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“Somos muitos, e discordamos a respeito da Justiça.” (Jeremy Waldron) 

 



RESUMO 

 

Este trabalho destina-se a compreender porque, não obstante a extensa literatura hoje 

destinada à questão da judicialização da saúde, este fenômeno não faz senão recrudescer 

como problema social urgente em nossa sociedade.  

Para compreensão do problema, inicialmente procuramos delimitá-lo ao campo onde 

ele se faz mais agudo, que entendemos ser a incorporação de novas tecnologias ao Sistema 

Único de Saúde (SUS). A partir desta delimitação, procuramos descrever o comportamento 

dos principais envolvidos no processo, a quem denominamos “atores da judicialização”. 

Com estes pressupostos, vimos que nenhum dos atores da judicialização age de forma 

excêntrica em relação ao ordenamento constitucional ou legal existente hoje sobre o tema, 

mas que, paradoxalmente, todos se acreditam portadores da melhor interpretação do direito a 

respeito do tema. 

Expomos que o reconhecimento desta questão acima é o primeiro passo para a busca 

efetiva de uma solução para o problema, e oferecemos uma primeira proposta para tanto, 

lastreada na teoria jurídica e social de corte discursivo e procedimental. Ao final, anotamos a 

existência e comentamos o resultado de um programa estatal em que este ponto de vista vem 

sendo adotado, em curso no Estado do Rio Grande do Norte, denominado “SUS Mediado”. 

 



ABSTRACT 

 

This work aims to understand why, despite the extensive literature now destined to the 

issue of health’s judicialization, this phenomenon does nothing but intensify as an urgent 

social problem in our society. 

In order to understand this problem, we first tried to limit it to the field where it is 

most acute, which we believe is the incorporation of new technologies to the Sistema Único 

de Saúde (SUS). From this definition, we describe the behavior of key players in the process, 

whom we call "judicialization’s actors." 

With these assumptions, we found that none of the judicialization’s actors acts in an 

eccentric way against the constitutional or legal order that regulates the issue, but, 

paradoxically, they all believe bearers of the best interpretation of the law on the subject. 

We show that the recognition of this issue above is the first step to effective search for 

a solution to the problem, and offer a first proposal for it, backed in the procedural discourse 

theory. Finally, we note the existence and comment the result of a state program that adopts 

this point of view, in the state of Rio Grande do Norte, that is called “SUS Mediado". 
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INTRODUÇÃO 

 

A expressão “judicialização” é a tradução da palavra da palavra “judicialization”, 

originária da língua inglesa. Ela é utilizada para designar dois fenômenos distintos (TATE; 

VALLINDER, 1995, p.14), resultantes do crescente protagonismo do Poder Judiciário nas 

sociedades democráticas (GARAPON, 2001, p. 26). 

O primeiro deles é a expansão do papel do Poder Judiciário como formulador de 

políticas públicas, ou como obstáculo à sua implantação (MORO, 2004, p.14), em detrimento 

dos demais poderes estatais. 

O segundo fenômeno, também chamado de “tribunalização” (EISENBERG, 2002, p. 

47) indica a disseminação pela Administração e pelo Legislativo de métodos de decisão 

típicos do Poder Judiciário, como aqueles adotados em comissões parlamentares de inquérito 

e PROCONS, por exemplo. 

Em nosso trabalho interessar-nos-á o primeiro conceito, que marca um novo padrão de 

relacionamento entre os poderes, no qual o Poder Judiciário apresenta-se como uma 

alternativa para adjudicação da cidadania (VIANNA et al, 1999, p. 22). 

O Poder Judiciário expande seu peso no interior do sistema político, no curso de uma 

nova repartição entre os poderes do Estado. Há um alargamento das esferas de atuação 

pública que impõe o crescimento das instituições de controle do poder. E, neste contexto, o 

Poder Judiciário deixa de ser visto como simples campo de neutralização dos conflitos, 

programados em uma categoria cerrada, para passar a ser encarado como uma importante 

arena de exposição, afirmação e condensação dos conflitos por meio de operações 

estratégicas. 

A origem do fenômeno da judicialização pode ser localizada nos primórdios da 

história independente dos Estados Unidos da América (TATE; VALLINDER, 1995, p. 17), 

tendo como antecedente a desconfiança dos primeiros legisladores americanos em relação ao 

governo baseado estritamente na regra majoritária (CARVALHO, 2007, p. 164). 

Estabelecidas por Alexander Hamilton (HAMILTON; MADISON; JAY, 1973, p. 162-

172) as bases doutrinárias a sustentar o controle pelo Poder Judiciário dos atos 

administrativos e legislativos, por todo os séculos XIX e XX, desde o momento em que a 

Suprema Corte Americana declarou uma lei inconstitucional pela primeira vez (1803, caso 

Marbury vs Madson), aquele Tribunal logrou ampliar ainda mais seus poderes e os do restante 
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do Poder Judiciário daquele país, estabelecendo a revisão judicial da constitucionalidade das 

leis como característica elementar do sistema político americano (KOOPMANS, 2003, p. 41). 

Não obstante, até o desfecho da II Guerra Mundial (TATE; VALLINDER, 1995, p. 

19), este nível de relevância do Poder Judiciário no sistema político permaneceu como 

peculiaridade tipicamente norte-americana, prevalecendo nos demais países ocidentais a 

concepção de sua limitação à condição de executor das leis, impedido de atuar politicamente, 

em especial em contraposição às instituições representativas, consideradas a verdadeira e 

única sede da soberania popular (CAMPILONGO, 2002, p. 50; KOOPMANS, 2003, p. 16). 

A II Guerra Mundial alterou substancialmente a situação, havendo, a partir daí, clara 

expansão do papel dos juízes e tribunais (TATE; VALLINDER, 1995, p. 19), ocorrendo certo 

grau de judicialização em todos os países democráticos. Entre as causas dessa transformação, 

destacamos as seguintes: 

a) Ascensão do totalitarismo na Europa, na década de 30 do século XX, e seu 

ultraje aos direitos dos cidadãos, especialmente durante a II Guerra Mundial. Depois da 

guerra, tornou-se questão essencial a prevenção de que aquilo voltasse a acontecer, com a 

garantia dos direitos dos cidadãos; 

b) O renascimento de conceitos como lei natural e direitos fundamentais (TATE; 

VALLINDER, 1995, p. 21), em teorias modernizadas; 

c) A emersão dos Estados Unidos da América como superpotência, tornando seu 

sistema político um paradigma para muitos países, inclusive no que se refere ao papel do 

Poder Judiciário (TATE; VALLINDER, 1995, p. 22); 

d) A expansão na Europa da doutrina de controle concentrado formulada por 

Hans Kelsen, incluída na Constituição Austríaca de 1920, e modelo para diversos países do 

continente no pós-guerra (CARVALHO, 2007, p. 169); 

e) Inclusão dos direitos humanos nas constituições de diversos países. Ali fixados, 

o exame da compatibilidade das leis com este catálogo passa a ser tarefa do corpo judicial 

(KOOPMANS, 2003, p. 35). 

A partir dessas origens históricas a judicialização desenvolveu-se quando encontrou as 

seguintes condições: 

a) Democracia e Estado de Direito: é impossível imaginar um governo não 

democrático, de qualquer matiz ideológico, que permita a juízes independentes aumentar sua 

participação nas principais políticas públicas (TATE; VALLINDER, 1995, p. 28). 
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b) Política de Direitos Fundamentais: a judicialização ganha corpo quando 

integrantes de uma sociedade chegam a um consenso de que indivíduos e minorias têm 

direitos que podem ser opostos a maiorias (TATE; VALLINDER, 1995, p. 29), e recrudesce 

quando o próprio texto constitucional passa a abrigar um catálogo destes direitos, além de 

mecanismos processuais (CITADINO, 2002, p. 25) e institucionais (MORO, 2004, p. 164) 

destinados a garanti-los. 

c) Uso pela Constituição e pelas Leis de conceitos jurídicos indeterminados: 

prescrições constitucionais, em especial aquelas sobre direitos humanos, tendem a utilizar 

expressões lapidares, sua expressão literal não é, muitas vezes, útil para aqueles que querem 

entender o seu significado (KOOPMANS, 2003, p. 223). Esta circunstância valoriza a atuação 

dos juízes, cuja posição institucional é fazer valer estes direitos, o que só pode se dar 

mediante o preenchimento de lacunas (KOOPMANS, 2003, p. 223), ou mesmo, num estágio 

ainda mais avançado, mediante a formulação de novas regras não explícitas no texto 

constitucional (DWORKIN, 2002, p. 215) para decidir sobre a constitucionalidade dos atos 

dos poderes Executivo e Legislativo de modo coerente com princípios do mesmo texto; 

d) Uso dos tribunais por grupos de interesse e pela oposição parlamentar: a 

medida que descobrem a utilidade potencial dos tribunais na consecução de seus objetivos, os 

grupos de interesse e a oposição parlamentar tentam expandir o conceito de direitos humanos, 

para que seus próprios interesses possam parecer conexos a algum direito fundamental, 

imunizando-o da política do dia-a-dia, retirando-o da esfera do legislador ordinário (MORO, 

2004, p. 281-282); 

e) Percepção negativa ou pessimista da sociedade sobre as instituições políticas: 

ante a percepção de que as instituições de decisão majoritária estão imobilizadas, auto-

centradas ou corrompidas, é incrementada a busca da efetivação de políticas pelo Poder 

Judiciário, ante sua fama de conhecimento e retidão (CAPPELLETTI, 1993, p. 44-45); 

f) Delegação deliberada ou consentida das instituições majoritárias: há ocasiões 

em que as instituições majoritárias decidem, deliberada ou tacitamente, não se ocupar de 

determinados assuntos, dados os custos e riscos políticos de se lidar seriamente com o tema 

(TATE; VALLINDER, 1995, p. 32). Nesses casos, a autoridade é delegada pelos políticos 

tradicionais como meio de reduzir a responsabilidade para si e para o aparato institucional que 

operam (HIRSCHL, 2004, p. 169), ou ainda como tentativa de obter suporte público para 

decisões polêmicas, a partir da imagem das cortes como corpos de decisão profissionais e 

apolíticos.  
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Como, em regra, o Poder Judiciário não pode deixar de decidir, ao contrário dos 

Poderes Legislativo e Executivo (GARAPON, 2001, p. 162), estando verdadeiramente 

constrangido pelo sistema jurídico a fazê-lo (CAMPILONGO, 2002, p. 34), sendo chamado 

como última instância moral para decidir questões que qualquer decisão tomada certamente 

irá desagradar alguma das partes envolvidas (no-win), sendo algumas destas questões não 

resolvidas ainda nem mesmo pela ciência. 

g) Ativismo do Poder Judiciário: o desenvolvimento do processo de judicialização 

requer que os juízes tenham preferências políticas e valores próprios distintos de outros 

responsáveis pelas políticas públicas (policy makers) (TATE; VALLINDER, 1995, p. 35). A 

judicialização somente se desenvolve quando os juízes decidem que deveriam participar das 

decisões que poderiam ser deixadas à boa ou má discrição de outras instituições, e, 

ocasionalmente substituí-las. 

O fenômeno da judicialização no Brasil não fugiu a estas características. Restabelecida 

em plenitude a democracia com a promulgação da Constituição de 1988, foi pela mesma 

fortalecido o papel do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário em geral, criadas 

novas instâncias de defesa do cidadão, bem como novos e revitalizados procedimentos de 

reivindicação. Por fim, e principalmente, ampliado o rol de direitos fundamentais abrigados 

em seu texto, inclusive direitos sociais (SORJ, 2004, p. 94). 

Numa etapa logo seguinte, partidos políticos (principalmente, mas não somente de 

oposição), associações de trabalhadores, profissionais e empresariais passaram a buscar a via 

judicial do controle concetrado de constitucionalidade para reversão de suas perdas no espaço 

político majoritário (VIANNA et al, 1999, p. 54-70).  No âmbito do controle difuso, o marco 

inicial desse movimento foi a contestação judicial do bloqueio das cadernetas de poupança a 

partir de 1990, no contexto do chamado “Plano Collor” (AMARAL, 2010, p. 8). 

Em ambas as vias, encontraram uma magistratura propensa à efetivação de processos 

de mudança social (VIANNA et al, 1999, p. 14), por meio do preenchimento dos conceitos 

jurídicos indeterminados contidos na Constituição de 1988 (BARROSO, 2009, p. 312), com 

vista a dar-lhes plena efetividade, limitando a atuação do legislador ordinário em relação aos 

temas constitucionalizados (BARROSO, 2009, p. 362). 

Especificamente no campo do direito à saúde, a judicialização tem como marco inicial 

decisões judiciais da primeira metade da década de 90, que determinavam a entrega de 

medicamentos a portadores do vírus HIV (SOUZA NETO, 2010, p. 515). 
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Em um primeiro momento o sucesso dessa empreitada somente reforçou o ponto de 

vista dos defensores da judicialização, segundo os quais o incremento da busca do Poder 

Judiciário (e, obviamente, de suas respostas positivas) por direitos sociais provoca o 

desenvolvimento do próprio exercício democrático, ao colocar o problema na agenda política 

(MELO, 2009, p. 414). 

O sucesso da judicialização daquela questão específica dos medicamentos para os 

portadores de HIV e doentes de AIDS encheu de entusiasmo e ânimo outros potenciais 

beneficiários de ações similares, portadores de outras doenças e seus grupos de apoio 

(AMARAL, 2010, p. 11), dando origem a uma série de demandas individuais buscando a 

concretização do direito constitucional à saúde (e respectivas decisões) que escapou 

completamente do controle das instituições majoritárias, exatamente como previam as vozes 

críticas à expansão da intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas (HIRSCHL, 

2004, p. 169). 

Hoje avolumam-se queixas sobre como o Poder Judiciário trata esta área tão complexa 

da política pública do Estado moderno (FERRAZ; VIEIRA, 2009). Tais queixas dizem 

respeito não só à quantidade de recursos públicos mobilizados em razão de decisões judiciais, 

como também sobre a qualidade destas, classificadas como extravagantes, emocionais, sem 

critério e voluntaristas, que condenariam a Administração Pública ao custo de tratamentos 

inacessíveis, não essenciais, bem como à entrega de medicamentos experimentais ou de 

eficácia duvidosa (BARROSO, 2010, p. 875). Ainda, criticam-se também as conseqüências 

destas decisões, sugerindo-se que desorganizam a atividade administrativa, impedindo a 

continuidade das políticas de saúde pública (BARROSO, 2010, p. 894). 

Por meio do estudo que propomos procuraremos demonstrar como possível origem 

da celeuma a deficiência dos principais argumentos que amparam, respectivamente, as 

decisões que concedem ou negam as prestações de saúde demandadas como suporte direto no 

artigo 196 da Constituição. Acreditamos que esses argumentos, longe de instaurar um 

processo comunicativo ou dialógico para interpretação dos interesses em jogo na busca de um 

resultado justo (ATIENZA, 2006, p. 189), isolam-se em pretensões de validade 

(HABERMAS, 2003b, v.1, p. 58) absolutizadas, que não conseguem per si um consenso 

estável sobre os princípios (ou combinação deles) que devem reger o tema (FERRAZ; 

VIEIRA, 2009), olvidando que boa parte do valor social do direito não está na solução de 

disputas, mas em evitar seu surgimento mediante o estabelecimento de normas que regem a 

vida das pessoas (POSNER, 2007, p. 566). 
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Neste embate, de um lado estão aqueles que consideram que o texto constitucional, 

por seu artigo 196, estabelece que a saúde é o bem mais importante de todos (DWORKIN, 

2005, p. 434), direito subjetivo público (SILVA, 2010, p. 78), do qual o indivíduo é detentor e 

o Estado seu devedor. Entendem que embora o direito à saúde tenha uma face coletiva, tem 

também outra, predominante, que é individual, cumprindo a atuação estatal a finalidade de 

proteção da vida do cidadão, por ação ou omissão, respondendo civilmente o Estado pela sua 

violação (SILVA, 2010, p. 81). Tratar-se-ia de um direito social, fundado em uma ordem 

supralegal de valores, podendo ser afirmado em detrimento de qualquer outra regra ou 

princípio constitucional, sendo todos os demais interesses do Estado secundários (CIARLINI, 

2008). 

Não são poucas as críticas a esta corrente de pensamento, cujo pressuposto, como 

indicamos acima, é o caráter absoluto e transcendental (CIARLINI, 2008) que atribui a cada 

pretensão individual de demanda pelo direito à saúde. Cada pedido é examinado como uma 

disputa de “tudo ou nada” (CIARLINI, 2008), em uma interpretação dos direitos humanos e 

dos conflitos sociais que se desassocia do plano jurídico e mesmo político para se avizinhar 

do campo da moral (SORJ, 2004, p. 111), principalmente quando se busca justificar a 

intervenção judicial mediante a utilização do argumento complementar que o Poder Executivo 

desperdiça o dinheiro público em gastos não prioritários, mencionando casos aleatórios de que 

tomou conhecimento pela imprensa (LOPES, 2010, p. 138) 

No outro extremo do debate sobre o tema encontra-se a posição que, sob o fundamento 

de privilegiar e resguardar a saúde como direito coletivo - para que a saúde de uns não se 

sobreponha sobre a saúde de outros (BARROSO, 2010, p. 875) – praticamente nega a 

existência de um direito subjetivo individual à saúde que possa ser deduzido do texto 

constitucional. 

Isto se dá por meio do estabelecimento de uma série de exigências formais e materiais 

para que o tema seja discutido em juízo, cujo efeito prático é tornar o Poder Judiciário mera 

instância de confirmação de uma decisão política específica do Estado, a rigor já tornada 

jurídica (BARROSO, 2010, p. 902). Para isso, propugna-se a impossibilidade de se demandar 

por medicamentos que já não constem das listas que já não constem de protocolos 

previamente elaborados pela Administração Pública (BARROSO, 2010, p. 903). 

Trata-se a restrição acima descrita do ápice de um movimento de reação à corrente que 

absolutiza o direito a demandar individualmente prestações de saúde. Seu fundamento 

histórico pode ser rastreado na adaptação do conceito de reserva do possível difundido pela 
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célebre decisão da Corte Constitucional Alemã, que em 1972 versou sobre a validade da 

limitação do número de vagas em universidades públicas, tendo em vista a pretensão de um 

número maior de candidatos (SARMENTO, 2010, p. 569). 

No Brasil o sentido dessa expressão tem variado bastante, tendo representado, em sua 

vocalização mais vulgar, a simples preservação da escolha orçamentária da Administração. 

Hoje a tradução nacional do argumento se sofisticou, para inferir que o Poder Judiciário, nas 

demandas pelo direito à saúde, age de modo deficiente, realizando apenas a micro-justiça, 

incapaz de rivalizar com a Administração Pública que tem o conhecimento específico e 

necessário para fazer a macro-justiça sobre o tema (BARROSO, 2010, p. 896). 

Também não faltam críticas ácidas a esta posição. Àqueles que igualam o conceito de 

reserva do possível ao de disponibilidade orçamentária, responde-se que não se pode admitir 

que um direito constitucional tenha sua justiciabilidade, senão sua própria existência 

subordinada à existência de prévio orçamento público. 

Quanto à sua versão mais sofisticada, contrapõem-se o argumento que a tensão entre 

micro e macro-justiça está sempre presente em toda e qualquer decisão judicial (AMARAL, 

2010, p. 6), razão pela qual não pode ser invocada, por si apenas, como elemento que 

justifique a drástica conclusão de que o direito à prestação de saúde como prestação 

individual não é passível de demanda judicial, salvo para obrigar o Estado-Administração a 

cumprir a política pública que ele próprio tenha escolhido previamente. 

A distância, a irredutibilidade e as evidentes limitações de ambos os argumentos 

extremados que expusemos acima transformam a discussão sobre a judicialização da saúde 

em um debate moral feroz, em que as partes se apegam a intuições arraigadas na psicologia e 

na formação individuais, bem como nas experiências pessoais (POSNER, 2007, p. 471). O 

resultado é uma percepção generalizada de injustiça, em que uns vêem gastos extraordinários 

com saúde determinados pelo Poder Judiciário, outros o apoio do Poder Judiciário a uma 

injustificável resistência, beirando a imoralidade, de uma Administração ineficiente e 

perdulária que se nega a cumprir o texto constitucional. Há ainda aqueles que não se postam 

nem de um lado e nem de outro, e tudo que vêem é um proceder aleatório, senão lotérico, do 

Poder Judiciário. 

A partir deste problema é que no propomos a investigar a origem deste impasse, assim 

como a possibilidade de superá-lo. Para isso, em nosso primeiro capítulo, passaremos a 

delimitar nosso objeto de estudo à judicialização da incorporação ao serviço público de saúde 

de novas tecnologias, compreendendo-se por novas tecnologias os medicamentos, serviços de 
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diagnósticos e tratamentos ainda não chancelados por protocolos expedidos pelo Ministério da 

Saúde. A delimitação do objeto do trabalho parte do pressuposto, ali mais bem desenvolvido, 

de que a metodologia hoje existente é suficiente para lidar com as falhas da Administração na 

prestação de serviços que ela já admitiu como exigível pelo cidadão por meio de norma geral 

abstrata, mas que remanesce como especial desafio a definição dos limites do direito 

constitucional à saúde quando a pretensão deduzida pelo usuário do serviço público busca a 

obtenção de um medicamento ou procedimento médico ainda não assumido pela 

Administração Pública como devido. 

No segundo capítulo, buscamos analisar criticamente a importância atribuída, não 

somente pelos usuários dos serviços de saúde, mas também pelos médicos, às inovações 

tecnológicas na área da saúde, importância esta que faz com que o modo de incorporá-las aos 

tratamentos financiados publicamente suba, de modo forçoso, na lista de problemas 

prioritários da Administração Pública na prestação dos seus serviços à população. 

Nosso terceiro capítulo destina-se a reportar o histórico da normatização da 

incorporação de novas tecnologias ao serviço público de saúde no Brasil desde que 

promulgada a Constituição (BRASIL, 1988), com especial ênfase nas recentes alterações 

introduzidas pela Lei 12.411 (BRASIL, 2011b), e na explicação das opções da Administração 

Pública que ela estampa. 

No quarto capítulo, procuramos descrever o comportamento e principais argumentos 

daqueles que identificamos como os principais envolvidos na judicialização da incorporação 

de novas tecnologias ao serviço público de saúde, aos quais denominamos “atores da 

judicialização”: a) o usuário do serviço público de saúde; b) os médicos; c) a indústria 

farmacêutica e de serviços de diagnóstico e tratamento; d) a Administração Pública, por sua 

representação judicial. 

O quinto capítulo traz nossa avaliação sobre o comportamento e argumentos dos atores 

da judicialização descritos acima, indicando que todos eles agem dentro da licitude e 

apresentam razões que, embora possam ser reputadas como parciais, não podem ser 

simplesmente descartadas, como usuários dos serviços públicos de saúde e Administração 

Pública demandam respectivamente uns dos outros perante o Poder Judiciário, pois tratam de 

pontos relevantes da questão em exame, sem os quais a solução apresentada sempre parecerá 

injusta e incompleta. Destacamos, então, que está na raiz do impasse existente a 

incompreensão, de parte a parte, que o seu contendor não age guiado simples inconseqüência 

moral. E ainda, que a posição predominante do Poder Judiciário na questão, de limitar seu 
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trato exclusivamente a processos individuais, e, no mérito, de aderir incondicionalmente aos 

argumentos dos usuários dos serviços públicos de saúde, ignorando de modo completo 

aqueles da Administração Pública tem contribuído para a exponencial explosão do número de 

processos, representando um severo empecilho à pacificação social, que deveria ser seu 

objetivo. 

No sexto capítulo procuramos demonstrar os fundamentos teóricos de um modelo 

discursivo procedimental de solução de tratamento das demandas de incorporação de novas 

tecnologias ao serviço público de saúde que se poste como uma alternativa à judicialização. 

Nosso objetivo é demonstrar quais seriam os requisitos mínimos para consecução deste 

modelo, e que benefícios ele poderia trazer para o aprofundamento da democracia e para a 

formação de decisões legítimas envolvendo o tema de estudo, assim compreendidas decisões 

de que as partes possam até discordar, mas que entendam justificadas pela sua participação 

em um processo deliberativo público e transparente que as tenha antecedido. 

Por fim, nosso sétimo capítulo pretende fazer o registro do programa “SUS Mediado, 

experiência capitaneada pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte naquele 

Estado, com o objetivo de criar uma alternativa à judicialização da saúde sob a forma de 

mediação entre os usuários dos serviços públicos e a Administração Pública, na qual 

identificamos a aplicação prática de diversos pressupostos teóricos apresentados no decorrer 

de nossa dissertação. 

A metodologia aplicada na consecução de nosso trabalho foi majoritariamente a 

utilização de técnicas de documentação indireta, notadamente a pesquisa bibliográfica 

(revisão de literatura) e pesquisa documental (jurisprudência). O trabalho foi ainda 

complementado por entrevista realizada com a Defensora Pública do Estado do Rio Grande 

do Norte, Cláudia Carvalho Queiroz, com o objetivo de esclarecer detalhes do Programa 

“SUS Mediado”. 
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1  A NÃO INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIA COMO CAUSA DA 

JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 

 

A Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) é a primeira na história do nosso país a 

reconhecer a saúde como um direito fundamental do cidadão brasileiro (AITH, 2010, p. 183), 

sendo esta sua consagração, ao lado de outros diversos direitos sociais, um dos principais 

avanços alcançados naquele momento político (SARLET; FIGUEIREDO, 2009, p. 25). 

A inovação no tratamento jurídico do direito à saúde foi ainda potencializada pela 

decisão do constituinte de extinguir a vinculação, até então existente na legislação 

infraconstitucional, entre este direito social e a participação de seu beneficiário no mercado 

formal de trabalho: optou a assembleia fundadora da nova ordem constitucional por adotar 

uma concepção universalista do direito à saúde, que o associa simplesmente à cidadania 

brasileira, independentemente de qualquer contrapartida de pagamento de impostos ou 

contribuições sociais (MACHADO, 2010, p. 14). 

Passado já quase um quarto de século da promulgação da Constituição de 1988 

(BRASIL, 1988), não pode ser esquecido que o processo constituinte que culminou com esta 

inédita ampliação dos direitos sociais dos brasileiros viveu grandes percalços, inerentes ao 

momento político então vivido pelo país. Por ocasião da Assembléia Constituinte, entre 1987 

e 1988, o Brasil havia saído de uma ditadura há pouco mais de dois anos, e era governado por 

uma coalizão de forças politicamente contraditórias entre si. Esta contradição manifestou-se 

em um impasse severo sobre a agenda de mudanças que a nova Constituição traria, impasse 

que somente foi superado quando concordaram em estender o número de direitos sociais 

previstos, mas deixar em aberto a implementação efetiva da maior parte deles, inclusive o 

direito à saúde. 

 
Sob uma solução de compromisso entre as forças que disputavam hegemonia 
na elaboração do texto constitucional, deixava-se para o futuro a 
concretização dos valores e princípios positivados na Carta, na dependência 
do novo arranjo de forças subsequente ao processo democrático que a 
própria Constituição deveria inaugurar. Para uns, a expectativa de que as 
inovações constitucionais, como o papel da comunidade de intérpretes no 
controle abstrato das normas, o mandado de injunção e a nova conceituação 
do Ministério Público, seriam capazes de, mas tarde, garantir as mudanças; 
para outros, a de que, tal como em 1946, a declaração de direitos se limitaria 
a cumprir funções simbólicas. (VIANA et al., 1999, p. 41) 
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No momento imediatamente posterior à promulgação da Constituição de 1988 

(BRASIL, 1988) prevaleceu a corrente político-jurídica que compreendia que a concretização 

e detalhamento da Carta dar-se-ia por leis ordinárias. Por este entendimento, que contava com 

amplo apoio doutrinário e jurisprudencial, as novas normas constitucionais veiculadoras de 

direitos sociais, inclusive o direito à saúde, não seriam aptas a gerar situações objetivas e 

imediatas de vantagens individuais, limitando-se apenas a trazer linhas programáticas 

dirigidas ao legislador (SILVA, 2001, p. 151). 

Ao mesmo tempo, iniciou-se a construção de um arcabouço infraconstitucional 

destinado a regulamentar o direito à saúde, o que se deu por meio das Leis 8.080 (BRASIL, 

1990a) e 8.142 (BRASIL, 1990b), que reforçaram e detalharam a então inovadora concepção 

de um sistema de saúde universalista, igualitário e descentralizado, tanto em sua 

administração, quanto no atendimento a ser oferecido à população.  

Contudo, não houve a edição de uma norma que definisse e garantisse um mínimo de 

recursos que deveria ser disponibilizado pela União, Estados e Municípios para composição 

do orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS), o que, desde o início de seu funcionamento, 

vem representando considerável entrave à realização plena de seus objetivos (BOMFIM, 

2008, p. 48). 

A consequência imediata foi a substancial redução dos gastos federais com saúde, que 

diminuíra de 10,9 bilhões de dólares em 1989 para 6,6 bilhões de dólares em 1992 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006, p. 115), com uma moderada e progressiva recuperação a 

partir daí, circunstância que tornava muito distantes da promessa constitucional os serviços e 

ações de saúde efetivamente realizados. 

No entanto, o período de instabilidade e retrocesso econômico e social coincide com 

um movimento jurídico-histórico destinado a suprir a grande frustração do constitucionalismo 

brasileiro, que era exatamente a falta de efetividade das Constituições que antecederam a 

Constituição de 1988 (BRASIL, 1988). Datam do início da década de 1990 as primeiras 

iniciativas que virão tirar o direito constitucional da irrelevância e levá-lo ao centro formal, 

material e axiológico de nosso sistema jurídico (BARROSO, 2009, p. 275), buscando suprir 

aquela deficiência originada do não reconhecimento doutrinário e jurisprudencial de força 

normativa aos textos constitucionais, da falta de vontade política do legislador ordinário de 

integrá-los de modo a lhes dar aplicabilidade direta e imediata (BARROSO; BARCELOS, 

2003, p. 5) e da tergiversação da Administração Pública na implementação de políticas 

definidas na própria Carta. 
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Especificamente no que se trata do direito constitucional à saúde, vemos dois 

movimentos principais, que buscarão realizar seus objetivos por meio de um Poder Judiciário 

crescentemente consciente dos poderes interventivos recebidos da nova Constituição 

(BRASIL, 1988), e disposto a utilizá-los na efetivação de processos de mudança social 

(VIANA et al., 1999, p. 14). 

O primeiro trata da fiscalização e cobrança daquilo que já foi regulamentado em lei a 

respeito do direito constitucional à saúde, de modo que o princípio constitucional não seja 

esvaziado pela omissão administrativa. 

Neste caso, os interessados (tanto pacientes diretamente envolvidos no caso específico 

quanto representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública) dirigem-se ao Poder 

Judiciário com o intuito de combater as situações de ineficiência, descaso e desorganização 

(MARQUES, 2011, p. 71) da Administração Pública, e exigir dela o que ela mesma, por meio 

de leis, decretos ou portarias, já se propôs anteriormente a fazer, mas, no momento, procura se 

esquivar com uma interpretação extensiva de seu campo de atuação discricionária, ou mesmo 

a partir de argumentos puramente pragmáticos, como a falta de recursos. 

O segundo movimento toma forma a partir do abandono da ideia de norma 

constitucional programática, em favor do pleno reconhecimento da imediata efetividade das 

normas constitucionais definidoras de direitos sociais, como suporte para demanda em juízo 

de bens e serviços cujo oferecimento ainda não tem previsão em lei ou ato administrativo. Sob 

esta bandeira litigam, principalmente, os pacientes que procuram extrair diretamente do texto 

constitucional um direito individual e imediatamente exigível a prestações de saúde 

(medicamentos e serviços) que ainda não foram incorporadas pelo SUS. 

Esta iniciativa tem como substrato teórico uma profunda alteração na interpretação das 

normas que tratam dos direitos fundamentais sociais no Brasil, em mutação ocorrida sem que 

tivesse havido qualquer alteração das normas constitucionais a respeito (BONAVIDES, 1996, 

p. 417). O fenômeno teve reflexos em todo nosso sistema jurídico, inclusive no direito 

administrativo. 

 
Assim, o agir administrativo pode encontrar espeque e limite diretamente em 
regras ou princípios constitucionais, dos quais decorrerão, sem necessidade 
de mediação do legislador, ações ou omissões da Administração. Em outros 
casos, a lei será o fundamento básico do ato administrativo, mas outros 
princípios constitucionais, operando em juízos de ponderação com a 
legalidade, poderão validar condutas para além ou mesmo contra a 
disposição legal. (BINENBOJM, 2008, p.70-71) 
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Especificamente no que se trata do direito à saúde, a judicialização por este viés tem 

como marco inicial decisões judiciais da primeira metade da década de 90, que, quando 

constatam que as inovações tecnológicas no tratamento do vírus HIV não estavam sendo 

incorporadas ao programa estatal de combate ao vírus ao programa estatal de combate à 

doença com a mesma velocidade que eram produzidas (FERRAZ, 2009, p. 35), determinam a 

entrega a portadores do vírus medicamentos até então não disponibilizados pelo SUS 

(SOUZA NETO, 2010, p. 515).  

Aquelas decisões irão culminar com o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do 

Recurso Extraordinário 271286/RS (BRASIL, 2000b), acórdão que será estudado 

detalhadamente abaixo, no qual o direito à saúde, assim compreendido o direito a uma 

prestação medicamentosa ainda não incorporada ao SUS, é assimilado ao próprio direito à 

vida, devendo prevalecer sempre sobre o interesse financeiro do Estado, sob pena de se 

transformar a Constituição em “promessa inconsequente” (BRASIL, 2000b). 

O extraordinário sucesso da judicialização da incorporação de novas tecnologias no 

cuidado aos portadores do vírus HIV e doentes de AIDS encheu de entusiasmo e ânimo outros 

potenciais beneficiários de ações similares, doentes e seus grupos de apoio (AMARAL, 2010, 

p.11), dando origem a uma série de demandas individuais buscando a concretização do direito 

constitucional à saúde pela via da incorporação de novas tecnologias ao SUS, em uma busca 

aparentemente infinita e completamente fora do controle de instituições majoritárias 

(HIRSCHL, 2004, p. 169). 

Tanto exposto, retomamos a ideia de que o fenômeno conhecido como judicialização 

da saúde centra-se, em linhas básicas, nestas duas perspectivas: ou as ações tratam da 

correção de falhas administrativas, para suprimento adequado de produtos e serviços já 

admitidos pelo SUS como devidos à população, ou tratam da incorporação de novos produtos 

e serviços, ainda não reconhecidos como devidos por nenhuma instância administrativa, e 

demandados diretamente a partir das normas constitucionais que tratam do direito à saúde. 

Em relação à primeira situação, embora extremamente relevante, acreditamos que ela 

já tem suas causas bem delineadas pelo direito e pela ciência política, existindo instrumental 

teórico e prático nestas mesmas disciplinas que possibilita soluções adequadas para o tema, de 

modo a obrigar a Administração Pública a cumprir a política que ela própria já determinara 

previamente. 

Diferentemente, parece-nos um problema ainda inteiramente em aberto a incorporação 

de novas tecnologias ao SUS, por meio de decisões judiciais baseadas exclusivamente no 
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texto constitucional, cuja incompreensão tem resultado em um debate moral feroz a que nos 

referimos na introdução: de um lado se reclamam de gastos extraordinários com saúde sem 

uma análise técnica adequado de seu cabimento; de outro, uma Administração Pública que 

mantém uma injustificável resistência a cumprir o texto constitucional que trata do direito à 

saúde. E ainda há aquele que não se postam nem de um lado, nem de outro, e tudo que veem é 

um proceder aleatório, senão lotérico, do Poder Judiciário no trato da questão. 

O que nos propomos em nosso trabalho é compreender e revisar os pressupostos 

fáticos e jurídicos desta questão, para buscarmos critérios de decisão que possam ser 

reconhecidos e aceitos (RAWLS, 2000, p. 98), e façam coexistir os intentos individuais com o 

interesse geral de realização de políticas públicas que tenham por escopo o atendimento da 

coletividade e o bom emprego dos recursos financeiros do Estado (CIARLINI, 2000). 

 



25 
 

 
 

2 A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E OS CUIDADOS À SAÚDE 

 

 Para o desenvolvimento de nosso trabalho, fixaremos o entendimento de que a 

inovação tecnológica na área da saúde representa 

 
[...] a aplicação de novos conhecimentos, que tanto podem aparecer de forma 
concretamente incorporada em um artefato físico (um equipamento, 
dispositivo ou medicamento, por exemplo) quanto podem representar idéias 
nas formas de novos procedimentos (ou práticas) ou de (re) organização dos 
serviços. (CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, 
2007, p. 60) 
 

Hoje intensamente associada à produção e consumo de novos medicamentos e 

equipamentos de diagnóstico e tratamento, não se pode olvidar que, no passado, as inovações 

tecnológicas de maior impacto deram-se sob a forma de melhorias nutricionais e ambientais 

(oferta de água limpa e esgoto), que foram as responsáveis pela parte mais significativa do 

declínio da mortalidade em países desenvolvidos entre 1730 e 1935 (CONSELHO 

NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, 2007, p. 15). Veja-se a tabela abaixo, dando 

conta da relação entre estas melhorias e o declínio da mortalidade nos Estados Unidos da 

América: 

 

Fonte: Adaptação de MCKINLAY, J.; MCKINLAY, S. M. (1977 apud CONSELHO NACIONAL DE 
SECRETÁRIOS DE SAÚDE, 2007, p. 16) 
 

Era 1: Melhoria 
Nutricional 

Era 2: 
Melhoria 
Saneamento 
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Em países de desenvolvimento econômico mais maduro, é com o esgotamento dos 

efeitos destas etapas nutricional e sanitária, no período que se sucede à 2ª Guerra Mundial, 

que as intervenções médico-sanitárias implementadas a partir de medicamentos, dispositivos 

diagnósticos e técnicas clínicas e cirúrgicas passam a ser as novidades tecnológicas de maior 

impacto na determinação de possível melhora do estado de saúde de suas populações 

(CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, 2007, p. 15). 

Estas práticas e produtos estão impregnados de quantidades cada vez maiores de 

conhecimento científico, cuja velocidade de difusão está associada a variáveis não 

exclusivamente técnicas, mas também organizacionais e econômicas. 

 
Fatores diversos, tanto ligados à tecnologia per si, como relacionados com 
variáveis organizacionais e econômicas, interferem nas taxas e na velocidade 
de difusão das tecnologias em saúde. Entre aqueles ligados à própria 
tecnologia, incluem-se as vantagens reais ou simbólicas sobre as tecnologias 
existentes; a compatibilidade com os valores dos adotantes; a possibilidade 
de testar a inovação em uma base limitada; a complexidade intrínseca e no 
uso. Já dentre os fatores organizacionais e econômicos, destacam-se os 
mecanismos e valores de reembolso das tecnologias pelos sistemas de saúde; 
o potencial de lucratividade dos diversos agentes envolvidos; os mecanismos 
de competição intramercado dos serviços de saúde; as estratégias de 
promoção de uso e venda dos fabricantes e o aumento da demanda dos 
usuários por maior acesso e disponibilização dos recursos diagnósticos e 
terapêuticos. (CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, 
2007, p. 26) 

 

Como bem sinaliza o texto transcrito acima, a compreensão de que a inovação 

tecnológica na área de saúde não ser uma questão cientificamente autônoma e socialmente 

neutra é ponto que reputamos fundamental em nosso trabalho. 

Esta inovação está intimamente ligada a ideias poderosas e influentes em nosso tempo, 

como, antes de qualquer coisa, o fascínio pela tecnologia: no imaginário da sociedade, o 

avanço científico é sinônimo de aumento do bem-estar, da produtividade e da riqueza 

(SILVA, 2007, p. 31). 

Deste fascínio não estão isentos nem mesmo os médicos, a quem a tecnologia parece 

aumentar seu poder de disposição sobre processos naturais (HABERMAS, 2009, p. 98) e 

reduzir tanto a incerteza (DANIELS; SABIN, 2008, p. 123), como a pressão do tempo e a 

ansiedade do paciente que são dirigidas a eles nos casos difíceis. 

Aos pacientes, a aparência de uma contínua evolução tecnológica reforça a esperança 

de as doenças serão sempre passageiras (GADAMER, 2006, p. 84), e que uma saúde perfeita 
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é possível por meio do consumo das novidades em termo de medicamentos e equipamentos 

(CAMARGO JÚNIOR, 2007, p. 70). 

 
Há uma ‘farmacialização’ da vida cotidiana, na medida em que a indústria 
farmacêutica introduz lucrativos medicamentos para uma série de atividades 
diárias das pessoas e estas passam a ver os fármacos como uma espécie de 
“bala mágica” que resolverá todos os problemas de seu cotidiano. (FOX; 
WARD, 2008, p.856, tradução nossa1) 

 

 Para eles, a ideia de saúde está associada precipuamente, se não unicamente, ao seu 

próprio bem-estar, à condição de pressuposto básico para o alcance dos objetivos e projetos de 

vida individuais (ANAND, 2004, p. 17), o que torna sempre prioritária a intervenção médica 

na escala um por um (BROCK, 2004, p. 17).  

 Não há mais entre eles sequer a lembrança das melhorias coletivas nas condições de 

saúde trazidas pela elevação dos padrões nutricionais e higiênicos da sociedade, nem se 

antevê mais qualquer possibilidade de progresso nestes moldes, o que torna legítima a 

pretensão à produção de cuidado a partir de demandas individuais que se fundam nas mais 

recentes tecnologias de apelo mercadológico (SANTOS, 2009, p. 71). 

 A sustentar ideologicamente esta relação de médicos e pacientes com as inovações 

tecnológicas na área de saúde, temos ainda o raciocínio, intensamente atraente do ponto de 

vista moral, que diz que cada vida, individualmente considerada, é um tesouro sem preço, 

sendo intolerável a barganha de sua manutenção ou resgate (FLECK, 2009, p. 77).  

 Isto torna socialmente intolerável que alguém venha a sofrer ou morrer quando, a 

qualquer custo, pode-se aliviar o sofrimento ou postergar a morte (GLOBEKNER, 2009, p. 

33), e faz crescentes as expectativas sobre os poderes da medicina (DANIELS; SABIN, 2008, 

p. 36), ciência progressivamente convertida em um sistema secular de crença (ELIAS, 2001, 

p. 13). 

 A soma de todas estas circunstâncias produz coações materiais que explicam, em 

retroalimentação permanente, a busca de um progresso científico não regulado pelo interesse 

coletivo (HABERMAS, 2009, p. 73), que encontra à disposição para sua implementação uma 

indústria farmacêutica cujas atividades de pesquisa, desenvolvimento e marketing estão 

permanentemente voltadas para o lançamento de novos produtos no mercado (SANTOS, 

2010, p. 21). 

                                                        
1 No original: “There is a pharmaceuticalisation of everyday life as the pharmaceutical industry introduces 
profitable medicines for a range of daily activities and pharmaceuticals come to be seen by consumers as a 
“magic bullet” to resolve problems of daily life.” 
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 Neste início de século XXI estima-se que haja 35.000 (trinta e cinco mil) produtos 

farmacêuticos disponíveis no mercado mundial, número que cresce a cada dia (SANT’ANA; 

PEPE; OSORIO-DE-CASTRO; VENTURA, 2011, p.138). 

 É preciso observar, contudo, que não são todos estes produtos, e nem mesmo a maior 

parte deles que representam, mesmo por ocasião de seu lançamento no mercado, uma 

novidade tecnológica substancial. 

 Assim, por exemplo, 77% (setenta e sete por cento) dos medicamentos aprovados pelo 

US Food and Drugs Administration (FDA) entre 1998 e 2002 foram medicamentos cujo 

efeito foi considerado do mesmo nível de outros já existentes no mercado (ANGELL, 2010, p. 

70). 

 Pesquisa mais ampla da revista francesa La Revue Prescrire, avaliando 2871 (dois mil 

e oitocentos e setenta e um) medicamentos que receberam registro da European Medicines 

Agency (EMEA) e do FDA entre 1981 e 2003 chegou a resultados muito similares. 

 

 

Tabela 1: Avaliação de novos produtos farmacêuticos por La revue Prescrire (a), 1981-2003. 

Avaliação No. de Especialidades 
Farmacêuticas 

% 

Bravo 7 0,24 
Interessante 77 2,68 
Traz algum benefício 217 7,56 
Eventualmente útil 455 15,85 
Nada de novo 1913 66,63 
Inaceitável 80 2,79 
A comissão de redação não pôde se pronunciar 22 4,25 
Total 2871 (b) 100 
(a) De 1981 a 2003, inclusive; (b) Somente novas especialidades ou novas indicações terapêuticas de produtos registrados. Adaptado de Política 
Industrial ou Saúde Pública: O abismo aumenta. Boletim Sobravime nº40/41, págs.13-19. 

Fonte: KEINERT; PAULA; BONFIN (2009, p. 142) 

 A partir destes números, chega-se a duas conclusões: a) o lançamento de um produto 

farmacêutico nem sempre está atrelado a reais ganhos terapêuticos; b) o número de 

medicamentos lançados sobrepuja a capacidade dos médicos terem conhecimentos sobre eles 

(SANT’ANA; PEPE; OSORIO-DE-CASTRO;VENTURA, 2011, p.142). 

 Isto faz com que a incorporação de novos produtos médicos seja determinada, em 

grande parte, pela relação entre a indústria farmacêutica e os grandes prestadores de serviço 

de saúde e profissionais médicos, em um processo que deixa em um conveniente segundo 

plano a circunstância de atender a uma lógica econômica de reprodução ampliada do capital e 
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sua acumulação (SILVA, 2007, p. 33), e em um plano ainda mais remoto elementos como a 

análise de sua efetiva necessidade social, endêmica, científica, prioridades de saúde e 

disponibilidade de recursos privados e públicos para sua aquisição (CONSELHO 

NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, 2011, p. 135). 

 A conjunção dos interesses de médicos, pacientes e indústria farmacêutica impõe 

grandes desafios aos governos, que têm que evitar que respostas a questões de grande 

componente político (que medicamentos adquirir e em que quantidade) sejam apresentadas 

como simples resultado de uma necessidade científica, quando, em verdade, são fruto de uma 

lógica que é meramente tecnocrática e financeira (HABERMAS, 2009, p. 111). 

 No Brasil, este desafio é ainda maior, por se encontrarem incompletas tanto as etapas 

das intervenções nutricionais e sanitárias que podem proporcionar ganhos coletivos às 

condições de saúde, quanto a universalização do fornecimento de medicamentos já testados e 

de baixo custo. Isto faz com que estas ações disputem os mesmos recursos com as inovações 

(reais ou aparentes) tecnológicas de apelo individual, multiplicando a intensidade dos 

problemas acima descritos. 

 No entanto, como a própria lei organizadora do SUS (BRASIL, 1990a) põe como um 

dos seus princípios de atuação (artigo 7º, III) a preservação da autonomia das pessoas na 

defesa de sua integridade física e moral, não se pode simplesmente criticar aqueles que 

acorrem ao Poder Judiciário em busca de que o Estado Brasileiro financie em seu favor a 

aquisição destas tecnologias de preservação da saúde ainda não incorporadas ao sistema 

público. 

 Em outros termos, dizer que as pessoas são induzidas artificialmente a este 

comportamento (SANTOS, 2010, p. 46) e, consequentemente, afirmar que o SUS não é um 

simples dispensador de medicamentos e não está obrigado a atender prescrições médicas de 

fora do sistema (WEICHERT, 2010, p. 138), são respostas que, até certo ponto, contornam o 

problema da definição do conteúdo direito constitucional da saúde e não o resolvem, por não 

compreenderem que ele decorre essencialmente da tensão a ser composta entre o cuidado à 

coletividade e a preservação da integridade de cada indivíduo. 
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3 A INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS AO SUS. HISTÓRICO E 

MODELO ATUAL 

 

 

 A necessidade de ter um arranjo institucional que, por meio de ações planejadas e 

conscientes, impulsione o progresso tecnológico na área da saúde (ALBUQUERQUE; 

CASSIOLATO, 2000, p. 13) é uma preocupação evidente do legislador brasileiro, que criou 

um elaborado arcabouço jurídico a regulamentar a incorporação de novas tecnologias aos 

tratamentos de saúde públicos e privados em nosso país. 

 No topo desta construção legislativa encontra-se a Constituição (BRASIL, 1988), que 

faz a inserção entre os sistemas de bem-estar social e os sistemas de inovação 

(ALBUQUERQUE, CASSIOLATO, 2000, p. 37). Assim, seu artigo 196 demanda a 

introdução de políticas que visem à redução do risco de doenças, enquanto o artigo 200, por 

seus incisos I e V encarrega o Sistema Único de Saúde a incrementar em sua área de atuação 

o desenvolvimento científico e tecnológico, mas controlando e fiscalizando de perto produtos 

e procedimentos destinados ao tratamento da saúde.  

 No entanto, é preciso lembrar que, de acordo com o artigo 199 da Constituição 

(BRASIL, 1988), ao lado do Sistema Único de Saúde foi admitida a assistência privada à 

saúde. Deste modo, em busca da plena compatibilidade com todos estes dispositivos 

constitucionais, o legislador ordinário brasileiro optou por um sistema bifásico de 

incorporação de tecnologia, em que a admissão e registro de novos medicamentos e produtos 

não implicam necessariamente em sua imediata incorporação ao sistema público de saúde 

(SILVA, 2007, p. 215). 

 Até a edição da Lei 9.782 (BRASIL, 1999a), esta primeira fase de admitir e registrar 

no Brasil uma nova tecnologia de saúde (sem dizer de sua incorporação ou não ao SUS) era 

uma competência administrativa exercida diretamente pelo próprio Ministério da Saúde, nos 

termos do artigo 12 da Lei 6.360 (BRASIL, 1976). 

 A partir da edição da Lei 9.782 (BRASIL, 1999a), esta tarefa passou a ser atribuída à 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que, de acordo com o artigo 8º, parágrafo primeiro, 

incisos I e V da norma, manterá a fiscalização permanente (ou seja, mesmo depois de 

concedido o registro) de medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais 

insumos, processos e tecnologias, assim como de equipamentos e materiais médico-

hospitalares, odontológicos e hemoterápicos e de diagnóstico laboratorial e por imagem.  
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 O objetivo deste trabalho da ANVISA é, preliminarmente, evitar a introdução no 

Brasil de tecnologias inseguras ou danosas à saúde, ineficazes ou inefetivas, ou com 

benefícios não correspondentes aos custos adicionais incorridos (CONSELHO NACIONAL 

DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, 2007, p. 78). Em sequência, seria fazer o acompanhamento 

de todas as etapas do ciclo de vida de uma tecnologia em saúde – inovação, difusão inicial, 

utilização em larga escala e obsolescência – de modo a estimular a pesquisa e o 

desenvolvimento da ciência no Brasil, preferencialmente com o atendimento às necessidades 

do perfil epidemiológico da nossa população (SANTOS, 2010, p. 18). 

 Obtido o registro do medicamento, procedimento ou equipamento junto à ANVISA, 

abre-se a possibilidade de sua incorporação ao Sistema Único de Saúde. O assunto foi tratado 

pelo Ministério da Saúde pela primeira vez em 1998 (SANTOS, 2010, p.84), por meio da 

Portaria 3.916/98 (BRASIL, 1998). Menos que uma normatização, era uma explicação da 

política de medicamentos do Brasil na época, e que, no que toca ao assunto de nosso projeto, 

limitava-se a firmar o compromisso de que a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

(RENAME) seria permanentemente atualizada. 

 A primeira normatização a tratar especificamente do processo de incorporação de 

novas tecnologias ao SUS somente vem à luz com a edição da Portaria 152/2006 do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2006b), que instituiu uma Comissão para Incorporação de 

Tecnologias ao Ministério da Saúde (CITEC), integrada exclusivamente por integrantes de 

órgãos pertencentes ao serviço público federal, e, em sua maioria, subordinados ao próprio 

Ministério da Saúde. Em normativo subseqüente, dado pela Portaria 3.323/2006 do Ministério 

da Saúde (BRASIL, 2006c), foi instituído para o âmbito federal da administração do SUS um 

procedimento, cujas características mais marcantes eram a indefinição de quem poderia 

solicitar a incorporação de novas tecnologias, a detalhada documentação exigida para 

formalizar a solicitação (com liminar comprovação da eficácia científica do medicamento, 

assim como de seus impactos econômicos no SUS), a inusitada limitação temporal para 

formulações dessas solicitações (1º de fevereiro a 31 de março e 1º de agosto a 30 de 

setembro de cada ano, apenas), a ausência da obrigação de informar ao solicitante o 

indeferimento de sua requisição, e, finalmente, a inexistência de recurso administrativo contra 

este decisão da CITEC.  

 Outro aspecto relevante é que este normativo, dado suas características de ato 

infralegal, regulamentava o assunto exclusivamente na esfera federal, não tendo força para 

impor qualquer tipo de tratamento do assunto a Estados e Municípios, que, observada a 
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questão do registro dos novos medicamentos, equipamentos e procedimentos na ANVISA, 

estavam livres para decidir quais deles incorporar no âmbito de suas atribuições, como se 

pode deduzir do disposto nos artigos 24, XII e 198, I da Constituição (BRASIL, 1988)2.  

 Exemplo disso foi a Lei 9.908 (RIO GRANDE DO SUL, 1993) do Estado do Rio 

Grande do Sul, que fazia a incorporação de tecnologia mediante simples requerimento do 

paciente interessado que demonstrasse não ter condições financeiras de arcar com a prescrição 

médica recebida, sem maiores considerações sobre qualquer outro aspecto da questão, em 

especial o científico. No entanto, a maioria dos Estados e Municípios sequer se preocupava 

em legislar a respeito, decidindo administrativamente sobre a questão. Era este o quadro 

Hudson Pacífico da Silva descrevia, por ocasião da defesa de sua tese de doutorado em 2007: 

 
Todos os entrevistados3 reconhecem que a definição da incorporação de 
tecnologia é uma questão nacional e que, portanto, é uma função que deve 
ser exercida pelo gestor federal. Entretanto, reconhecem a existência de 
competências regionais, estaduais e municipais que podem ser exploradas. 
De um lado, qualquer secretaria estadual ou municipal de saúde pode ser 
demandante de avaliação da incorporação de determinado procedimento, 
além de participar da definição das políticas locais de atenção à saúde. De 
outro, os estados podem suplementar o papel do governo federal, criando 
critérios, definindo protocolos, etc. Além disso, uma vez que haja 
autorização para a tecnologia ser comercializada, as secretarias estaduais 
podem se antecipar à decisão do governo federal, arcando com as 
conseqüências e custos dessa decisão. Neste sentido, elas podem incorporar 
alguma tecnologia que ainda não faz parte do conjunto de procedimentos 
reconhecidos pela esfera federal, mas não podem deixar de oferecer nenhum 
procedimento que já foi incorporado pelo SUS. (SILVA, 2007, p. 218) 

 

 O assunto incorporação de tecnologia alcançou o status de lei federal apenas em 2011, 

com a promulgação da Lei 12.401 (BRASIL, 2011b), que incluiu o tema na Lei 8.080 

(BRASIL, 1990a), que regula o SUS no país. 

 Seu objetivo foi organizar nacionalmente a assistência farmacêutica prestada pelo 

SUS, criando, inicialmente, a figura do protocolo de tratamento, com o fim de estabelecer 

                                                        
2 “Art. 24. Compete à União, aos Estados e aos Municípios legislar concorrentemente: 
... 
XII – previdência social, proteção e defesa da saúde. 
....” 
 
“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 
um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
I – descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
...” 
3 Gestores Estaduais de saúde. 
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prévia e publicamente os medicamentos e demais produtos apropriados para o tratamento pelo 

SUS de doenças ou agravos à saúde. 

 Firmou também que a incorporação de novos medicamentos ao protocolo é uma 

atribuição do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias (CONITEC) ao SUS, em decisão a ser tomada após processo administrativo. 

 A lei foi regulamentada pelo Decreto 7.646 (BRASIL, 2011a), que determinou que a 

CONITEC fosse composta por treze membros, dois quais sete (maioria absoluta) são 

indicados diretamente pelo Ministério da Saúde, dividindo-se os demais entre representantes 

das agências reguladoras afins ao tema saúde (Agência Nacional de Saúde Complementar e 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – um de cada), Conselhos que reúnem os secretários 

estaduais e municipais de saúde (um para cada conselho), Conselho Nacional de Saúde (um), 

e um último indicado pelo Conselho Federal de Medicina. 

 O mesmo Decreto traz a regulamentação do processo administrativo mencionado pela 

Lei 12.401 (BRASIL, 2011b), que, em relação àquele previsto na Portaria 3.233/06, avançou 

ao acabar com a limitação da solicitação a apenas quatro dos doze meses do ano e criou a 

exigência de publicação oficial da decisão, bem como a possibilidade de um recurso 

administrativo do interessado. No entanto, manteve a indeterminação de quem pode requerer 

a atualização dos protocolos de tratamento, assim como a exigência de detalhada e 

dispendiosa documentação científica e econômica para ingresso e processamento da 

solicitação. 

 Embora seja inegável que represente um avanço a progressiva institucionalização da 

incorporação de tecnologia ao SUS, deixando o assunto o campo da quase completa 

discricionariedade, consideramos que o modelo adotado não conseguirá impedir a 

continuidade da exponencial judicialização da questão. Isto porque tanto a lei quanto sua 

respectiva regulamentação mantém afastados das decisões sobre o tema dois dos principais 

grupos de concernidos na questão: os médicos que prescrevem medicamentos ainda não 

incorporados pelo SUS, e seus respectivos pacientes. Ambos os grupos foram ignorados na 

composição da CONITEC, não sendo possível imaginar que estariam representados pelo 

Conselho Federal de Medicina e Conselho Nacional de Saúde.  

 Em relação ao primeiro, porque, de acordo com a Lei 3.268 (BRASIL, 1957), não 

dispõe de nenhuma função científica, e nem mesmo de representação legal da categoria 

médica, mas tão somente de fiscalização da profissão.  
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 Quanto ao Conselho Nacional de Saúde, por suas próprias deficiências de 

legitimidade, que tornam longínquo seu vínculo com os pessoas em tratamento de saúde 

interessadas nos processos de incorporação de tecnologias ao SUS. Tal distância decorrente 

da ausência de previsão de um procedimento eleitoral universal na Lei 8.142 (BRASIL, 

1990b), agravada pela regulamentação do Decreto 5.839 (BRASIL, 2006a), que vedou a 

participação individual no processo eleitoral para composição do Conselho seja como eleitor, 

seja como candidato, somente admitindo que associações entidades nacionais de usuários do 

SUS, com mais de dois anos de existência. 

 Também a exigência da apresentação liminar não só de evidências científicas de 

eficácia do medicamento pretendido, como também de estudos de impacto econômico 

nacional da pretensão, são pressupostos à participação que estão além dos meios destes 

grupos de interessados imediatos na questão. 

 Por fim, o prazo de 180 dias para conclusão do procedimento administrativo, 

prorrogável por mais 90, demonstra que tal institucionalização firmada não se destina mesmo 

ao grupo de pessoas em busca de tratamento de saúde e médicos que vêm acorrendo ao Poder 

Judiciário, pois, certos ou errados em sua pretensão, trazem-na sempre em regime de urgência 

(FIGUEIREDO; PEPE; OSÓRIO-DE-CASTRO, 2010, p. 105). 

 Em suma, embora reiteremos ser louvável o propósito da União de iniciar a 

institucionalização nacional do assunto incorporação de novas tecnologias ao SUS, vemos que 

tal movimento nunca teve em perspectiva a democratização da questão que poderia exsurgir, 

por exemplo, do acolhimento de achados empíricos e práticas médicas bem sucedidas 

(ALBUQUERQUE; SOUZA; BAESSA, 2004, p. 278). Seu propósito principal, senão único, 

é normatizar a questão (HABERMAS, 2003b, v.1, p. 24), com o objetivo de tentar o 

enquadramento do fluxo de informações necessárias ao processo de inovação tecnológica 

recebidas das universidades e indústrias farmacêuticas, descurando de quaisquer outros atores 

e processos sociais existentes em torno do assunto. A crítica a tão recente lei já é veemente. 

 
Parece que os legisladores brasileiros, ouvindo o clamor de gestores 
públicos pela limitação do direito à saúde que consta em Protocolos e 
Diretrizes Oficiais, buscaram inspiração positivista paa, através de textos 
gerais e abstratos, amarrarem a liberdade interpretativa dos juízes frente ao 
caso concreto. 
Nossos legisladores, na contramão das teorias contemporâneas do direito 
que reconhecem a força irradiadora dos princípios jurídicos e constatam a 
falência do modelo positivista, voltam à crença iluminista da possibilidade 
da linguagem “fechada” solucionar os problemas oriundos da aplicação da 
lei. 
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E assim, buscam na nova Legislação um apoio para contornar o chamado 
“ativismo judicial” na área da saúde. Mas, será que assim teremos, de fato, 
garantido um direito complexo? (MARQUES, 2011, p. 321) 

 

 E tal crítica afigura-nos inteiramente correta, na medida em que, estabelecidas as 

premissas sobre a inviabilidade, ou mesmo a deliberada exclusão destes grupos de 

concernidos do procedimento administrativo de incorporação de novas tecnologias ao SUS, 

em nosso atual paradigma jurídico continuará restando a eles a busca da via judicial dos novos 

medicamentos e tratamentos pretendidos, sob o fundamento único de que o artigo 196 da 

Constituição garante a todos o direito à saúde, o que, segundo a principal decisão do Supremo 

Tribunal Federal sobre o tema (BRASIL, 2000b), inclui qualquer prestação individual exigida 

como direito subjetivo, condenando a Administração à perpétua inadimplência (BARBOSA, 

2009, p. 347).   

Neste ensejo, a nova lei certamente será considerada inconstitucional por omissão, por 

satisfazer-se em expor e organizar as razões da Administração Pública sobre o tema, sem 

conseguir realizar a ambiciosa interpretação judiciária do dispositivo constitucional provocada 

pelas demandas individuais de médicos e indivíduos em busca de tratamento de saúde 

(HABERMAS, 2003b, vol. 2, p. 82), o que continuará provocando a incorporação de 

tecnologia de maneira assistemática, por meio de decisões desarticuladas e não planejadas 

(ALBUQUERQUE, CASSIOLATO, 2000, p. 13).  
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4 ATORES DA JUDICIALIZAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DE NOVAS 

TECNOLOGIAS AO SUS 

 

 No capítulo anterior, procuramos descrever o sistema institucional de incorporação de 

novas tecnologias de saúde no Brasil, a contar da promulgação da atual Constituição 

(BRASIL, 1988). Esta descrição nos levou à constatação que uma das origens da 

judicialização da questão é a preocupação exclusiva de organização da atividade estatal que 

deflui do arranjo deste sistema, com a desconsideração de atores diretamente interessados no 

assunto, em especial médicos e pessoas em busca de tratamento de saúde. A estes resta, então, 

a opção de recorrer ao Poder Judiciário, seja por meio de advogados particulares, seja por 

meio das Defensorias Públicas, buscando e obtendo uma interpretação mais ampla e benéfica 

do texto constitucional que dispõe sobre o direito à saúde, que amplia este arcabouço 

institucional, mas o faz de forma assistemática, não planejada e desarticulada, como vimos 

acima. Antes e durante cada processo judicial intervêm ainda outras forças relevantes 

(indústria farmacêutica, Administração Pública e Poder Judiciário), que também colaboram 

para formação do quadro atual da questão no Brasil. 

 Neste capítulo, passaremos a descrever o comportamento de cada um dos grupos 

envolvidos neste desacordo4, que, por meio de uma complexa interação de forças 

(BUSFIELD, 2010, p.940), tem retroalimentado o dissenso acima delineado, contribuindo 

para estimular ainda mais a judicialização da questão.  

 

4.1 USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

 

 Não se imagina que alguém tenha um interesse mais direto na solução de seus 

problemas de saúde do que a própria pessoa que deles padece. Neste grupo podemos incluir 

também os familiares, amigos e acompanhantes desta pessoa, em especial quando o estado 

físico-mental dela já não lhe permite realizar sozinha os trâmites médicos ou jurídicos 

necessários à realização do caminho traçado nesta busca. O primeiro passo deste percurso é 

dado quando a pessoa entende que, por qualquer motivo, não goza mais de uma saúde que, de 

seu ponto de vista individual, repute adequada. 

                                                        
4 Optamos por não incluir os advogados constituídos ou defensores públicos nomeados  para defesa do usuário 
dos serviços públicos de saúde como atores distintos deste para efeito do presente trabalho, por não 
vislumbrarmos interesses autônomos daqueles profissionais ou de suas corporações no processo de 
judicialização da incorporação de novos medicamentos ao sistema público de saúde, observando sua atuação 
como a de simples prepostos técnicos do cidadão que acorre ao Poder Judiciário. 
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 Embora seja grande a probabilidade de que este problema de saúde tenha origem em 

questões eminentemente coletivas, como o estilo de vida, meio-ambiente natural, físico, sócio 

político e econômico em que a pessoa viva, ou mesmo a falta de ações públicas que pudessem 

ter impactado positivo sobre o conjunto da população que ela integra (SANTOS, 2010, p. 51), 

haverá sempre nele um componente estritamente pessoal, que é a ideia do sofrimento 

autopercebido. 

 
Primeiramente, estes trabalhos que comento trazem a tona a importância de 
ver o sofrimento como categoria central da doença. Nenhuma estatística 
médica mecanicamente observada pode prover um entendimento adequado 
desta dimensão da má saúde, pois a dor – como Wittgenstein notou – é um 
assunto reservado à autopercepção. Se você sente dor, você realmente tem a 
dor, e se você não sente a dor, então nenhum observador externo pode, 
sensatamente, rejeitar o ponto de vista de que você não tem dor. Neste 
ensejo, o material com o qual administradores da saúde pública, 
planejadores e analistas de custo benefício estão trabalhando é claramente 
deficiente na lida com este aspecto da doença. Há necessidade de que se 
apoiem no rico discernimento provido na difícil, mas recompensadora 
investigação antropológica deste assunto. (SEN, 2004, p. 265, tradução 
nossa5)  
 

 A última parte da transcrição aborda, de modo relevante, ponto que nos afigura 

especialmente sensível na investigação das causas da judicialização da saúde, muitas vezes 

olvidado pelos médicos sanitaristas e administradores públicos que tratam a questão: o 

entendimento de que a saúde é um bem público, a ser tratado no aspecto macro, em decisões 

que atingem toda uma sociedade, mas que, simultaneamente, ela tem um aspecto individual 

inafastável, pois é o elemento básico constituinte da capacidade de cada ser humano em 

particular aproveitar as oportunidades que surgem em sua vida (SEN, 2010, p. 23; DANIELS, 

2008, p. 21). 

 A não ser que se refute este pressuposto de que estamos tratando do que há de mais 

elementar na vida de um indivíduo, devemos admitir que ele tenha pelo menos uma 

legitimidade indiciária em suas pretensões de atendimento (FLECK, 2009, p. 234), que não 

                                                        
5 No original: “First, these works bring out the importance of seeing suffering as a central feature of illness. No 
mechanically observed medical statistics can provide an adequate understanding of this dimension of bad health, 
since pain – as Wittigenstein had noted – is a matter of self-perception. If you feel pain, you do have pain, and if 
you do not feel pain, then no external observer can sensibly reject the view that you do not have pain. In dealing 
with this aspect of illness, the empirical material on which health planners, economic allocators, and cost-
benefits analysts frequently relay may, thus, be fundamentally deficient. There is need to draw on the rich 
discernment provided by the less easy but ultimately more rewarding anthropological investigation of these 
matters.” 
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pode ser simplesmente descartada como darwinista e causadora da ineficiência e da injustiça 

na produção de cuidados (PEARSON, 2000, p. 149).  

 Mas, admitirmos que problemas individuais de saúde possam conferir algum 

sustentáculo às pretensões de tratamento e incorporação de tecnologia que as pessoas levam à 

Administração e ao Poder Judiciário, não nos faz desconhecer que também há subjacente a 

estes pedidos um paradigma ideológico, o do cidadão-consumidor, que enxerga a doença 

como mera incompletude de cada ser específico, suprível sempre por produtos e serviços 

oferecidos no mercado (LEFREVE; LEFREVE, 2009, p. 30), preferencialmente pelos mais 

novos e modernos disponíveis.  

 
Neste ponto, sim, a cidadania perversamente se confunde com o consumo, os 
direitos básicos de participação cidadã se confundem com a participação, 
enquanto consumidores. Nas palavras de Fátima Portilho (2006, p.8), “o 
consumo assume uma conotação de dever e obrigação cívica, em que a 
cidadania passa a ser exercida através dele”. Existiria aqui, ainda em suas 
palavras, uma “responsabilidade social de consumir (FRANÇA; PINHEIRO; 
ASENSI, 2007, p. 138) 

 

 Este raciocínio daquele interessado no tratamento da sua própria saúde acaba por 

retirar desta a posição de condição humana elementar para convertê-la em necessidade 

individual a ser aplacada momentaneamente por uma mercadoria (LEFREVE, 1991, p.37), 

equivalendo o justo tratamento de uma pretensão a um tratamento de mercado, baseado em 

uma relação de consumo entre o indivíduo e o Estado (SANTOS, 2010, p. 46; ABELSON et 

al, 2007, p. 40), obrigando este último, como fornecedor da saúde, a prover a qualquer custo a 

nova tecnologia que o consumidor imagina que será a solução para o problema da sua vida 

(BELL; FIGERT, 2012, p. 779). 

 Individualismo, percepção consumerista da cidadania e atração pela tecnologia são 

características presentes em toda sociedade capitalista, mas que aplicadas à saúde produzem 

indivíduos mórbidos (WILLIAMS; GABE; DAVIS, 2008, p. 814), com crescentes 

expectativas sobre a própria saúde (BUSFIELD, 2010, p. 5), e fascinados pela promessa de 

que as novas descobertas da ciência resolverão de modo eficiente e rápido os problemas de 

sua vida (LEFREVRE, 1991, p. 69). 

 
O público, encorajado pelos cientistas e pela mídia, fica fascinado com toda 
nova descoberta biomédica, e é levado a crer que nosso sucesso em 
melhorar a saúde da população é resultado, inteiramente, ou em grande 
parte, de ciência exotérica. Vastos interesses econômicos beneficiam-se da 
prática de deixar o público e os pesquisadores do campo da bioética focados 
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neste cenário. Os incentivos econômicos a estes últimos vêm 
majoritariamente de instituições que lidam com medicamentos ou com a 
entrega de cuidados médicos. A ideia de que a medicina científica é 
responsável por nossa saúde nos cega à visão da desigualdade social como 
fonte de piora das condições de saúde da população. A ciência, nos é dito, 
pode nos resgatar de nosso destino biológico compartilhado. (DANIELS, 
2008, p. 102, tradução nossa6)  

 

 Com isso, vemos que a busca do acesso a novas tecnologias de saúde por meio do 

Poder Judiciário tem por centro este personagem (o próprio interessado, sua família ou 

acompanhantes) que não se conforma com as razões de Estado, alegadamente em nome do 

bem coletivo, que lhe são oferecidas pela Administração Pública para negar sua pretensão. 

Para ele, em seu padecimento subjetivo, esta negativa somente pode ser fruto de um 

entendimento equivocado da Constituição, que deve ser revisto pelo Poder Judiciário em 

ações propostas por seus advogados constituídos ou defensores públicos que assumam sua 

defesa, em qualquer caso a partir do paradigma da cidadania consumerista, que impõe a 

obrigação de fornecimento, em cada caso individual, do que houver de mais novo e mais 

moderno para satisfação de sua incompletude.  

 A insistência da Administração Pública, como demonstrado acima, em ignorar, e, por 

vezes, até recriminar o problema aqui retratado, não o faz desaparecer. Repelido por esta 

possível primeira instância de solução, o indivíduo em busca do tratamento de sua saúde 

encontra na sociedade outros agentes (que serão abaixo retratados) cujos interesses fazem 

com que venham em apoio à sua busca, atuando para reforçar o aspecto técnico-científico de 

sua argumentação, e afinal transferir a decisão para o Poder Judiciário, local em que ele será 

exponencializado. 

 

 

4.2 AS INDÚSTRIAS DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO E 

TRATAMENTO  

 

                                                        
6 No original: “The public, encouraged by scientists and the media, is fascinated by every new biomedical 
discovery and has come to believe that our success in improving population health is entirely or largely the result 
of exotic science. Vast economic interests benefit from keeping the public and the field of bioethics focused on 
this scenario. The economic incentives to people in bioethics come largely from medicine and the policy 
institutions that interact with medical delivery. The idea that scientific medicine is responsible for our health 
blinds us to socioeconomic inequality as a source of worse population health. Science, we are told, can rescue us 
all from our shared biological fate.” 
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 Quando se pretende compreender o papel que ocupam as indústrias de produtos 

farmacêuticos e de equipamentos de diagnóstico e tratamento no processo de judicialização da 

incorporação de tecnologias de saúde, é preciso não esquecer que estamos tratando de 

empreendimentos capitalistas, voltados precipuamente para expansão indefinida de seu 

próprio negócio (SOARES; DEPRÁ, 2012, p. 11), no que dependem da permanente geração 

de necessidades a serem atendidas (BUSFIELD, 2010, p. 935). 

 Deste modo, embora seja inegável que a reputação de ser uma empresa que 

desenvolva produtos bons e úteis seja importante para formação de seu nome no mercado 

(D´ARCY; MOYNIHAN, 2009, p. 1), não devemos chegar ao ponto de imaginar que estas 

empresas trabalhem sempre, ou mesmo prioritariamente, para atender os interesses das 

pessoas doentes (BUSFIELD, 2010, p.935). 

 
Predominam duas definições de prestações de contas para indústrias: a 
responsabilidade comercial que têm com os acionistas e a responsabilidade 
que têm perante a comunidade. No aspecto comercial, uma companhia 
farmacêutica é obrigada a devolver um bom retorno aos investimentos de 
seus acionistas. Este retorno deve ser adequado não só para recompensar 
estes acionistas, como também ser suficiente para atrair capital novo, 
quando necessário. Deste ponto de vista, a indústria farmacêutica vai muito 
bem. Mesmo durante períodos de estagnação econômica, e até mesmo 
recessão, nos últimos 30 anos, ela foi altamente e cada vez mais lucrativa. 
Raramente aconteceram fusões em razão da falência de alguma companhia 
do ramo: as fortes simplesmente uniram-se àquelas ainda mais fortes. Por 
sua vez, de um ponto de vista social amplo, as indústrias farmacêuticas têm 
a responsabilidade de suprir comunidades com boas drogas vendidas a um 
preço aceitável, e também de prover informação confiável sobre elas. Sua 
prestação de contas à comunidade, argumenta-se, deveria ser fundada nos 
princípios dos direitos humanos. Em uma interpretação menos ampla, a 
indústria tem responsabilidades legais com as agências governamentais, 
como aquelas criadas para regulamentar o acesso da população aos 
medicamentos. Neste aspecto, a indústria farmacêutica está sob grande 
contestação, a despeito de todas as suas realizações. A qualidade tem sido 
mantida, e o processo de inovação tecnológica tem certamente continuado, 
mas sérias questões têm surgido, notadamente sobre as prioridades das 
pesquisas realizadas, o preço dos medicamentos vendidos e a maneira pela 
qual a informação sobre eles é provida. (DUKES, 2002, p. 1682, tradução 
nossa7)  

                                                        
7 No original: Two definitions of industry accountability predominate: commercial duty to shareholders; and 
duty to the comunity. In the commercial sense, a pharmaceutical company is obliged to deliver a sound return on 
investiment for shareholders. That return must be adequate to reward investors, but also be sufficient to attract 
new capital when needed. From this point of view, the pharmaceutical industry has done very well. Throughout 
periods of economic stagnation and even recession over the past 30 years, it has remained highly and 
inscreasingly profitable. Mergers have hardly ever taken places because of failing companies: the strong simply 
linked up with the even stronger. From the broad social point of view, the pharmaceutical industry has a duty to 
supply communities with good drugs at an affordable price, and to provide reliable information on them. 
Accountability of a corporation is argued to be founded in human rights principles. In a narrower interpretation, 
the industry has legal duties to agencies, such as drug regulatory bodies established by government to ensure that 
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  O negócio destas empresas tem três características que são especialmente relevantes 

para o nosso trabalho. 

 A primeira delas é que seus produtos mais lucrativos são aqueles que estão sob a 

proteção de um monopólio temporário, derivado este da patente (ANGELL, 2010, p. 15). No 

Brasil, esta proteção é regulada pela Lei 9.279 (BRASIL, 1996), que concede um prazo de 

vinte anos ao inventor, durante o qual terceiros não podem, sem sua autorização, produzir, 

usar, colocar à venda, vender ou importar o produto ou processo objeto da patente. Não 

havendo concorrência, a única restrição ao preço que se pretenda cobrar por estes produtos 

advirá do controle governamental, exercido pela CMED – Câmara de Regulação do Mercado 

de Medicamentos, nos termos da Lei 10.742 (BRASIL, 2003). 

 No entanto, é preciso lembrar que, especialmente em relação aos produtos 

farmacêuticos, as patentes geralmente são pedidas em etapa muito anterior ao início das 

vendas do produto em escala comercial. Nestes casos, o mais comum é que o pedido se dê 

antes do início dos ensaios clínicos, ou seja, dos testes com pacientes voluntários, momento a 

partir do qual se torna difícil manter a informação sobre o produto em sigilo (ANGEL, 2010, 

p. 44). 

 Expirada a patente, podem ingressar no mercado cópias do produto8, o que 

habitualmente faz reduzir de modo substancial o preço cobrado (VIEIRA; ZUCHI, 2006, 

p.444). De onde se conclui que a alternativa para a indústria manter no nível mais elevado 

suas margens de lucro é sempre ter a oferecer produtos novos, protegidos pela exclusividade 

legal.  

 Como são grandes os riscos e as dificuldades técnicas de se produzir um medicamento 

realmente inovador, tema que já abordamos acima com estatísticas do Food and Drugs 

Administration (FDA) e da revista especializada europeia La Revue Prescrire, muitas vezes 

esta novidade é apenas uma variação de fármacos já anteriormente disponíveis no mercado. 

 

                                                                                                                                                                             
the public interested is served. In this respect, the pharmaceutical industry is, despite all its achievements, 
presently under fire. Quality has been mantained and the innovative process has most certainly continued, but 
critical questions have been raised, notably about priorities set in research, the level of drug prices, and the 
manner in which information is provided. 
 
 
8 No caso dos medicamentos, os chamados “genéricos”. 
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A ideia consiste em conquistar uma fatia de um mercado lucrativo, já 
estabelecido, produzindo algo muito semelhante a um medicamento de 
grande vantagem. Como exemplo, agora temos no mercado seis estatinas 
(Mecavor, Lipitor, Zocor, Pracavol, Lescol, e o mais recente, Crestor) para 
reduzir o colesterol, todas variantes da primeira delas. Como disse a Dra. 
Sharon Levine, diretora executiva adjunta do Kaiser Permanent Medical 
Group: “Se eu sou um fabricante e posso mudar uma molécula para 
conseguir, com isso, mais vinte anos de direitos de patente, e seu conseguir 
convencer os médicos a prescrever e os consumidores a exigir a próxima 
forma de Prisolec ou o Prozac semanal, em vez do Prozac diário, tudo isso 
no exato momento em que minha patente está vencendo, por que eu haveria 
de gastar dinheiro numa iniciativa muito menos garantida, que é a pesquisa 
por medicamentos totalmente novos. (ANGEL, 2010, p. 14) 
 

 De qualquer modo, sejam ou não verdadeiramente inovadores os produtos a serem 

trazidos ao público, é parte fundamental da estratégia dos fabricantes o apelo à idéia de que se 

trata de um produto novo, em relação ao qual detêm a exclusividade da apresentação, sendo 

este produto a única forma possível de diagnóstico ou tratamento de determinada doença 

(SOARES; DEPRÁ, 2012, p. 319).  

 Aqui alcançamos o segundo elemento da tríade que nos interessa no escopo deste 

trabalho. O trabalho das indústrias de vender o que apresentam como novidade é facilitado 

pela inaplacável necessidade que demonstram as pessoas em busca de tratamento da própria 

saúde de consumir o que houver de mais recente em matéria de tecnologia, conforme exposto 

acima.  

 Importante notar o nada desprezível papel da mídia leiga9 neste circuito, a reforçar a 

eficácia simbólica das novidades tecnológicas como consectário da crença na eficácia 

simbólica da ciência (LEFRÈVE, 1991, p.77), estando sempre pronta a divulgar ao público 

com um otimismo excessivo e permanente (FLECK, 2009, p. 244; WILLIAMS; GABE; 

DAVIS, 2008, p. 815) as “novas drogas maravilhosas” lançadas. 

 Contudo, este processo de clientelismo/consumerismo (FELDHAUS; DUTRA, 2009, 

p. 117) na saúde guarda uma peculiaridade, que nos leva ao terceiro e último elemento 

relevante à análise da relação entre o negócio farmacêutico e de equipamentos de diagnóstico 

e tratamento e a judicialização da incorporação de novas tecnologias: a indispensável 

mediação exercida pelos profissionais médicos, responsável pela definição da existência ou 

não da doença, e da consequente necessidade de algum produto destinado ao seu tratamento 

(BUSFIELD, 2010, p. 936). 

                                                        
9 Aqui compreendida como o conjunto de órgãos de imprensa não especializados em assuntos médicos-
científicos. 
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 Embora até haja contatos diretos entre a indústria e a pessoa que se encontra em busca 

de tratamento de sua saúde, sob a forma de marketing e promoções voltadas exclusivamente 

ao consumidor (BUSFIELD, 2010, p. 935), na imensa maioria das vezes a concretização desta 

relação depende da intervenção de um médico. Por conta disso, nele estão focadas as 

principais estratégias de expansão do mercado de produtos destinados ao tratamento da saúde 

(CAMARGO JÚNIOR, 2007, p. 69). 

 Entre elas, a principal é a difusão das novas tecnologias a título de promoção da 

educação continuada dos médicos (MARQUES, 2011, p. 220), o que se dá mesmo desde os 

bancos das faculdades de medicina (WANMACHER, 2007, p. 2), ante a escassez de outras 

fontes de ensino. Assim, a indústria concentra tanto a maior parte da investigação científica 

sobre o assunto (BONFIM, 2009, p. 148), como também a publicação destas pesquisas 

(BUSFIELD, 2010, p. 3), apresentando-se na peculiar condição de simultaneamente produzir 

e avaliar os próprios produtos que vende (ANGELL, 2010, p. 151). 

 Neste processo, são frequentes as acusações de conflitos de interesse, afirmando-se 

que o viés comercial deixa o científico em um completo segundo plano. Neste sentido, a 

constatação de que a maioria dos estudos promove a comparação de novos medicamentos 

apenas com placebos ou doses inadequadas de produtos concorrentes (ANGELL, 2010, p. 

92), como também trabalha constantemente pela redefinição de doenças e elaboração de 

novas diretrizes terapêuticas que alteram os limites da normalidade, o disease mongering, 

com vista à ampliação do número de pacientes a serem tratados (SOARES; DEPRÁ, 2012, p. 

312). Também são objeto de juízos negativos os estudos que promovem o uso off label10 do 

produto, vistos como estratégia mercadológica de estímulo à sua prescrição, em atalho aos 

procedimentos normais de incorporação de tecnologia (PAULA, 2010, p. 23). 

 Além da abordagem estritamente acadêmica, a indústria também mantém junto aos 

médicos outro tipo de atuação, que embora ainda tenha pretensões educativas (MARQUES, 

2011, p. 220), tem um viés mais reconhecivelmente comercial. Isto se dá, principalmente, por 

meio de representantes e propagandistas que vão aos consultórios médicos e hospitais 

apresentar aos profissionais de saúde os novos produtos (WANNMACHER, 2007, p. 2), bem 

como deixar em seu poder amostras grátis dos mesmos, instrumento valioso de sedução deles 

e de seus pacientes (ANGELL, 2010, p. 131) para que deem início a um determinado 

tratamento que utilize aquele medicamento específico. 

                                                        
10 O uso off label de um medicamento é a sua utilização para fim não previsto em bula, para o qual não obteve 
(ou sequer pleiteou) registro junto à ANVISA.  
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 Descrito, ainda que sinteticamente, como trabalha a indústria de produtos 

farmacêuticos e de tratamento e diagnóstico, fica-nos a dúvida, e ela é tão antiga quanto o 

próprio capitalismo, se é a indústria farmacêutica e de produtos de diagnóstico e tratamento 

que cria este cidadão-consumidor descrito em detalhes acima, ou se ela apenas atende as 

necessidades, reais ou fantasiosas (LEFREVE, 1991, p. 37), que ele cria. 

 O que não pode se negar é que exista esta sinergia, em que o interesse da indústria em 

manter o mercado permanentemente abastecido de produtos novos (e consequentemente, sob 

a proteção de patentes) completa-se com o interesse das pessoas de que sejam 

permanentemente incorporados ao seu tratamento de saúde os avanços tecnológicos mais 

atuais.  

 Esta relação de necessidade inesgotável suprida por oferta ininterrupta pressiona a 

Administração Pública brasileira no rumo de um crescente consumo de insumos de saúde, em 

especial de novas tecnologias, cuja incorporação é demandada aleatoriamente, a partir de 

pretensões individuais. No nosso modelo atual, a negativa da Administração Pública não 

encerra a questão, mas tão somente a transfere para o Poder Judiciário.  

 

4.3. OS MÉDICOS ENQUANTO ATORES SOCIAIS E INSTITUCIONAIS  

 

 Responsável pelas decisões que fazem o trânsito entre as demandas privadas e a 

atuação dos órgãos públicos, o médico, seja ele vinculado ao SUS, seja ele um agente privado 

da medicina, é um personagem fundamental para compreensão da judicialização da saúde. 

 De modo a justificarmos a irrelevância da distinção, para este fim, entre o chamado 

“médico particular” e aqueles que trabalham integrados ao SUS, é preciso destacarmos que, 

embora haja estudos que indiquem que as prescrições de medicamentos e tratamentos 

discutidas em juízo no Brasil partem predominantemente dos profissionais que atendem 

autonomamente ou vinculados a pessoas jurídicas de direito privado (MACHADO et al, 2011, 

p. 593), há outros levantamentos que tratam de períodos de avaliação contemporâneos, e que 

indicam expressiva ou até equivalente participação de médicos vinculados aos serviços 

públicos de saúde no rol destas mesmas prescrições (FERRAZ, 2009, p.40). 

 Isto faz com que nos perfilemos entre aqueles que enxergam na figura do médico, seja 

qual for o regime político, administrativo ou comercial em que ele trabalhe, a chave para 

compreensão do consumo de novas tecnologias de saúde. 
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Surpreendentemente, entretanto, o uso per capita de medicamentos 
prescritos em todo o mundo parece ter pouco haver com a promoção 
comercial; ele se correlaciona, principalmente, com o número de médicos, 
até mesmo nos países socialistas, onde a educação dos mesmos não é 
influenciada pela publicidade da indústria farmacêutica e onde a oferta 
corporativa de remédios é limitada. (ILLICH, 1982, p. 72, tradução nossa11) 

  

Como demonstrado nos itens anteriores deste capítulo, é inequívoca a pressão exercida 

junto aos médicos pela indústria farmacêutica e pelas pessoas que buscam tratamento de 

saúde para que aqueles adotem o que houver de mais novo nos tratamentos. No entanto, 

reiteramos igualmente, estamos diante de uma relação de consumo absolutamente peculiar, 

em que entre o produtor do bem e o consumidor final está este médico, como um gatekeeper12 

(BUSFIELD, 2010, p. 937), com o poder único de regular o acesso aos medicamentos e 

demais produtos de diagnóstico e tratamento em contextos clínicos, determinando a 

necessidade ou não da utilização destes. Cabe a ele, em posição hegemônica no mundo social, 

dizer em nome da ciência, o que deve ser dispensado a um paciente, de modo a garantir sua 

saúde (MARQUES, 2011, p. 211). 

 Por conta disso, compreendemos sua atuação em relação à incorporação de novas 

tecnologias aos tratamentos de saúde como uma síntese entre a relação produtiva social que o 

cerca e a estrutura ético-moral da profissão (RIBEIRO;SCHARAIBER, 1994, p. 193), com 

prevalência desta última, como passamos a demonstrar. 

 O primeiro ponto a considerarmos é que o compromisso de cada médico se dá 

primordialmente com a pessoa específica que busca junto a ele um tratamento (BRODY, 

2012, p. 1949): é dever do médico prescrever o tratamento adequado à pessoa que lhe 

procura, de acordo com seu livre convencimento profissional (MARQUES, 2011, p. 187), 

sendo sua liberdade profissional um princípio fundamental do exercício de sua profissão. O 

corolário disso é a livre escolha pelo médico do tratamento que será dispensado ao seu 

paciente (MARQUES, 2011, p. 205).  

 No Brasil, paradoxalmente, o médico que adere a uma operadora privada de saúde 

pode, em razão de contrato, abrir mão de parte desta autonomia, permitindo que seu projeto 

terapêutico seja fiscalizado e auditado em seu mérito, e até mesmo vetado, se o mesmo gera 

despesas para a operadora de saúde suplementar a que o profissional se juntou (FRANCO et 
                                                        
11 No original: “Surprisingly, however, the per capita use of medically prescribed drugs around the world seems 
to have little to do with commercial promotion; it correlates mostly with the number of doctors, even in socialist 
countries where the education of physicians is not influenced by drug industry publicity and where corporate 
drug-pushing is limited.” 
 
12 Literalmente, um “porteiro”, um “controlador de acesso”. 
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al, 2007, p. 82). Não havendo vínculo contratual entre o médico e uma operadora privada de 

saúde, o único controle externo possível sobre seu ato é aquele realizado pelos Conselhos 

Regionais de Medicina, e estritamente sob as perspectivas técnica e moral, a teor do artigo 15, 

“c” e “h” da Lei 3.268 (BRASIL, 1957). 

 Assim, registrada a exceção do tratamento realizado com o acionamento do seguro de 

um plano de saúde privado, quando o médico recebe em consulta alguém em busca de 

tratamento de saúde, seu único foco é o tratamento médico individualizado das queixas 

apresentadas por esta pessoa (PEARSON, 2000, p. 148), pois é ela a única a quem ele deve 

algum tipo de prestação de contas (FIGUEIREDO; PEPE; OSÓRIO-DE-CASTRO, 2010, p. 

108). Nada há que imponha legalmente, mesmo aos médicos que trabalham diretamente 

vinculados ao SUS, a observância em sua clínica das políticas de saúde pública prescritas pela 

Administração Pública.  

 A compreensão de que existe uma clínica individualizada sem nenhuma regulação 

institucional, e o entendimento de que ela não tem nenhum constrangimento ético, e muito 

menos legal, a se incorporar à política pública de saúde pública, podendo ter mesmo objetivos 

incompatíveis com esta última, é questão fulcral para compreensão do papel do médico na 

incorporação de novas tecnologias de saúde pelo SUS. 

 
Como se pode distinguir saúde pública de medicina? Enquanto a medicina 
foca no tratamento e cura de pacientes individuais, a saúde pública objetiva 
compreender e aperfeiçoar o combate às causas das doenças e incapacidades 
que atingem a população. Em acréscimo, enquanto a relação médico-
paciente é o centro da medicina, a saúde pública envolve interações  e 
relações entre diversos profissionais, membros da comunidade e agências 
governamentais no desenvolvimento, implementação e avaliação de 
intervenções. Partindo-se deste ponto, podemos sugerir que sistemas de 
saúde pública são compostos de todas as pessoas e ações (inclusive leis, 
políticas, práticas e atividades) que têm o propósito primário de proteger e 
melhorar a saúde da população. (CHILDRESS et al, 2002, p. 170, tradução 
nossa13) 

 

 Ou seja, no nosso atual quadro institucional, há uma evidente desconexão entre a 

proposta de um tratamento integral e gratuito aos cidadãos pelo SUS mencionado pelo artigo 

                                                        
13 No original: “How can we distinguish public health from medicine? While medicine focuses on the treatment 
and cure of individual patients, public health aims to understand and ameliorate the causes of disease and 
disability in a population. In addition, whereas the physician-patient relationship is at the center of medicine, 
public health involves interactions and relationships among many professionals and members of the community 
as well as agencies of government in the development, implementation, and assessment of interventions. From 
this starting point, we can suggest that public health systems consist of all the people and actions including laws, 
policies, practices and activities, that have the primary purpose of protecting and improving the health of the 
public.” 
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198, I da Constituição (BRASIL, 1988) e a inexistência de qualquer tipo de accountability a 

este sistema por parte dos únicos profissionais considerados capacitados à definição do que 

seria, em cada caso específico, este tratamento para determinada doença (FIGUEIREDO; 

PEPE; OSÓRIO-DE-CASTRO, 2010, p. 108). Some-se isso ainda a uma insistente e 

espraiada percepção entre os brasileiros (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA; 

IBOPE, 2012, p.11)14, mas não somente entre nós (BRODY, 2012, p. 1949), de que a 

corrupção consome substancial parte dos recursos que poderiam ser destinados à saúde  

 Este quadro estimula o intervencionismo médico (BUSFIELD, 2010, p. 937): alguma 

ação, mesmo tecnicamente incerta (DANIELS, SABIN, 2008, p. 20), será sempre preferível a 

nenhuma, se não há qualquer tipo de responsabilização do prescritor de um medicamento ou 

tratamento novo, e estes não trarão nenhum gasto individualmente estimável para o paciente. 

Assim, qualquer tentativa do profissional de saúde em estabelecer uma ponderação entre os 

benefícios e custos de uma nova terapia (PEARSON, 2000, p. 151) soará simplesmente como 

falta de compaixão (BONFIM, 2009, p.149) a uma sociedade sempre impressionada com 

casos individuais graves (FLECK, 2009, p. 233) e disposta a tolerar em seu combate um 

enorme grau de ineficiência (ILICH, 1982, p.97), e mesmo a enxergar o dispêndio, em última 

análise, como a correta redistribuição de uma renda pública (FLECK, 2009, p. 234), que de 

outra forma seria sorvida pela corrupção. 

 O resultado é um consistente suporte social-institucional aos médicos para que se 

comportem como verdadeiros “advogados” de cada um de seus pacientes específicos 

(DANIELS; SABIN, 2008, p. 213; PEARSON, 2000, p. 148), pleiteando junto à 

Administração ou ao Poder Judiciário, em nome destes últimos, o que houver de mais novo 

em matéria de tratamento à saúde, mesmo que os benefícios decorrentes desta novidade sejam 

apenas marginais (FLECK, 2009, p. 232).  

 Está formada, deste modo, a coalizão que determina a situação de fato originária da 

judicialização da incorporação de novas tecnologias ao SUS: à míngua de qualquer estímulo 

social ou institucional para vetar as demandas criadas pelos interesses diversos - mas 

complementares - dos pacientes e da indústria farmacêutica, não se pode imaginar que os 

médicos agirão como filtros reguladores destas pretensões, senão como seus avalistas junto à 

Administração Pública, e, posteriormente, perante o Poder Judiciário. 

 

 

                                                        
14 Segundo a pesquisa citada, esta é a crença de 82% (oitenta e dois por cento) da população brasileira. 
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4.4  O PODER JUDICIÁRIO 

 

Optamos por incluir o Poder Judiciário entre os atores da judicialização da 

incorporação de novas tecnologias em nosso país por compreendermos haver sido 

determinante no surgimento deste processo a interpretação dada ao direito constitucional à 

saúde no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal.  

Como passaremos a demonstrar, a orientação jurisprudencial prevalente da nossa 

Corte Suprema sobre o tema é, não somente a origem, como também o moto-contínuo da 

situação atual do problema, em que praticamente a unanimidade dos pedidos formulados 

judicialmente no sentido de obrigar a Administração Publica a fornecer aos usuários do SUS 

medicamentos e procedimentos de diagnóstico e tratamento ainda não submetidos ao processo 

de incorporação explicitado no capítulo anterior desta dissertação é deferida, sem nenhum 

outro documento ou prova senão a prescrição medicamentosa apresentada pelo próprio 

reivindicante (VENTURA et al., 2010, p. 91), até mesmo quando esta contraria a evidência 

científica disponível (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA et al, 2010, p. 41). 

A Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) traz em seu texto a marca do debate político 

da época, entre o liberalismo político e o intervencionismo estatal (SILVA, 2001, p. 135). Em 

relação aos direitos sociais, o compromisso alcançado entre essas correntes logrou levá-los a 

um lugar privilegiado do texto constitucional, mas sob o entendimento inicial de que as 

normas que os veiculavam seriam meramente programáticas, pelas quais, em vez de se regular 

direta e imediatamente sua implementação, ser-lhes-iam traçados meramente os princípios a 

serem cumpridos em programas destinados à realização dos fins sociais do Estado (SILVA, 

2001, p. 138). Mesmo juristas nitidamente à esquerda em nosso espectro político 

(BONAVIDES, 1996, p. 219) reconhecem a ocorrência desta realidade contemporânea à 

promulgação da Carta, afirmando ter sido este o único meio possível de se incluir na novel 

Constituição os direitos fundamentais sociais. 

Desde esta ocasião, já era majoritário o entendimento de que a veiculação de um 

direito por norma programática não era simplesmente uma promessa política, despida de 

qualquer efetividade. Em seu mínimo denominador, já se compreendia que a norma 

programática impunha um fim a ser atingido pelo Estado (SILVA, 2001, p. 155), impedindo 

que se legisle ordinariamente em sentido contrário (SARLET, 2006, p. 315), sendo executável 

até onde seja suscetível de execução em sua formulação genérica e vaga (SILVA, 2001, p. 76 

e 220). 
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Mas podemos afirmar que, entre os anos de 1988 e 2000, havia um forte consenso em 

nossa doutrina e jurisprudência no sentido de que as normas programáticas veiculadoras de 

direitos sociais não seriam, contudo, aptas a gerar situações objetivas de vantagem individual 

(SILVA, 2001, p. 155). Em outras palavras, trariam direito apenas a uma ação normativa do 

Estado a favor da comunidade, e não a uma ação fática dele em favor de um indivíduo 

específico (ALEXY, 2008, p. 201). 

No entanto, historicamente, a grande frustração do constitucionalismo brasileiro foi 

exatamente a falta de efetividade das sucessivas constituições que antecederam a Constituição 

de 1988, deficiência esta originada do não reconhecimento de força normativa aos seus textos 

e da falta de vontade política do legislador ordinário de integrá-los de modo a lhes dar 

aplicabilidade direta e imediata (BARROSO; BARCELLOS, 2003, p. 5). 

Daí que em um momento de estabilidade política ineditamente prolongada em nosso 

país, tomaram vulto ideias centradas na efetividade plena de todas as normas constitucionais, 

do que é o principal exemplo o anúncio da “morte” das normas programáticas 

(CANOTILHO, 2003, p. 1176). 
 
Além de constituírem princípios e regras definidoras de directrizes para o 
legislador e a administração, as “normas programáticas” vinculam também 
os tribunais, pois os juízes “têm acesso à constituição”, com o conseqüente 
dever de aplicar as normas em referência (por mais geral e indeterminado 
que seja o seu conteúdo) e de suscitar o incidente de inconstitucionalidade, 
nos feitos submetidos a julgamento (cfr. CRP, art. 204º) dos actos 
normativos contrários às mesmas normas. (CANOTILHO, 2003, p. 1180) 

 
Esta severa alteração de como são compreendidas as normas programáticas foi a base 

doutrinária que permitiu que o Poder Judiciário promovesse profundas mudanças na 

interpretação dos direitos fundamentais sociais, sem que houvesse ocorrido a substituição de 

qualquer norma constitucional (BONAVIDES, 1996, p. 417; HESSE, 2009, p. 151). 

No Supremo Tribunal Federal, apontamos como o marco dessa mudança da 

interpretação do direito constitucional à saúde – de norma programática a direito individual e 

imediatamente exigível a prestação medicamentosa pretendida - o julgamento do Recurso 

Extraordinário 271.286 (BRASIL, 2000b), no qual aquela Corte tratou de demanda individual 

formulada por Diná Rosa Vieira contra o Município de Porto Alegre (RS) e o Estado do Rio 

Grande do Sul, em que ela pleiteava o recebimento imediato e gratuito de medicamento para o 

combate ao HIV/AIDS. 

Os Requeridos recorreram ao Supremo Tribunal Federal por entender que as decisões 

judiciais de instâncias inferiores teriam violado o disposto no artigo 167, I da Constituição 
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(BRASIL, 1988), que exige a prévia inclusão de programas ou projetos em lei orçamentária 

anual, antes do início de qualquer dispêndio. Invocou ainda em sua defesa o artigo 165, III, 

§5º, III, também da Constituição (BRASIL, 1988), para sustentar a sua autonomia no 

estabelecimento de sua lei orçamentária. 

Não obstante o relator do acórdão, Ministro Celso de Mello, faça referência em sua 

decisão a quatro precedentes anteriores, em pesquisa à página do Supremo Tribunal Federal 

na internet, pudemos constatar que três deles15 tratavam-se, em verdade, de decisões 

monocráticas de negativa do recebimento do recurso extraordinário aviado. E que no quarto 

precedente16, embora a decisão tenha sido colegiada, o debate resumiu-se a reafirmar o direito 

do relator de decidir monocraticamente se recebe ou não o recurso extraordinário. Embora o 

efeito prático das quatro decisões tenha sido confirmar julgamentos ordinários proferidos em 

favor dos demandantes de prestações individuais de saúde, temos que se trata de um exagero 

retórico do relator do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 271.286-RS (BRASIL, 

2000b) dizer que os argumentos da Fazenda Pública já haviam sido anteriormente repelidos 

nestas decisões invocadas. 

Dando início à sua fundamentação, o relator Ministro Celso de Mello indica um 

entendimento aparentemente conservador do que seria uma norma programática (dirigida ao 

Estado, cumprimento pelo estabelecimento de políticas pública em favor da comunidade), 

bem como compreender que o artigo 196 da Constituição estaria incluído no rol deste tipo de 

dispositivo constitucional.  
 
O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que 
tem por destinatário todos os entes políticos que compõem, no plano 
institucional, a organização federativa do Estado brasileiro (JOSÉ 
CRETELLA JÚNIOR, “Comentários à Constituição de 1988”, vol. 
VIII/4332-4334, item n. 181, 1993, Forense Universitária) – não pode 
converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder 
Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 
substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, 
por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina 
a própria Lei Fundamental do Estado. 
Neste contexto, incide sobre o Poder Público, a gravíssima obrigação de 
tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover, em favor 
das pessoas e das comunidades, medidas – preventivas e de recuperação -, 
que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade, viabilizar 
e dar concreção ao que prescreve, em seu artigo 196, a Constituição da 
República. (BRASIL, 2000b)  

                                                        
15 O Agravo de Instrumento 232.469 (BRASIL, 1999b), e os Recursos Extraordinários 236.644 (BRASIL, 
1999c) e 273.042 (BRASIL, 2000c), todos originários do Rio Grande do Sul. 
16 Recurso Extraordinário 238.328, também originário do Rio Grande do Sul (BRASIL, 2000a). 
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O texto transcrito diz pouco sobre o teor final da decisão, e menos ainda sobre como o 

tema direito constitucional à saúde passaria a ser abordado daí em diante pelo Poder 

Judiciário, a começar pelo próprio Supremo Tribunal Federal: em franca contradição com a 

tradicional definição doutrinária de norma programática de que há pouco se valera, houve por 

bem o julgador, ao final, deduzir que a norma do artigo 196 da Constituição (BRASIL, 1988) 

atribui à Requerente o direito individual de receber um determinado medicamento específico, 

não obstante já contasse o Requerido Estado do Rio Grande do Sul com uma política pública 

de distribuição de medicamentos excepcionais, consubstanciada na lei estadual, de número 

9.908 (RIO GRANDE DO SUL, 1993). Para a compreensão da extensão do decidido, 

indispensável ainda destacar que em nenhuma passagem do julgado o Supremo Tribunal 

Federal declara a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo desta lei estadual ou aponta 

em que momento o serviço nela previsto teria falhado especificamente. 

É certo que o artigo 5º, §1º da Constituição (BRASIL, 1988) diz que as normas 

definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. No entanto, apenas 

dar por superada a longa discussão que se seguiu à promulgação da Carta, para admitir que o 

dispositivo em questão aplica-se não só aos direitos previstos no próprio artigo 5º, mas a 

todos aqueles previstos em seu Título II, inclusive os direitos sociais, faz avançar muito pouco 

a compreensão da extensão atribuída pelo Supremo Tribunal Federal à garantia de efetividade 

no que se refere ao direito à saúde. 

Em relação às demandas de efetivação dos direitos sociais no Brasil, podemos partir 

de uma premissa consensual, para não dizer unânime, que o leque das necessidades é 

muitíssimo amplo. Mas não há um critério material explícito na Constituição (BRASIL, 1988) 

que diga em que padrão estas necessidades devem ser atendidas, se em um mínimo suficiente 

ou no melhor existente idealmente (SARLET, 2006, p. 342). 

No caso examinado, ainda que mantido o propósito do Supremo Tribunal Federal de 

transformar o direito à saúde em mais do que “promessa inconseqüente” (expressão utilizada 

pelo Ministro Relator da decisão), havia uma ampla gama de possibilidades interpretativas à 

sua disposição, cuja escolha dependia da metodologia de interpretação constitucional a ser 

utilizada e do paradigma de justiça a ser aplicado na interpretação dos direitos fundamentais 

sociais.  
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No entanto, ao se examinar o voto do Ministro Relator, não parece que nenhuma 

dessas dúvidas lhe tenha assomado. Ao contrário, a decisão é apresentada como inevitável, a 

única possível:  
 

Tal como pude enfatizar, em decisão por mim proferida no exercício da 
Presidência do Supremo Tribunal Federal, em contexto assemelhado ao da 
presente causa (Pet. 1.246-SC), entre proteger a inviolabilidade do direito à 
vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 
assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e 
196) ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse 
financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse 
dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e 
possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde 
humana, notadamente daqueles que têm acesso, por força de legislação local, 
ao programa de distribuição de medicamentos, instituído em favor de 
pessoas carentes. (BRASIL, 2000b). 

 

Não há neste trecho transcrito ou em qualquer outro da decisão a explicação do motivo 

pelo qual a metodologia utilizada para a mutação constitucional realizada é aquela mais 

rigidamente positivista, lógico-dedutiva (ANDRADE, 2006, p.163), que pode ser assim 

sintetizada em clássico silogismo: a) premissa maior: o direito à saúde está previsto na 

Constituição; b) premissa menor: o interessado tem um problema de saúde; c) conclusão: o 

Estado deve ao interessado a prestação medicamentosa que ele exige para tratar seu problema 

de saúde. 

Note-se que a menção ao argumento do Estado do Rio Grande do Sul sobre a questão 

financeira sequer é mostrada como tendo status constitucional, muito embora o tivesse (artigo 

167, I da Constituição – prévia inclusão em orçamento das despesas do ente federativo), 

sendo tratada como um “interesse secundário”, não sendo submetida a nenhum tipo de 

ponderação ante o interesse da cidadã requerente da prestação. Descarta-se, pois, qualquer 

velo pós-positivista, mantendo-se a simples inferência lógico-formal, em silogismo estrito e 

aplicação mecânica de suas conseqüências jurídicas (ATIENZA, 2010, p. 10). 

Em outros termos, em nome da efetividade, o caso foi tratado como um problema 

exclusivamente cognitivo, um processo de dedução lógica e conclusão silogística (MÜLLER, 

2009, p. 31).  

 
A doutrina da efetividade serviu-se, como se deduz explicitamente da 
exposição até aqui desenvolvida, de uma metodologia positivista: direito 
constitucional é norma; e de um critério formal para estabelecer a 
exigibilidade de determinados direitos: se está na Constituição é para ser 
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cumprido. O sucesso aqui celebrado não é infirmado pelo desenvolvimento 
de novas formulações doutrinárias de base pós-positivista e voltadas para a 
fundamentalidade material da norma. (BARROSO, 2009, p. 225) 

 

Tampouco há uma explicação sobre a opção de realizar o direito à saúde como um 

direito fundamental individual a uma determinada prestação medicamentosa específica. Como 

visto acima, dispunha o Estado do Rio Grande do Sul de um programa de distribuição de 

medicamentos, e não está explicito na decisão porque a falta daquele preciso buscada pela 

interessada implicaria em desrespeito, ainda que por omissão, ao artigo 196 da Constituição 

(BRASIL, 1988). Ao cabo, e não obstante, dá-se a condenação dos Requeridos a entregar 

àquela única interessada o exato medicamento requerido, sem a imposição aos entes estatais 

da obrigação de apresentar esta mesma alternativa de tratamento da doença a mais nenhum 

outro potencial interessado. Inferimos deste silêncio que, salvo anuência espontânea destes 

entes, cada um dos outros potenciais favorecidos terá que tornar a acioná-lo em Juízo, com 

todas as dificuldades daí decorrentes. 

Neste ensejo, chega-se a uma decisão que é lacunosa, permanecendo irresoluto para a 

Administração Pública o que deva fazer a título de prestação medicamentosa aos cidadãos 

para evitar novos processos judiciais. Admitindo-se que a decisão não seja lacunosa, sendo 

clara em indicar que o cidadão tem direito a qualquer prestação medicamentosa específica de 

que necessitar, ela dificilmente poderá ser considerada universalizável, ante a impossibilidade 

lógica de se suprir a infinita demanda por saúde com os recursos finitos do Estado.  

Admitindo-se que ela não seja lacunosa e que seja universalizável, ela não é coerente com 

nenhuma outra decisão do próprio Supremo Tribunal Federal sobre qualquer outro direito 

social previsto na Constituição (especialmente educação, a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência 

aos desamparados, que integram junto com o direito à saúde o artigo 6º da Constituição), 

sempre discutidos da perspectiva de políticas públicas coletivas, sem que haja precedente de 

condenação do Estado a fornecer prestação específica requerida por um demandante 

individual, mesmo na falta de previsão legal e/ou orçamentária17. 

Nos anos que sobrevieram ao julgamento do Agravo Regimental no Recurso 

Extraordinário 271.286-RS (BRASIL, 2000b), a judicialização da saúde tornou-se um tema 

                                                        
17 O julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 639.337/SP (BRASIL, 2011d) é o exemplo mais recente 
do que afirmamos. Neste processo, coincidentemente relatado pelo Ministro Celso de Mello, o direito à educação 
infantil, consagrado pelo artigo 6º da Carta, é claramente tratado de forma distinta: a intervenção judiciária é 
admitida para cumprimento de uma política pública destinada à coletividade, a questão orçamentária é trazida a 
debate, assim como as escolhas realizadas pela Administração Pública a partir dela. 



54 
 

 
 

tão relevante para o Poder Judiciário que motivou a utilização pelo STF do até então 

raramente utilizado expediente de convocar uma audiência pública, destinada a debater com a 

sociedade o tema, acontecida entre os dias 27 a 29 de abril e 4 a 7 de maio de 2009.  

Suas conclusões, como a existência de um piso mínimo a ser cumprido pela 

Administração Pública em relação à implementação dos direitos sociais, a limitação da 

atuação do Poder Judiciário a casos de omissão da Administração em prover o mínimo aos 

administrados, bem como a avaliação da prestação de medicamento demandada em vista de 

alternativas já existentes no SUS, foram todas aproveitadas (VALLE; CAMARGO, 2011, p. 

22). pelo Ministro Gilmar Mendes na relatoria do Agravo Regimental em Suspensão de 

Liminar nº 47, julgada em 17 de março de 2010 (BRASIL, 2010b).  

Não obstante, em voto vogal, ainda que para concordar com o relator na procedência 

do pedido, o Ministro Celso de Mello repete em sua essência o que já declarara no julgamento 

do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 271.286-RS (BRASIL, 2000b), e conclui: 

“As razões de ordem ético-jurídicas impõem, ao julgador, uma só e possível opção: aquela 

que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humanas.” (BRASIL, 2010b,negrito e 

sublinhado do original).  

Os demais votos-vogais são extremamente sintéticos, mas nos permitem divisar que 

apenas a Ministra Ellen Gracie aderiu expressamente aos fundamentos inovadores do Ministro 

Gilmar Mendes. O restante do colegiado ou manifestou apoio aos fundamentos do Ministro 

Celso de Mello (Ministros Eros Grau, Carlos Brito e Marco Aurélio) ou não apresentou voto-

vogal. Tanto nos faz concluir que, naquele julgamento, a fundamentação apresentada pelo 

Ministro Celso de Mello, reiteração de seu precedente já de dez anos atrás, recebeu um apoio 

maior do colegiado do que a aquela contida no voto do Ministro Gilmar Mendes (4 votos 

contra 2). Impossível apurar se alguma das teses alcançaria a condição de majoritária, ante a 

ausência de voto-vogal dos demais outros cinco ministros. 

No entanto, nova evidência da pouca influência da audiência pública e subseqüente 

julgamento do Agravo Regimental em Suspensão de Liminar nº 47 (BRASIL, 2010b) com 

relatoria do Ministro Gilmar Mendes deu-se mais recentemente, em abril de 2011, com o 

julgamento do Recurso Extraordinário 368.564, pelo qual a União insurgia-se contra a 

obrigação de pagar a um grupo definido (6 pessoas, conforme consulta ao processo de origem 

– 1997.34.00.027647-3, que teve curso perante a 14ª Vara Federal do Distrito Federal) 

tratamento em Cuba para o problema de saúde conhecido como retinose pigmentar. 
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Embora já tenha se passado mais de um ano desde a decisão, os votos dos ministros 

ainda não estão disponíveis para consulta na internet, o que nos faz colher a argumentação 

definidora da votação da página de notícias do Supremo Tribunal Federal. Na notícia, 

informa-se que o relator originário do pedido - o falecido Ministro Carlos Alberto Direito, 

votou pelo seu indeferimento com suporte em um parecer do Conselho Brasileiro de 

Oftalmologia (CBO) que dizia não haver tratamento específico para a doença, e que a viagem 

seria inócua, em voto marcado pela argumentação centrada na racionalidade científica. 

Aos aspectos fáticos destacados pelo Ministro Direito, o Ministro Lewandowiski soma 

ainda os seguintes argumentos: “Não pode o Judiciário, em especial esta Suprema Corte – 

guardiã dos valores constitucionais – definir de maneira pontual e individualizada como a 

Administração deve distribuir os recursos públicos destinados à saúde.” (BRASIL, 2011c). 

Diz ainda a notícia que ele entende que o caso feriria o princípio da isonomia, tendo 

ficado sensibilizado pela consideração do relator de que a doença é incurável e que seria um 

mero paliativo o tratamento, além de onerar o orçamento da União em detrimento de outros 

com doenças mais sérias. 

Não obstante a racionalidade da argumentação fática e jurídica, ela foi suplantada pela 

maioria da Turma, que simplesmente desconsiderou o laudo da CBO, para privilegiar a ideia 

de que, se há qualquer esperança, por mínima que seja, de a pessoa recuperar a saúde com o 

tratamento que pede ao Poder Judiciário, este tratamento não pode ser negado. Veja-se a 

argumentação do Ministro Marco Aurélio: “Eu não posso compreender que se articule a 

inexistência de lastro econômico-financeiro para se negar um tratamento à saúde a um 

cidadão. Pelo que leio nos veículos de comunicação, o tratamento dessa doença, com êxito, 

está realmente em Cuba.” (BRASIL, 2011c). 

Em seu apoio, o Ministro Luiz Fux:“Eu sou muito determinado nessa questão da 

esperança. Nunca acreditei na versão de que o tratamento em Cuba da retinose pigmentar não 

tinha cura, pelo contrário, eu entendo que se eles são especialistas nisso, deve haver uma 

esperança com relação a essa cura.” (BRASIL, 2011c) 

Com a anuência da Ministra Carmen Lúcia, prevaleceu a decisão de negar provimento 

ao recurso da União. 

Sendo este o precedente mais recente do STF sobre a judicialização da incorporação 

ao SUS de tecnologia de tratamento da saúde18, temos que os argumentos expostos pelo 

                                                        
18 Entre esta data e a conclusão do presente trabalho, em 26 de outubro de 2012, o Supremo Tribunal Federal 
voltou a julgar casos atinentes a saúde, mas com objetos distintos, que fogem ao escopo deste trabalho, relativos 
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Ministro Celso de Mello no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 

271.286-RS (BRASIL, 2000b) - no sentido de ser devida toda e qualquer prestação 

medicamentosa requerida individualmente ao Estado pelos usuários dos serviços públicos de 

saúde - vêm não só prevalecendo como interpretação judicial adequada sobre o tema, como 

até mesmo sendo ampliados, inclusive para afastar evidências científicas contrárias às 

pretensões deduzidas. 

Ou seja, do ponto de vista do próprio Poder Judiciário, como bem pode ser deduzido 

dos trechos de acórdãos transcritos neste item, ante a imensidão dos problemas sociais 

brasileiros, sua atuação nestes casos como Poder da República é autocompreendida como 

sempre positiva, destinada a promover “uma original forma de acesso aos direitos 

fundamentais com a busca de efetivação plena desses com a prestação jurisdicional já 

despregada de um caráter estritamente legalista e pontuada por uma atuação que objetiva a 

redução das desigualdades” (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA et al, 2010, p.9). Em outros termos, 

o Poder Judiciário enxerga-se, aqui, aplicando uma interpretação superior da Constituição - 

por moralmente enriquecida - àquela praticada pelos demais poderes estatais, que se 

ocupariam unicamente de um direito ordinário, fruto de comezinhos acordos de interesses 

cotidianos (MAUS, 2010, p. 19). 

A força hierárquica e a simplicidade argumentativa destes fundamentos que embasam 

os precedentes do Supremo Tribunal Federal, cujo ponto de partida é a agradável ideia 

(BARCELOS, 2010, P. 803) de que a Corte simplesmente está cumprindo uma obrigação 

constitucional (VENTURA et al, 2010, p. 78), têm dado suporte à crença, cada vez mais 

disseminada (SILVA, 2007, p.3) entre usuários de serviços de saúde e seus advogados, 

acadêmicos e, principalmente, juízes de instâncias inferiores, que todos estarão mais bem 

protegidos se o Poder Judiciário tiver a última e amplamente benigna palavra sobre as 

políticas de incorporação de tecnologia aos tratamentos públicos de saúde, deferindo-as 

sempre na exata proporção dos pedidos individualizados. 

 

4.5. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM JUÍZO  

 

Sob a perspectiva da atuação de ofício, inerente à atividade administrativa cotidiana,o 

posicionamento da Administração Pública Brasileira em relação à incorporação de novas 

tecnologias de diagnóstico e tratamento ao SUS foi exaustivamente abordada no capítulo 3 de 
                                                                                                                                                                             
a questões processuais, como legitimação passiva, ou pertinentes ao mau funcionamento de serviços já previstos 
no SUS. 
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nosso trabalho, no qual descrevemos o modelo de arranjo institucional por ela adotado para 

atingir seus objetivos científicos, assim como os de organização burocrática e de cumprimento 

das normas constitucionais sobre o assunto. 

O presente tópico destina-se a expor outra faceta de sua atuação, que é aquela 

desenvolvida quando provocada por processos judiciais movidos por usuários dos serviços 

públicos de saúde, ocasião em que sua intervenção, a nosso ver, tem tido efeitos 

contraproducentes em relação ao que se imagina seja seu objetivo, reforçando o processo de 

judicialização da questão, em vez de por termo a ele. 

A Administração Pública opõe-se ao pedido, ciosa, antes de tudo, de sua condição de 

organizadora do SUS (MARQUES, 2011, p. 96): se está previsto em lei que a incorporação de 

medicamentos ao SUS se dá do modo “A”, não está aberta qualquer outra possibilidade, sem 

sequer examinar a existência, e principalmente, a relevância, de qualquer alegada inovação da 

medicina desde a última fixação do protocolo de tratamento. 

Em um primeiro plano de argumentação, esta atuação resultaria de uma leitura 

ortodoxa do princípio da legalidade administrativa, trazido no artigo 37, caput da Constituição 

(BRASIL, 1988), segunda a qual a Administração Pública estaria estritamente vinculada à lei, 

não podendo cogitar em hipótese alguma de aplicação direta da Constituição (BINENBOJM, 

2008, p. 142), nem mesmo em relação às situações não previstas expressamente nessa lei. 

Contudo, passando-se a um segundo plano, não pode ser encarada como aleatória a 

escolha pela Administração Pública desta hermenêutica que lhe permite ignorar conceitos 

jurídicos que praticamente não têm mais outros adversários: a supremacia hierárquica da 

Constituição sobre a lei, e a aplicação direta da Constituição em casos em que a lei seja 

omissa (BINENBOJM, 2008, p. 143). 

Ao definir de antemão este método de operação do direito, a Administração Pública 

procura enunciar o caminho e a resposta que deseja obter (CRUZ, 2007, p. 217): 

especialmente em um país como o nosso, em que esta ela não somente se autorregula, mas 

também domina completamente a agenda legislativa, trata-se de uma interpretação do direito 

constitucional e administrativo que pretende reforçar o seu poder, ao pretender isolá-lo da 

única fonte de normatividade - a interpretação da Constituição pelo Poder Judiciário a partir 

dos argumentos dos cidadãos - que não está sob seu controle. 

Daí a apresentação de alegações em juízo pela Administração que procuram não 

somente responder à pretensão individual do usuário dos serviços de saúde, mas também 

enfatizar “os efeitos negativos das demandas sobre a governabilidade e a gestão das políticas 
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e ações de saúde” (VENTURA et al, 2010, p.79), em discurso claramente voltado para o 

Poder Judiciário, questionando sua legitimidade e competência técnica para decidir o assunto 

(VENTURA et al, 2010, p. 85). 

Em relação à pretensão do usuário dos serviços de saúde público, as respostas mais 

frequentes trazem argumentos estritamente técnicos, como falta de provas que sustentem o 

pedido (inclusive falta de evidências científicas da eficácia do tratamento requerido) ou 

disponibilidade de alternativas clínicas a este (MARQUES, 2011, p. 78). No entanto, ao seu 

lado vicejam, com frequência cada vez maior, alegações sobre uma possível injustiça 

intrínseca à pretensão individualizada, cujo atendimento importaria em obstáculo à 

Administração Pública na distribuição planejada dos recursos destinados à saúde, 

privilegiando na obtenção destes as pessoas que têm acesso ao Poder Judiciário, em geral já 

pertencentes aos extratos médios ou superiores da sociedade brasileira (SOUZA NETO, 2010, 

p. 533). 

Em relação aos argumentos dirigidos especificamente ao Poder Judiciário, o grau da 

confrontação é variável, embora sempre tendo como pressuposto o argumento da separação 

dos poderes prevista em texto constitucional (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA et al, 2010, p. 43), 

que conferiria à Administração Pública com exclusividade o comando das ações executivas da 

política pública de saúde. O mais elementar é o apelo à questão financeira, entendendo a 

Administração Pública que a atuação do Poder Judiciário em atendimento ao usuário dos 

serviços de saúde pública é um desafio à execução do orçamento, argumento normalmente 

apresentado sob o título de atenção à reserva do possível, conceito que costuma traduzir como 

sinônimo de existência de recursos disponíveis dentro da observação estrita da lei 

orçamentária vigente (SILVA, 2010, p. 187). 

Em sua máxima extensão, arroga-se a Administração Pública, em detrimento do Poder 

Judiciário, a especialização na realização da macrojustiça (BARROSO, 2010, p. 896), ou seja, 

a justiça para coletividade, que estaria sendo perturbada pelo paradigma individualista 

subjacente às demandas dos cidadãos por novos medicamentos e métodos de diagnóstico e 

tratamento. 

No cerne desta argumentação está a ideia de que a Administração Pública seria, por 

direito, consequente ao mandato popular que seus ocupantes receberam em eleições a 

expressar a concordância com suas políticas (HABERMAS, 2004, p.283), a única detentora 

do conhecimento do que é melhor para os destinatários dos serviços públicos de saúde em 

nosso país (CRUZ, 2010, p. 90). 
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Com estes pressupostos, os interesses particulares do cidadão individualmente 

considerado somente poderiam ser validados quando “possam ser agregados a outros 

interesses privados (por meio de votações, formação de corporações parlamentares e 

composições de governos) e afinal transformados em uma vontade política que exerça 

influência sobre a administração” (HABERMAS, 2004, p. 279). 

Ou seja, não caberia a este cidadão nenhum tipo de tentativa de intervenção nas 

políticas ditadas pela Administração Pública. Ao Poder Judiciário, por sua vez, caberia apenas 

proteger este cidadão nos limites dos direitos subjetivos já explicitamente delineados no 

ordenamento jurídico. 

O incessante aumento do número de processos envolvendo a incorporação de novos 

medicamentos e métodos de diagnóstico e tratamento, bem como a constatação de que 

praticamente 100% (cem por cento) dos pedidos apresentados ao Poder Judiciário por 

usuários do serviço público de saúde têm sido atendidos liminarmente (PEPE et al, 2010, p. 

464) indica que nenhum destes argumentos tem impressionado qualquer dos outros atores 

envolvidos no fenômeno da judicialização. 
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5. A JUDICIALIZAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS AO 

SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE COMO RESULTADO DE UM IMPASSE ENTRE 

DUAS CONCEPÇÕES SUBSTANCIAIS E LEGÍTIMAS DO CONTEÚDO DO 

DIREITO À SAÚDE 

 

 

A exposição da atuação de cada um dos atores envolvidos no processo de 

judicialização da incorporação ao serviço público de saúde de novas tecnologias de 

diagnóstico e tratamento nos traz à conclusão que nenhum deles tem um comportamento que 

possa ser considerado inconstitucional ou ilegal, ou mesmo irracional ou excêntrico. 

A Administração Pública brasileira, em juízo ou fora dela, exerce o poder político- 

administrativo que a Constituição (BRASIL, 1988) conferiu-lhe, calculando seu êxito pelo 

sufrágio que recebe nas eleições periódicas, e equivalendo o número de votos recebidos ao 

grau de concordância da população com suas políticas (HABERMAS, 2004, p. 283), a 

avalizar seu modo de congregação e imposição de interesses sociais pelo uso do aparato 

estatal especializado (HABERMAS, 2004, p. 278). 

Nesta entendimento, “a formação democrática da vontade tem exclusivamente a 

função de legitimar o exercício do poder político” (HABERMAS, 2004, p. 289)¸ poder este 

que tem como obrigação correspondente com seus instituidores apenas garantir o “estado de 

bem-estar e o gozo pelos trabalhadores de prerrogativas relativamente seguras contra a 

instabilidade do mercado de trabalho e dos ciclos econômicos” (UNGER, 2004, p. 43). 

Para não fracassar neste fim e, consequentemente, não sofrer a pena da destituição do 

controle do aparelho estatal, os ocupantes deste poder administrativo precipuamente centrado 

em sua preservação (HABERMAS, 2003b, v. 2, p. 269) vêm como indispensáveis não 

somente o controle do poder econômico privado. e a “conjuração das maiorias tirânicas” 

(HABERMAS, 2004, p. 299) que ocasionalmente se formam, como também a atribuição aos 

cidadãos de um papel periférico na sociedade, reduzindo as relações que estes mantêm 

consigo àquelas de um cliente, em relação ao qual toma providências (HABERMAS, 2003b, 

v.1, p. 109).  

Isto leva a Administração a estabelecer uma ordem jurídica baseada em uma 

linguagem dos direitos humanos como um direito superior da razão, traduzida em avaliações 

técnicas especializadas (HABERMAS, 2003b, v.2, p. 106), de fundamentação transpolítica, 
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para que estas outras forças, que não a sua própria, sejam disciplinadas por precauções 

normativas, garantindo-se, assim, de modo razoavelmente estável, ainda que paternalista, as 

expectativas de felicidade do maior número possível de pessoas (HABERMAS, 2004, p. 288). 
 
A administração que opera no quadro das leis obedece a critérios próprios de 
racionalidade: na perspectiva da utilização do poder administrativo, não 
conta a razão prática da aplicação das normas, porém a eficácia da 
implementação de um programa dado. Quer dizer: em primeira linha, o 
sistema administrativo trata o direito de modo instrumental; na linguagem do 
poder administrativo, os argumentos normativos que justificam as políticas 
escolhidas e as normas estabelecidas valem apenas como racionalizações 
póstumas para decisões preliminarmente induzidas. (HABERMAS, 2003b 
v.2, p. 270) 
 

No propósito de sua ação no caso específico, a Administração Pública brasileira 

defende que o direito seja “a expressão de políticas públicas e princípios ligados, tendo em 

vista concepções impessoais de bem comum ou de dever político” (UNGER, 2004, p. 106), o 

que, em si, nada tem de inconstitucional, ilegal, ou mesmo ilegítimo, a priori, representando 

não somente uma leitura possível do nosso ordenamento jurídico, como também o estado da 

arte de uma sociedade de modelo liberal no sentido habermasiano (HABERMAS, 2004, p. 

277), mais comumemente chamada de socialdemocracia: democracia representativa, 

economia de mercado e sociedade civil livre (UNGER, 2004, p. 51), emoldurada por uma 

estrutura jurídica que atribui a primazia aos direitos humanos, garantidos (mas também 

tutelados) por este poder político administrativo (HABERMAS, 2004, p. 299), 

independentemente da posição ideológica tradicional do governante (UNGER, 2004, p. 43). 

Mas a colisão desta proposta com a autonomia privada dos cidadãos (HABERMAS, 2003b, 

v.1, p. 109) é uma consequência inevitável. 
 

No entanto, essa relação se transforma num dilema, quando as 
regulamentações do Estado do bem-estar social, destinadas a garantir, sob o 
ponto de vista da igualdade do direito, uma igualdade de fato a situações de 
vida e posições do poder, só conseguem atingir esse objetivo em condições 
ou com a ajuda de meios que reduzem significativamente os espaços para a 
configuração de uma vida privada autônoma dos presumíveis beneficiários. 
(HABERMAS, 2003b, v. 2, p. 155) 

 
No ensejo deste problema, florescem outras leituras de nosso ordenamento jurídico 

que são tão possíveis quanto esta, resultantes da recusa dos beneficiários em se contentar com 

o gozo das prestações concedidas de modo paternalista (HABERMAS, 2003b, v. 2, p. 170). 

Naquela que os usuários dos serviços públicos de saúde fazem de seus direitos, nossa 

Constituição permite que eles defendam suas pretensões justificadas contra abusos gerados 
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por finalidades coletivas (HABERMAS, 2003b, v.1, p. 253), o que é compreendido como a 

oposição das necessidades individuais e fragmentárias de cada um deles inclusive ao poder 

político-administrativo que condiciona o seu atendimento a condições empíricas favoráveis 

(UNGER, 2004, p. 51), tolhendo-lhes a liberdade de escolha na questão específica de seu 

interesse atual, em nome de uma escolha política anterior (UNGER, 2004, p. 43). 

Neste contexto, é direito do indivíduo fazer tudo o que possa para preservar sua vida 

(GOYARD-FABRE, 1999, p. 84), com a evidente contrapartida do poder estatal (senão em 

sua manifestação político-administrativa, certamente naquela judiciária) de protegê-la. 

 
[...] os direitos-liberdades do indivíduo são oponíveis às decisões do Estado. 
Para que o Estado de Direito fique realizado, é indispensável que os cidadãos 
estejam armados de uma ação em justiça, que lhes permita atacar os atos 
estatais viciosos que lesariam seu direito individual. A ideia é incisiva: é 
preciso proteger as liberdades [e eu acrescentaria também os direitos a 
prestações positivas] individuais contra qualquer forma de arbitrariedade 
estatal e represar todo apelo à Razão de Estado. Em outros termos, o 
princípio básico do Estado de Direito é a inalienabilidade dos direitos 
fundamentais reconhecidos ao homem. (GOYARD-FABRE, 1999, p. 321) 
 

A fundamentar um projeto tão díspar daquele posto em prática pela Administração 

Pública encontra-se uma base ideológica que o guia: os direitos humanos, concebidos como 

direitos subjetivos individuais, teriam fundamentação transcendental, resultado da validação 

de direitos subjetivos pressupostos (CIARLINI, 2008, p. 191), deixando de ser “princípios 

deontológicos do direito para se tornarem bens teleológicos do direito, formando uma ordem 

objetiva de valores, que liga a justiça e o legislador à eticidade substancial de uma 

determinada forma de vida” (HABERMAS, 2003b, v.1, p. 320). 

Por razões diversas, coligaram-se em torno deste entendimento as outras três forças 

envolvidas no processo de judicialização. 

A indústria que produz e disponibiliza os medicamentos, equipamentos e tratamentos 

cuja incorporação ao sistema público de saúde o indivíduo almeja que se dê imediatamente -

na medida de sua urgência, em detrimento da política administrativa estatal - porque isso 

condiz com o seu interesse econômico de elevar seu lucro pela expansão da produção de bens 

de consumo que sejam novidades tecnológicas protegidas pelo monopólio temporário da 

patente (ANGELL, 2010, p. 15; SOARES; DEPRÁ, 2012, p. 319), em um processo mais 

rápido e menos detalhado do que aquele previsto da legislação que regula o tema. Ou seja, 

posta-se do lado da uma interpretação jurídica que mais favorece sua atividade, como se 
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admite, em todas as ocasiões, de um agente econômico racional em uma sociedade 

democrática capitalista.  

Em outros termos, vê na questão uma possibilidade de legítima libertação (ainda que 

parcial) da tutela que lhe impõe normalmente a Administração Pública (HABERMAS, 2003b, 

v. 2, p. 148), com a consequente perspectiva de acumulação de mais recursos, antes 

indisponível. E tudo isso com “a melhor cara possível no direito, representando-o como 

políticas públicas e princípios impessoais, em vez de como a vitória de coalizões poderosas e 

parciais de interesses” (UNGER, 2004, p. 70). 

Neste ensejo, contam com o apoio técnico dos médicos, públicos ou particulares, 

profissionais a quem caberia a intermediação entre o impulso de consumo de novidades 

terapêuticas dos indivíduos com problemas de saúde e o interesse da indústria farmacêutica e 

de equipamentos em comercializá-las. 

Como visto acima, nossa ordem jurídica confere a estes profissionais o virtual 

monopólio da prescrição terapêutica (salvo a exceção conferida a odontólogos, dentro da área 

de especialização destes19) e nenhum tipo de prestação de accountability público a respeito 

desta prescrição (SUNSTEIN, 1993, p. 170). Tanto naturaliza (HABERMAS, 2003b, v.1, p. 

57) a restrição da perspectiva de que um tratamento de saúde nada mais seja do que a relação 

entre o paciente e o médico, estendendo o âmbito do livre convencimento profissional deste 

último (MARQUES, 2011, p. 187) ao extremo de lhe retirar o ônus de sequer fundamentar 

sua oposição técnica à política pública de saúde já existente.  

Trata-se do ponto em que a interpretação jurídica da Constituição centrada no direito 

individual encontra o apoio de uma razão técnica institucionalmente dispensada de qualquer 

elaboração sobre as consequências coletivas de suas decisões - ainda que estas chancelem 

demandas por despesas públicas, dando-se tal dispensa de justificar publicamente as ações dos 

médicos em nome de sua autonomia profissional (MARQUES, 2011, p. 205), também ela 

encarada como um direito privado subjetivo destes profissionais (HABERMAS, 2003b, v.2, 

p. 39).  

Juntas, estas manifestações de cunho individualista de usuários e médicos alimentam-

se reciprocamente e formam uma simbiose poderosa em torno de uma ilação de inequívoco 

apelo popular: se, em matéria de saúde, o que a Constituição pretende é a concretização de um 

modelo centrado no usuário, em defesa radical de sua vida (FRANCO et al, 2007, p. 93), 

atender as demandas individuais por novos medicamentos é realizar este modelo, importando 

                                                        
19 Artigo 30 do Decreto 20.931 (BRASIL, 1932) 
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cada gasto isolado sempre em um benefício a todos os cidadãos (HABERMAS, 2003b, v.2, p. 

170), imediato ou futuro, a tornar ilegítima qualquer negativa à sua concessão fundada em 

razões estatais (PEARSON, 2000, p. 151). 

Neste entrechoque de concepções substanciais de realização do projeto constitucional-

democrático brasileiro (UNGER, 2004, p. 19), tanto a Administração Pública quanto os 

usuários dos serviços de saúde e seus aliados ocasionais (indústria farmacêutica e médicos) 

buscam silenciar as críticas às suas respectivas posições (HABERMAS, 2003b, v.1, p. 58) por 

meio da elevação do tom das acusações recíprocas. O resultado é cada um deles distanciar-se 

cada vez mais do outro, pois, a cada um deles“ [...] pouco importa se os argumentos que são 

decisivos para ele também poderiam ser aceitos por outros.” (HABERMAS, 2003b, v.1, 

p.156). Suas crenças impõem-se, “[...] porque dizem eles, são verdadeiras e não porque são 

suas” (RAWLS, 2000. p. 105), ignorando o que há de arbitrário na escolha dos princípios que 

fundamentam suas proposições (HABERMAS, 2003a, p. 76). 

Deste modo, vão progressivamente transportando a questão, aparentemente insolúvel 

no campo jurídico, para o campo do desacordo moral (MENDES, 2008, p. 108) na esfera do 

mundo da vida (HABERMAS, 2003b, v.1, p. 112), onde a desconfiança e a hostilidade 

mútuas (RAWLS, 1997, p.7) tornan-na ainda mais difícil de ser dirimida (HABERMAS, 

2003a, p. 77). 

Neste novo campo de embate, passam a atribuir uns aos outros, de forma advocatícia 

(HABERMAS, 2003b, v.1, p. 228), as pechas de esbanjador, egoísta, antidemocrático, inepto, 

burocrata, entre tantos outros “argumentos” por meio dos quais pretendem que, em nome de 

valores superiores (a defesa da coletividade ou da autonomia individual) que cada um deles, 

respectivamente, considera-se guardião, a normatividade passe a preservar apenas seus 

próprios motivos e enfoques (HABERMAS, 2003b, v.1, p. 151), e seu adversário seja 

reconhecido como ignorante ou perverso (RAWLS, 2000, p. 102), e simplesmente abra mão 

de agir conforme a interpretação constitucional lícita e possível (CRUZ, 2007, p. 216) que lhe 

favorece, o que, por evidente, impossibilita qualquer tipo de acordo (HABERMAS, 2003b, 

v.2, p.35). 

 
Os participantes do conflito reivindicam, com suas declarações normativas, 
correção normativa, seja no sentido de uma verdade moral, seja no de 
justiça. [...] Esta pretensão está integrada em toda práxis normativa. Sem esta 
pretensão, pessoas de orientação prático-moral não conseguiram viver 
(porque, por exemplo, não poderiam fazer nem aceitar promessas), mas ao 
mesmo tempo, sabem que não dispõem de fundamentos concludentes, com 
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os quais possam realizar esta pretensão em todo caso concreto. (GÜNTHER, 
2009, p. 229) 
 

 
O nível da divergência entre as evidências empíricas da Administração Pública e os 

fatos dados em uma situação ideal pelos usuários dos serviços públicos (HABERMAS, 

2003b, v.1, p. 281) tornam impossível o diálogo direto entre eles e acabam por transferir a 

questão, invariavelmente por iniciativa dos usuários dos serviços públicos de saúde, para o 

âmbito do Poder Judiciário, onde encontram o aliado institucional que faltava para impor às 

instâncias político-administrativas (MAUS, 2010, p.25), ainda que, caso a caso, a sua 

interpretação sobre o conteúdo do direito constitucional à saúde. 

O percurso histórico que o Poder Judiciário fez até chegar a se posicionar quase que 

unanimemente por seus juízes (PEPE et al, 2010, p. 464) em favor dos usuários dos serviços 

de saúde foi descrito acima com detalhe, no item 4.4 do nosso trabalho, podendo ser resumido 

como um trabalho de redução do hiato existente a interpretação idealizada da Constituição e 

aquela que expressa retrospectivamente as políticas públicas da Administração Pública 

(UNGER, 2004, p. 91). 

Passando por cima das críticas da Administração Pública de que não seria detentor de 

um saber especializado suficiente para intervir no problema (HABERMAS, 2003b, v.2, p. 

106), nem teria legitimidade política para tanto (UNGER, 2004, p. 49), o Poder Judiciário 

desenvolveu uma abordagem do assunto pela qual aparentemente posiciona-se acima do 

desacordo (MENDES, 2008, p. 84), ditando, a partir de expressões genéricas constantes do 

texto constitucional, um direito “superior”, moralmente enriquecido em relação àquele 

praticado por outros poderes estatais, que se ocupariam unicamente de um direito “ordinário” 

(MAUS, 2010, p. 19; HABERMAS, 2003b, v.2, p. 243).  

Na verdade, a partir do julgamento do Recurso Extraordinário 271.286-RS (BRASIL, 

2000b), o que acontece é que o Poder Judiciário deixa de tentar “negociar interpretações 

comuns da situação e harmonizar entre si os seus respectivos planos de entendimento” 

(HABERMAS, 2003b, v.1, p.36) para, em nome de um juízo de equidade com vista “à 

redução da cota de crueldade cotidiana” (UNGER, 2003, p.146), aderir de modo 

praticamente irrestrito à concepção teleológica (HABERMAS, 2003b, v.1, p. 316) de direito à 

saúde dos usuários dos serviços públicos que batem à sua porta. 
 

Segundo Ingeborg Maus, o direito materializado e determinadas formas do 
direito reflexivo destroem a clássica separação entre poderes, porque o 
avanço de cláusulas gerais e de objetivos indeterminados, de um lado, e a 
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delegação de competências decisórias e de posições de negociação, de outro, 
dissolvem o vínculo que liga a justiça e a administração à lei democrática. A 
justiça preenche os espaços ampliados de sua área de decisão com programas 
de leis e representações valorativas próprias; ao passo que a administração 
opera no escuro, oscilando entre decisões programadoras e programadas, 
fazendo sua própria política. (HABERMAS, 2003b, v.2, p. 209) 
 

 Sob outra perspectiva, pode-se dizer também que “a humanidade do juiz responde à 

humanidade dos litigantes” (UNGER, 2004, p. 146), quando ambos apelam “à 

indisponibilidade de uma ordem concreta de valores” (HABERMAS, 2003b, v. 2, p. 212) e, a 

partir de então, não se cogita, em momento algum, seja neste julgado do Supremo Tribunal 

Federal, seja na quase unanimidade dos que o seguiram, que o tratamento requerido não 

integrasse o âmbito do direito à saúde: de acordo com as premissas do relator Ministro Celso 

de Mello, daí em diante copiadas por todos os graus de jurisdição, tudo que viesse (ou venha) 

a ser pleiteado deveria (e deverá) ser deferido (DUARTE, 2012, p. 402).  

Assim, torna-se a única preocupação do Poder Judiciário atribuir a esta escolha 

objetivista (HABERMAS, 2003b, v.1, p. 23) dos usuários do serviço público de saúde o 

aspecto deontológico (HABERMAS, 2003b, v.1, p. 174) que lhe faltava (considerando-se 

sempre presumido a base técnico-fática, como visto acima), sem maior preocupação em 

fundamentar onde se encontra a incompatibilidade com a Constituição da interpretação 

distinta defendida pelo Administração Pública (CRUZ, 2007, p. 216). Neste movimento, 

procuram encobrir seu decisionismo com um mix de argumentos morais e pragmáticos 

(DUARTE, 2012, p. 393), que, exatamente por isso, não são expectáveis (MAUS, 2010, p. 

23; RAWLS, 2000, p. 34). 

Não coincidentemente, a opção por retratar o direito à saúde como um bem 

inegociável (SORJ, 2004, p. 14), dando primazia a uma das concepções substancializadas da 

Constituição (MAUS, 2010, p. 143) que se encontram em disputa, é aquela que reforça seu 

poder e sua influência no sistema institucional como “garantia contra os perigos da política” 

(UNGER, 2004, p. 204), submetendo a Administração Pública a princípios suprajurídicos de 

que somente o Poder Judiciário seria conhecedor (MAUS, 2009, p. 133). 
 
À luz da eficácia jurídico-objetiva dos direitos fundamentais chega-se - do 
ponto de vista tipológico – a uma aproximação entre a formação parlamentar 
do direito e a que se dá através de um tribunal constitucional. A primeira é 
rebaixada, passando do nível originário da normatização, para o da 
concretização, ao passo que a última é elevada, passando da aplicação 
interpretativa do direito para a da concretização criadora do direito... Desta 
maneira, a antiga diferença qualitativa entre legislação e jurisprudência 
desaparece. Ambas formam direito no modo da concretização e, ao mesmo 



67 
 

 
 

tempo, concorrem nisso. Nesta relação de concorrência, o legislador dá o 
primeiro lance, porém o tribunal constitucional detém a primazia. 
(BÖCKENFÖRDE apud HABERMAS, 2003b, v.1, p. 309) 
 

Sem ter seus argumentos sequer levados em conta na prolação das decisões judiciais 

(HABERMAS, 2003b, v.1, p. 32; MINISTÉRIO DA JUSTIÇA et al, 2010, p. 42), e 

constrangido por uma normatividade ad hoc (UNGER, 2003, p. 145), de fundamento 

metafísico (HABERMAS, 2003b, v.1, p. 87) que lhe é imposta pelas ordens delas 

decorrentes, a Administração Pública recusa-se persistentemente a aceitar esta situação, que 

considera nada mais do que uma tentativa de reconstrução, caso a caso, da soberania popular 

(MAUS, 2010, p. 164), sem que seus atores responsabilizem-se em relação às possíveis 

consequências de seus atos (MAUS, 2010, p. 166), criando uma nova ordem social ilegítima 

(HABERMAS, 2003b, v.1, p. 96) em que os benefícios acabam desviados para segmentos não 

merecedores deles, o casuísmo mantém aqueles em situação de desvantagem desorganizados 

e divididos, e os efeitos práticos da intervenção corretiva são inversamente proporcionais ao 

ruído causado por ela (UNGER, 2004, p.146).  

Esta insatisfação encontrou repercussão em parcela do próprio Poder Judiciário, que, 

parece compreender que seu  

 
[...] discurso jurídico não pode mover-se autossuficientemente num universo 
hermeticamente fechado do direito vigente: precisa manter-se aberto a 
argumentos de outras procedências, especialmente a argumentos práticos, 
éticos e morais que transparecem no processo de legislação e são enfeixados 
na pretensão de legitimidade de normas de direito.  (HABERMAS, 2003b, 
v.1, p. 287) 
 

 Preocupada com os possíveis déficits de representatividade que pudessem ser-lhe 

imputados (MENDES, 2008, p. 162; MAUS IN HABERMAS, 2003b, v.1, p. 324; UNGER, 

2004, p. 146) em virtude de uma jurisprudência tão favorável aos usuários dos serviços 

públicos de saúde quanto omissa em relação às razões da Administração, esta mesma parcela 

do Poder Judiciário procurou ampliar a base técnico-científica das decisões em detrimento do 

seu componente moralizador (BARRETTO, 2010, p. 39) e discricionário (DUARTE, 2012, p. 

398) que vinha prevalecendo, com o objetivo declarado de que elas passassem a ser corretas e, 

ao mesmo tempo, consistentes (HABERMAS, 2003b, v.1, p. 292). 

 Para isso, foram tomadas medidas como a convocação pelo Supremo Tribunal Federal 

da audiência pública de 2009 para discutir a judicialização da saúde, e a expedição de 

recomendações aos juízes pelo Conselho Nacional de Justiça aos juízes (BRASIL, 2010a) 

sobre como deveriam tratar dos processos envolvendo a questão. 



68 
 

 
 

Muito embora a ampliação dos conhecimentos científicos dos juízes represente uma 

iniciativa importante para que eles deixem de receber as prescrições médicas dadas aos 

usuários como uma verdade absoluta (VENTURA et al, 2010, p. 86),  trata-se ainda de um 

problema periférico em relação àquele que reputamos central, o qual nem a audiência pública 

do Supremo Tribunal Federal nem a recomendação do Conselho Nacional de Justiça animam-

se a discutir, mas que trouxe o Poder Judiciário para o centro da questão da judicialização da 

saúde, especialmente no que toca à incorporação de novas tecnologias ao serviço público: a 

prevalência que este Poder atribuiu a uma interpretação do direito constitucional à saúde que 

privilegiou a busca pelo indivíduo dos bens indispensáveis ao suprimento de suas 

necessidades (reais ou imaginárias), em detrimento daquela que visa pavimentar um percurso 

que possibilite o acesso coletivo e em igualdade de condições a estes mesmos bens, nos 

termos das possibilidades e estratégias da Administração Pública eleita para este fim 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA et al, 2010, p. 7).  

A esta altura do trabalho, é impossível não reconhecermos o dilema que torna a 

judicialização da saúde, especialmente no que tange à incorporação de novas tecnologias ao 

serviço público, um problema persistente, urgente e aparentemente estagnado em um impasse: 

conforme descrito no capítulo anterior, na tentativa de concretização do que consideram ser o 

seu direito, os atores do processo de judicialização da incorporação de novas tecnologias aos 

serviços públicos de saúde agem dentro da licitude, mas sempre conforme a imagem implícita 

que eles mesmo fazem da sociedade, suas estruturas, realizações e perigos (HABERMAS, 

2003b, v.2, p. 124), unindo-se casualmente àqueles que têm interesses comuns aos seus, e 

ignorando as razões daqueles que a eles se contrapõem. E neste sentido, produziram duas 

interpretações possíveis sobre o conteúdo do direito à saúde em nosso ordenamento jurídico, 

interpretações que circunstancialmente podem produzir tanto o bem quanto o mal (UNGER, 

2004, p. 145) e, principalmente, não são fruto de um relativismo moral do “adversário”, assim 

compreendido aquele que não concorda com o ponto de vista de cada um dos atores 

envolvidos no processo (MENDES, 2007, p. 108). 
 
Os ganhadores e perdedores criados pela definição de prioridades têm em 
seu favor, ambos, pretensões de direitos e pretensões de justiça distributiva. 
A todo ver, os problemas de distribuição (dos recursos destinados à saúde) 
agora identificados ajudam a explicar porque não é fácil decidir qual 
demandante de diferentes direitos, ou do mesmo direito, deva ser dada 
prioridade. Nem o apelo aos direitos humanos nem o apelo a princípios 
gerais de justiça distributiva podem nos ajudar a chegarmos a um acordo 
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para resolver estas demandas e fixar prioridades.” (DANIELS, 2008, p. 326, 
tradução nossa20) 
 
 

Pois a Constituição não apresenta respostas precisas sobre a extensão deste, por meio 

de normas estáticas, subtraídas às transformações históricas (HABERMAS, 2003b, v.1, p. 

166), e com um conteúdo moral a priori (HABERMAS, 2003b, v.1, p. 172). Ela “oferece, no 

máximo, algumas referências a partir das quais começar a discussão. É apenas um ponto de 

partida. As soluções serão produto de escolhas e gradações controversas entre valores, e não 

de um simples sim ou não.” (MENDES, 2008, p. XXIV).  
 
Que uma democracia seja marcada pelo fato do pluralismo como tal não é de 
surpreender, pois sempre existem muitas visões não-razoáveis. Mas que 
também existam muitas doutrinas abrangentes razoáveis professadas por 
pessoas razoáveis pode parecer surpreendente, pois gostamos de pensar que 
a razão leva à verdade e de pensar na verdade como uma só. (RAWLS, 2000, 
p. 108) 
 

Para avançarmos, é preciso reconhecer que o impasse entre estas interpretações tem 

por base uma divergência muito mais profunda, decorrente das contradições do próprio 

processo democrático. Este, durante séculos, conseguiu confinar estas incongruências em 

campos bem distintos, dando a impressão de que nunca se chocariam a compreensão do 

direito reduzida a ideia de direitos subjetivos concedidos a indivíduos atomizados para 

proteção de sua autonomia (HABERMAS, 2003b, v.1, p. 120) e aquela outra, pela qual o 

direito sobrepõe-se à autonomia individual para garantia da vontade unidade de todos 

(HABERMAS, 2003b, v.1, p. 138): 
 
A dialética entre liberalismo e democracia radical intensificada na 
Revolução Francesa, explodiu em todo o mundo a disputa gira em torno do 
modo como a igualdade pode ser combinada com a liberdade, a unidade com 
a pluralidade, o direito da maioria com o da minoria. (HABERMAS, 2003b, 
v. 2, p. 258). 
 

 A incompreensão deste novo patamar de dissenso (RAWLS, 2000, p. 51) é a causa 

de tanto impacto da judicialização da saúde nas discussões jurídicas, assim como do espanto 

diante da aparente insolubilidade da questão no horizonte da socialdemocracia (UNGER, 

2004, p.12), ante um evidente tensionamento do sistema jurídico entre as exigências 

                                                        
20 No original: “The winners and losers created by priority-setting choices all have right claims and claims of 
distributive fairness on their side. Arguably, the distributive problems just identified help explain why it is not 
easy to decide which claimants to different rights or even the same right should be given priority. Neither 
appeals to human rights nor the appeal to general principles of distributive justice can help us agree on how to 
resolve these claims in setting priorities.” 
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normativas e as exigências funcionais (HABERMAS, 2003b, v. 2, p. 213) dos grupos que se 

opõem: 
 
Visto por um ângulo maior e mais revelador, o projeto democrático foi o 
esforço de tornar a sociedade um sucesso prático e moral, pela conciliação 
da busca de dois gêneros de bens: o bem do progresso material, nos 
liberando da servidão e da incapacidade e dando armas e asas aos nossos 
desejos, e o bem da independência individual, nos libertando dos esquemas 
triturantes de divisão e hierarquia social. Tais esquemas nos impedem de 
lidar uns com os outros como indivíduos ineuxaríveis em vez de como 
titulares de lugares fixos numa determinada ordem coletiva. Uma crescente 
influência do século XIX sustentou que há uma convergência natural, 
conquanto uma convergência a longo prazo, entre esses dois bens. Agora 
lutamos para sustentar a fé – mais limitada e mais cética – de que a busca 
por esses dois bens não se contradizem, como o fatalismo conservador 
preferiria, uma à outra. O projeto democrático, liberto tanto de otimismo 
dogmático quando de pessimismo dogmático, é o esforço de identificar 
estruturas práticas que se situam na área de coincidência possível entre as 
condições de progresso material e as condições de independência individual. 
A esperança de encontrar essa área de coincidência faz sentido porque tanto 
o progresso material quanto a liberação do indivíduo dependem da 
aceleração do aprendizado coletivo pelo experimentalismo prático. Ambos 
exigem que sujeitemos práticas sociais a um ajuste experimental, e que 
avancemos em direção àquelas práticas que nos encorajam a ajustá-las cada 
vez mais. (UNGER, 2004, p. 16-17) 
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6 A ALTERNATIVA PROCEDIMENTAL DISCURSIVA COMO SAÍDA POSSÍVEL 

PARA O IMPASSE DA JUDICIALIZAÇÃO 
 

 

A contínua ampliação da judicialização da saúde, especialmente no que se refere à 

incorporação de novas tecnologias ao serviço público, tem como pano de fundo soluções que, 

examinadas de perto, partem do princípio ser necessário reafirmar o poder de algum dos 

atores do processo em detrimento dos demais envolvidos, com vista à reconfiguração 

estratégica do equilíbrio atual de forças que os levou a um impasse.  

Neste sentido, a Administração Pública obteve junto ao Poder Legislativo a edição da 

Lei Ordinária 12.401 (BRASIL, 2011b), por meio da qual, como visto em nosso capítulo 3, 

pretende reforçar o controle burocrático sob o processo de incorporação de novas tecnologias 

de saúde, relacionando-se para este fim nesta busca exclusivamente com o poder econômico 

(HABERMAS, 2003b, v.2, p. 173), ora representado pela indústria farmacêutica, e ignorando 

por completo os usuários dos serviços públicos de saúde: pelo altíssimo nível de exigência de 

conhecimentos científicos e econômicos necessários, segundo a lei, para que se manifestem 

no processo de incorporação de novas tecnologias, eles são tacitamente excluídos da tomada 

de decisões, sendo afastados tanto da discussão política quanto da discussão técnica 

especializada sobre o assunto, impedidos de conhecer, em qualquer destas áreas, os 

argumentos que embasarão a escolha ou refutação da incorporação de novas tecnologias de 

saúde ao serviço público. 

Em outros termos, a Administração Pública tomou exclusivamente para si e para os 

representantes do poder econômico a possibilidade de tematização do assunto, não atribuindo 

papel algum a estes usuários neste processo administrativo, agindo como se o problema não 

lhes dissesse respeito, e não houvesse partido exatamente deles a insatisfação difusa nos levou 

à atual situação.  

Trata-se de uma atuação que busca o reforço do pacto socialdemocrata, ou liberal no 

sentido habermasiano, a partir de um discurso pragmático de racionalidade administrativa 

(HABERMAS, 2003b, v.1, p. 232): uma atuação contracíclica da Administração Pública, com 

vista a regulamentar o Poder Econômico, em troca de os cidadãos reiterarem, mediante a 

cessão de relevantes parcelas de sua autonomia privada, o mandato conferido à Administração 

para que ela aja, ao alvitre dela, em favor de seus administrados tutelados (UNGER, 2004, p. 

52). Isto, ainda que para tanto tenha que ignorar o aspecto individual do direito à saúde como 

a prerrogativa de recuperar a própria condição físico-psíquica, para se fixar nos aspectos mais 
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coletivos do mesmo direito, especialmente na promoção à sociedade das vantagens de uma 

vida saudável e na prevenção dos fatores que trazem potencial risco de doença a fração 

expressiva desta coletividade (NASCIMENTO, 2010, p. 907).  

Para a Administração Pública, a medida do seu sucesso ou insucesso será a 

implementação eficaz do programa social dado, valendo os argumentos normativos como 

mera racionalização a posteriori de decisões tomadas anteriormente (HABERMAS, 2003b, v. 

2, p. 270). No seu entender, 
 
Os direitos sociais são, por natureza, direitos devidos a todos os integrantes 
da comunidade. Diante disso, é impossível o estabelecimento in concreto de 
uma relação entre devedor e credor, essencial para a aplicação da noção de 
direito subjetivo, quando analisada sob a óptica do titular do direito e do 
sujeito passivo. Assim, aporética mostra-se a implementação de tais direitos 
pelo Poder Judiciário. (SEVERO; ROSA JÚNIOR, 2007, p.88) 

 

Para agir com esta liberdade, invoca como fonte única de legitimidade aquela 

decorrente das eleições com participação popular. Vencedor nelas, o ocupante da 

Administração Pública, de qualquer das tendências do espectro político, vê como inadmissível 

a intervenção de quaisquer outras forças em sentido contrário à sua programação, seja o Poder 

Judiciário, seja o indivíduo isolado, pois a tais eleições periódicas não se sujeitam, e, por 

conseguinte, não precisariam prestar conta de sua atuação (WANG, 2009, p. 11).  

Age a Administração Pública como quem considera que, a partir destas eleições, a 

autonomia política dos cidadãos seria integralmente transferida para si, que na condição de 

seu representante, irá protegê-la, quando for o caso, pela promulgação de leis gerais – que, no 

caso específico, além da Lei 12.401 (BRASIL, 2011b), assumem também a forma de 

protocolos de tratamento nela fundados, – sem maiores cogitações acerca da 

autodeterminação daquele agora convertido em seu cliente (HABERMAS, 2003b, v.2, p. 

125), e muito menos das circunstâncias específicas de seus problemas de saúde (FLECK, 

2009, p. 150). 
 
Se a vontade racional só pode formar-se no sujeito superdimensionado de 
um povo ou de uma nação, então a autonomia política deve ser entendida 
como a realização autoconsciente da essência ética de uma comunidade 
concreta; e a autonomia privada só é protegida contra o poder subjugador da 
autonomia política através da forma não discriminadora de leis gerais. 
(HABERMAS, 2003b, v.1, p. 138) 
 

Mas onde a Administração Pública pretende que se conclua pela sua legitimidade 

exclusiva no trato dos direitos sociais, assim como que se reconheça sua impossibilidade de 
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atender em grau máximo as preferências e necessidades de cada cidadão considerado 

individualmente (RAWLS, 2000, p. 226), muitos usuários dos serviços públicos enxergam 

apenas a autonomização de um poder ilegítimo (HABERMAS, 2003b, v.2, p. 174), que perde 

a forma de um medium neutro, para se tornar um subsistema social centrado em seus próprios 

interesses (HABERMAS, 2003b, v.2, p. 269), embasado em pontos de vista técnicos 

discutíveis, e incapaz de oferecer proteção constitucional suficiente (HABERMAS, 2003b, 

v.2, p. 176).  

Afastados pela Administração Pública do processo de tomada de decisões sobre a 

incorporação de novas tecnologias ao serviço público de saúde, os usuários não são 

indiferentes ao modo que os benefícios estatais são distribuídos (RAWLS, 1997, p.5). 

Aqueles que se consideram prejudicados buscam o estabelecimento de um confronto com este 

projeto paternalista de regulação, o que fazem pela ampliação de sua ação estratégica no 

convencimento da esfera pública (HABERMAS, 2003b, v.1, p.209) e do Poder Judiciário, de 

modo a representar toda e qualquer limitação ao direito às prestações individuais de saúde 

seja reputada como um intolerável (DANIELS, 2008, p. 18). 

Sua argumentação é fundamentada em um modelo contratualista, extraído do direito 

privado (HABERMAS, 2003b, v.1, p. 126), tratando-se de um corolário prático de uma 

“redução individualista do conceito de direito” (HABERMAS, 2003b, v.2, p. 167). Segundo 

esta, o indivíduo não apenas deve gozar de um conjunto de proteções e imunidades fixadas e 

limitadas adrede para isolá-lo, em termos, do conflito político e dos riscos dele decorrentes 

(UNGER, 2004, p. 173), mas a Administração deve dispor em seu favor de todo o efetivo 

demandado a título de proteção social, pois “tudo na provisão social do indivíduo merece ser 

tratado como um direito estável e sagrado” (UNGER, 2004, p. 174), devendo “a política se 

tornar menor para o indivíduo se tornar maior” (UNGER, 2004, p. 179).  
 
Se a vontade racional só pode formar-se no sujeito singular, então a 
autonomia moral dos sujeitos singulares deve passar através da autonomia 
política da vontade unida de todos, a fim de garantir, antecipadamente, por 
meio do direito natural, a autonomia privada de cada um. (HABERMAS, 
2003b, v.1, p. 137-138) 
 

Sua base empírica é muito forte e facilmente compreensível, na medida em que não há 

dúvida de que a face visível do cuidado médico seja sempre voltada a pacientes 

individualmente considerados (FLECK, 2009, p. 31). A esta questão fática, soma-se ainda a 

busca por reforçar a sensação entranhada na sociedade brasileira de que o dinheiro para o 

atendimento de toda e qualquer pretensão individual relativa à promoção a saúde não se faz 
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presente em razão da corrupção (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA; 

IBOPE, 2012, p.11)21 ou da eleição de prioridades equivocadas por parte da Administração 

Pública (MOLINARO; MILHORANZA, 2007, p. 223).  

Esta linha de raciocínio leva à conclusão, aparentemente inexorável, que cada vida, 

individualmente considerada, deveria ser considerada sem preço (priceless), tendo a 

Administração Pública a obrigação de gastar, em qualquer caso específico dado, qualquer 

soma de dinheiro exigível para disponibilizar o que houver de mais moderno em tecnologia 

médica (FLECK. 2009, p. 75 e 186), obrigação esta decorrente do seu “dever de socorrer” 

(duty to rescue) aqueles usuários dos serviços públicos de saúde que manifestarem qualquer 

necessidade na área de saúde (FLECK, 2009, p. 231). 

Com estes pressupostos, os usuários dos serviços públicos de saúde, exercendo sua 

autonomia na luta por uma concepção do bem que consideram a mais adequada ao seu 

objetivo (RAWLS, 2000, p. 73-74), conseguiram mudar completamente o rumo da política de 

incorporação de novos tratamentos e medicamentos ao sistema público de saúde brasileiro, 

influenciando os tribunais para que os considerassem como fontes de reivindicações válidas 

no tocante a este assunto (RAWLS, 2000, p. 76). E, a partir daí, a seu pedido, alterassem, em 

casos concretos e específicos, as decisões da Administração Pública, convencendo ainda estes 

mesmos juízes que eles assim estariam atuando, simultaneamente, no restabelecimento dos 

direitos individuais e na realização da justiça distributiva (PIRES, 2011, p.37): 
 
O argumento é muito simples: considerando-se que a Constituição brasileira 
protege os direitos sociais, se alguém não tem acesso pleno a um benefício 
social (educação, saúde, etc.), isto significa que o governo e os legisladores 
não realizaram adequadamente seu trabalho: apenas juízes podem corrigir 
este estado de coisas, garantindo acesso aos indivíduos aos benefícios que 
eles não receberam diretamente do governo, como medicamentos, 
tratamentos médicos, etc. Mais importante: ao fazê-lo, juízes estariam 
agindo como um instrumento de justiça social e distributiva. (SILVA, 2007, 
p. 32, tradução nossa22)  
 
 

Por fim, o Poder Judiciário, chamado a arbitrar este conflito entre a Administração 

Pública e os usuários dos serviços públicos de saúde, procura tratar a questão da 

                                                        
21 Segundo a pesquisa citada, esta é a crença de 82% (oitenta e dois por cento) da população brasileira. 
22 No original: “The argument is very simple: since the Brazilian constitution guarantees social rights, if 
someone does not have full access to a social benefit (education, health, etc.), this means that the government 
and legislators have not done their job properly: only judges can correct this state of affairs, granting individual 
access to benefits they did not receive directly from the government, such as medicine or medical treatments, etc. 
Most important: in doing this, judges would be an instrument of social and distributive justice.” 
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judicialização da saúde perante a sociedade como um tema meramente técnico, oferecendo 

soluções baseadas na ampliação do suporte científico ao Juiz23. 

Ao fazê-lo, omite a explicitação do seu próprio interesse na questão: manter, ou até 

mesmo ampliar, sua recém-adquirida influência sobre a sociedade, baseada na sua condição 

de compensador dos déficits de funcionalidade da Administração Pública (NUNES, 2011, p. 

32) e, consequentemente um seu sucedâneo no estabelecimento de relações individualistas de 

clientela com os cidadãos (SOUZA NETO, 2010, p. 524).  

No caso específico em estudo nesta dissertação, leva isso a cabo por meio da 

apresentação de sua interpretação da cláusula geral constitucional que prevê o direito à saúde 

como um substitutivo melhorado do direito formal rígido decorrente das leis ordinárias que 

regulam o tema incorporação de novas tecnologias ao sistema público de saúde (TAVARES, 

2012, p. 30). Assim, “torna-se o juiz da própria lei, que, em seu aspecto real, é 

“desmascarada” como produto e instrumento técnico de um acordo de interesses” (MAUS, 

2010, p. 31-32). 

A confrontação entre a importância que o tema alcançou no debate jurídico nacional 

com a inércia do Poder Judiciário em utilizar os instrumentos de estabilização coletiva do 

direito de que dispõe (súmulas vinculantes, julgamento de arguições de descumprimento de 

preceito fundamental e ações diretas de constitucionalidade e inconstitucionalidade) nos 

permite inferir que não está na agenda judiciária a universalização da prestação concedida em 

cada ação judicial (SOUZA NETO, 2010, p. 540), mas sim um objetivo, bem mais 

pragmático, de, a partir das circunstâncias concretas de cada um das centenas de milhares de 

casos submetidos a juízo (MAUS, 2010, p. 148), naturalize-se sua proeminência na estrutura 

jurídica como algo além de qualquer contestação (UNGER, 2004, p. 135), como decorrência 

da primazia de uma constituição substancializada (MAUS, 2010, p. 143), “um poder apoiado 

num direito suprapositivo” (HABERMAS, 2003b, v.1, p. 309), que mal disfarça o seu 

desconforto com o princípio majoritário da democracia (MAUS, 2010, p. 31), evidenciado na 
 
[...] identificação incessante de limitações à regra da maioria em vez de 
restrições ao poder de minorias dominantes, como a responsabilidade 
principal de juristas e magistrados; na consequente hipertrofia de práticas e 
estruturas contrárias à regra da maioria; na oposição a toda reforma 
institucional, principalmente aquelas concebidas para elevar o nível de 
engajamento político popular, como ameaças ao sistema de direitos; na 
identificação de direitos de propriedade com direitos de divergir; no esforço 
para obter de juízes, sob o pretexto de aperfeiçoar a interpretação, os 

                                                        
23 Como aquelas decorrentes das conclusões da audiência pública de 2009 junto ao Supremo Tribunal Federal e 
das recomendações do CNJ (BRASIL, 2010a), tratadas acima. 
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avanços que a política popular não consegue produzir; no abandono da 
reconstrução institucional a momentos raros e mágicos de recriação 
nacional; na atenção concentrada em juízes superiores e no seu processo de 
seleção como a parte mais importante da política democrática; num ideal de 
democracia deliberativa que se torna mais aceitável quanto mais próximo 
fica, em estilo, de uma conversa cortês entre cavalheiros numa sala de visitas 
do século XVIII; e, às vezes, no tratamento explícito da política partidária 
como uma fonte subsidiária e derradeira de evolução jurídica, a ser tolerada 
quando nenhum dos métodos mais sofisticados de resolução jurídica de 
controvérsias se aplica. (UNGER, 2004, p. 96-97) 
 

Neste trabalho, a jurisprudência martela constantemente imagens que apresentam a 

atividades legislativas e administrativas como “negociatas, trocas de favores, manobras de 

assistência mútua, intriga por interesses e procedimentos eleitoreiros” (WALDRON, 2003, p. 

2), enquanto procura elevar os direitos humanos a um patamar superior do direito, por meio 

de interpretações totalizantes e axiológicas dos mesmos (MAUS, 2010, p. 148). 
 
Desse modo, despede-se da ideia de que somente o Direito posto 
democraticamente seria legítimo e se devolve aos tribunais a iniciativa da 
evolução do Direito. Essa nova aproximação com situações jurídicas 
medievais rompe, simultaneamente, como todos os princípios de legitimação 
democrática da ação política. Esta não mais se entende como execução dos 
resultados dos processos democráticos de base e democrático-institucionais 
de formação de vontade e opinião, os quais se desenvolvem unicamente nos 
moldes das disposições processuais constitucionais ou nos âmbitos de ação 
autônomos excluídos pelos direitos de liberdade, mas como execução direta 
de conteúdos constitucionais “pré-consentidos” perante o procedimento 
democrático. Consequentemente, a formação da vontade democrática é 
substituída pela interpretação de conteúdos constitucionais “soberanos” e 
predeterminados, no qual o tribunal constitucional e os tribunais de 
instância, por meio da competência expertocrática, sempre detêm a última 
palavra frente aos esforços sociais alternativos de interpretação. (MAUS. 
2010, p. 157) 
 

Com esta exposição pretendemos demonstrar que nenhum destes três atores principais 

da judicialização propõe-se a buscar um entendimento com aqueles que discordam de sua 

posição, ou dar um único passo além das estruturas sociais e jurídicas atuais, em um 

comportamento que Mangabeira Unger chama de “fetichismo institucional” (UNGER, 2004, 

p. 17): o apego às razões e formatos jurídicos que hoje, contingencialmente (HABERMAS, 

2003b, v.1, p. 145), são relevantes, como se eternos e insubstituíveis fossem, proferindo 

enunciados substanciais, cujas premissas “ficam presas ao contexto do surgimento de 

determinadas interpretações do mundo, ou até de autointerpretações pessoais; tão logo elas se 

formalizam, sua substância passa a residir apenas na explicação do procedimento dos 

discursos éticos de autoentendimento” (HABERMAS, 2003b, v.1, p.92). 
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 O resultado paradoxal disso, pelo menos no que concerne ao objeto desta dissertação, 

é que todos terão razão em alguma medida, pois nenhum deles estará completamente errado 

em sua interpretação do texto constitucional e de como este protege seus direitos e objetivos 

(FLECK, 2009, p. 102).  

Mas “a normatividade exclui a racionalidade e vice-versa” (HABERMAS, 2003b, v. 2, 

p. 68), assim como o “fanatismo acerca de qualquer valor moral importa em genuíno perigo, 

porque, na prática, ele resultará na violação de outros incontáveis valores morais que 

claramente também merecem proteção” (FLECK, 2009, p. 78, tradução nossa24). Por isso, o 

problema coletivo simplesmente não desaparece, apenas se agrava (UNGER, 2004, p. 21), 

quando se insiste em não reconhecer sua extensão. 
 
A estrutura argumentativa recorrente das escolas de pensamento jurídico 
mais notórias da atualidade torna-se agora mais inteligível. Lembremos que 
todas essas escolas reconhecem uma necessidade de fundar a discussão de 
políticas públicas e princípios num conjunto de concepções prescritivas sob 
a forma de teorias. Todas se recusam a tratar os fins norteadores evocados 
nos raciocínio jurídico como meras razões ampliadas para realizar ou rejeitar 
comparações analógicas. Todas conferem prioridade ao vocabulário mais 
adequado a suas concepções favoritas: doutrinas de dever moral e político, 
objetivos de eficiência distributiva ou critérios para manter cada ator do 
processo jurídico cuidando de sua própria vida. Todas as escolas reconhecem 
que o analista do direito deve, no exercício legítimo de seu trabalho de 
aperfeiçoamento, inserir no direito um pouco do conteúdo imaginário de 
políticas públicas e princípios, ao mesmo tempo que descobre parte do 
conteúdo já dentro do direito estabelecido, esperando para ser tornado 
explícito. Todas as escolas trilham um caminho intermediário entre uma 
idealização inacreditável do direito, que pode servir de disfarce para a 
usurpação do poder pelos operadores do direito, e a usurpação direta do 
poder que resultaria na hipertrofia da responsabilidade dos juristas para 
aperfeiçoar o direito pela rejeição revisionária de parte dos entendimentos 
aceitos do direito como equivocadas. (UNGER, 2004, p. 99-100) 
 

A saída deste impasse exige que se identifique e se tematize o problema (NEVES; 

LUBENOW, 2008, p.255) na extensão que ele realmente tem: definir sob que perspectiva o 

direito à saúde é um direito reclamável e que prerrogativas individuais decorrem deste direito 

(DANIELS, 2008, p. 18) não é um simples problema microestrutural (UNGER, 2004, p. 138) 

como argumentam todos os envolvidos no processo, mas sim um sério conflito ideológico 

(UNGER, 2004, p. 160), resultante da tensão não resolvida entre os compromissos igualitários 

e de proteção individual constantes todos da mesma Constituição (UNGER, 2004, p. 176): 

“Isso é um sinal de que, se quisermos encontrar uma base de concordância pública, devemos 

                                                        
24 No original: “Fanaticism with respect to any moral value is genuine evil, because in pratice it results violating 
countless other moral values clearly deserving of due regard.” 
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buscar uma maneira de organizar ideias e princípios conhecidos numa concepção de justiça 

política que expressa essas ideias e princípios de um modo diferente do anterior.” (RAWLS, 

2000, p. 51) 

 A incompreensão (real ou estratégica) da dimensão deste problema, com a insistência 

em se defender uma determinada concepção sobre o tema desta dissertação como o único 

fundamento adequado da razão pública (RAWLS, 2000, p. 176), é que tem permitido a todos 

os envolvidos continuarem a agir exclusivamente a partir de seus próprios valores e 

preferências, dando-lhe a aparência de insolúvel que hoje ele detém. 
 
Arrastada para cá e para lá, entre a facticidade e validade, a teoria da política 
e do direito decompõe-se atualmente entre facções que nada têm a dizer 
umas às outras. A tensão entre princípios normativistas, que correm o risco 
de perder o contato com a realidade social, e princípios objetivistas, que 
deixam fora de foco qualquer aspecto normativo, pode ser entendida como 
admoestação, para não nos fixarmos numa única orientação disciplinar e, 
sim, nos mantermos abertos a diferentes posições metódicas (participante 
versus observador), a diferentes finalidades teóricas (explicação 
hermenêutica do sentido e análise conceitual versus descrição e explicação 
empírica), a diferentes perspectivas de papeis (o do juiz, do político, do 
legislador, do cliente e do cidadão) e a variados enfoques pragmáticos na 
pesquisa (hermenêuticos, críticos, analíticos, etc.). (HABERMAS, 2003b, 
v.1, p. 23) 
 

Para que o impasse atual seja superado, será necessário, por um lado, lembrarmo-nos 

que “o direito oferece uma resposta real para problemas reais” (UNGER, 2004, p. 125), e, 

consequentemente, abandonarmos sua idealização mencionada na transcrição acima. A 

resposta do direito, contudo, não pode e não deve deter-se no limiar da estrutura jurídico-

social atual, que privilegia a intervenção do Poder Judiciário como última e definitiva palavra 

sobre o assunto.  
 
Tribunais, sem dúvida, são atores fundamentais, mas não os únicos com a 
credencial ou a fórmula para encontrar e atualizar o significado da 
Constituição. Esse não pode ser o único espaço de deliberação 
constitucional, o único “fórum de princípio”. Do contrário, o direito 
constitucional se vê reduzido a um conjunto de agentes políticos que, 
representados tecnicamente por advogados, levam demandas ao Judiciário. 
Nenhum livro afirma isso com todas as letras, outros diriam. De fato, não há 
quem diga na retórica constitucional brasileira que os outros poderes estão 
imunes do respeito à Constituição, etc. No entanto, há uma mentalidade sutil 
menos aparente que inspira uma prática totalmente subordinada e deferente à 
opinião judicial sobre a Constituição. Não se trata de desafiar a autoridade da 
decisão judicial, mas somente negar-lhe a exclusividade para formular bons 
argumentos constitucionais, e, sobretudo, a possibilidade de encerrar o 
debate público por meio de decisões que se impõem como únicas respostas 
plausíveis a esses dilemas de fundo político ou moral. (MENDES, 2007, p. 
XXVII) 
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O início do rompimento necessário tem por marco o abandono da crença, 

imensamente arraigada, de que os direitos humanos têm um conteúdo pré-definido e imutável 

(MAUS, 2010, p. 157) - que cada ator da judicialização identifica com seus próprios objetivos 

– e que este conteúdo nos protegerá “dos perigos da política” (UNGER, 2004, p. 204), assim 

compreendidos os riscos que cada posição assume no debate aberto da questão perante a 

esfera pública. Isto significa voltar a imaginar “os direitos humanos não serem concebidos 

como barreiras da soberania popular e da atividade legislativa, mas, pelo contrário, que a 

soberania popular seja considerada como princípio de otimização dos direitos do homem” 

(MAUS, 2010, p. 141). 

 Não se trata, de modo algum, de hostilizar a concepção de direitos humanos 

(UNGER, 2004, p. 204), ou negar suas notáveis conquistas no campo dos direitos sociais, 

especialmente do direito à saúde, em que logrou alargar a arena da persecução deste bem 

(DANIELS, 2008, p. 313). Trata-se apenas de apresentar a constatação, detalhada em nosso 

trabalho, que ambas as partes em confronto atuam de modo que somente pode ser definido 

como espelhado, tentando imobilizar uma à outra pela invocação da condição de possuir a 

“verdadeira” interpretação do conteúdo dos direitos humanos, quando se trata da organização 

do sistema público de saúde em confronto com as pretensões individuais a novos 

medicamentos e tratamentos. 
  
Filósofos morais são frequentemente culpados de pensarem utopicamente. 
Platão provavelmente deu um mau exemplo escrevendo “A República”. Ter 
filósofos como reis ou presidentes (ou mesmos prefeitos)25 não é, 
aparentemente, uma boa ideia – administradores e políticos têm que resolver 
problemas complexos em um mundo real, o que tipicamente envolve 
conflitos entre múltiplos valores morais razoáveis, inclusive entre conceitos 
conflitantes de justiça. A capacidade de buscar a conciliação entre eles é 
essencial para a solução dos problemas. (FLECK, 2009, p. 112, tradução 
nossa26) 
 

De fato, o que ambas as partes possuem é uma pretensão de validade, baseada “em 

certezas intuitivas que se entendem inquestionavelmente por si mesmas” (HABERMAS, 

2003b, v.1, p. 58), e que pretendem isolar das objeções de seus oponentes, o que impossibilita 

qualquer prática de entendimento (HABERMAS, 2003b, v.1, p.33). 

                                                        
25 E nós acrescentaríamos, como juízes também. 
26 No original: “Moral philosophers have often been guilty of utopian thinking. Plato probably set a bad example 
in writing the “Republic”. Having philosophers as kings or presidents (or even mayors) is likely not a good idea 
– policymakers need to solve complex social problems in the real world that typically involve conflicts among 
multiple reasonable moral values, including conflicting concepts of justice. A capacity to compromise is 
essential for success in solving such problems.” 
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Tais certezas estabilizadoras do comportamento, de que é tecido o pano de 
fundo do mundo da vida, permanecem aquém do umbral da possível 
tematização, não entrando em contato com a dimensão aberta no agir 
comunicativo, onde nós podemos fazer distinção entre aceitabilidade e 
simples aceitação de convicções e razões. [...] Na medida em que se freia a 
mobilização comunicativa de argumentos, provocando automaticamente o 
silenciamento da crítica, as normas e os valores autoritários passam a formar 
para os que agem comunicativamente um leque de dados que permanece 
subtraído à corrente de problematização de seus processos de entendimento. 
(HABERMAS, 2003b, v.1, p. 58). 
 

Em outros termos, “as pessoas começaram a usar a linguagem dos direitos humanos 

para expressar e fundamentar suas ações e esperanças a favor de um mundo melhor” (MOYN, 

2010, p. 121,  tradução nossa27), mas simultaneamente a estigmatizar quem se coloca contra 

estes propósitos (MOYN, 2010, p. 122), não conseguindo (ou nem tentando) compreender 

que o direito humano à saúde pode ser realizado em diversos níveis, cujo conteúdo irá variar 

praticamente na mesma proporção do número de grupos e pessoas envolvidas na discussão 

(DANIELS, 2008, p. 327): ou seja, que se trata de um direito “insaturado”, que precisa ser 

configurado e interpretado na regulação legítima da convivência (HABERMAS, 2003b, v.1, 

p. 162), e não uma concepção transcendental e inegociável do que seja o bem (RAWLS, 2000, 

p. 33).  
 
Mas uma das características principais de sociedades liberais democráticas é 
o valor dado ao pluralismo; não há um único valor dominante que ordena 
todos os outros valores nem há uma relação dominante de valores que seja 
“a” relação politicamente preferida. O valor do pluralismo é visto como a 
maior virtude de sociedades liberais em razão do rol de possíveis vidas 
satisfatórias que oferece como opção aos indivíduos. Entretanto, quando 
confrontado com um problema que requeira uma solução cooperativa, os 
indivíduos têm que achar ou criar valores públicos que todos possam 
racionalmente endossar como relevantes para resolver os problemas 
públicos, mesmo que estes valores não sejam considerados como 
especialmente importantes nas vidas privadas de alguns indivíduos. 
(FLECK, 2009, p. 162-163, tradução nossa)28 
 

Neste ensejo, lembrando-se que aquilo que é considerado óbvio e elementar pela 

Administração Pública neste tema é considerado ininteligível pelos usuários dos serviços 

                                                        
27 No original: “people started to use the language of human rights to express and act on their hopes for a better 
world.” 
28 No original: “But one of the key characteristics of liberal democratic societies is value pluralism; there is no 
single dominant value that orders all other values nor is there some dominant ordering of values that is “the” 
politically preferred ordering of values. That value pluralism is seen as a major virtue of liberal societies, 
because of the range of possible satisfying lives that become options to individuals. However, when faced with a 
public problem that requires a cooperative resolution, individuals must find or create public  values that all can 
rationally endorse as relevant for resolving public problems, even if those values are not regarded as being 
especially important in the private lives of some individuals. 
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públicos de saúde e vice-versa (RAWLS, 2000, p. 97), será preciso estabelecer um nexo entre 

estes direitos e a soberania popular, o que não se alcança nem por leis gerais (como pretende a 

Administração Pública), nem por decisões judiciais em casos individuais (como querem os 

usuários dos serviços públicos de saúde que acorrem ao Poder Judiciário), mas pela formação 

discursiva da opinião e da vontade, que harmonize a autonomia pública e privada dos 

cidadãos (HABERMAS, 2003b, v.1, p. 154). 

De sua parte, o Poder Judiciário, deve reconhecer o fato, constatado empiricamente, 

como visto nos capítulos anteriores, que suas soluções tópicas, dadas em processos 

individuais específicos, nos quais adere integralmente à argumentação dos usuários dos 

serviços públicos de saúde, têm sido incapazes de dissipar o desacordo moral profundo que 

está na raiz do problema da judicialização da incorporação de novas tecnologias ao serviço 

público de saúde, se por solução compreende-se a pacificação do problema, com a 

estabilização das expectativas sociais sobre o assunto.  

Em sentido exatamente contrário, a combinação de uma preferência formal por dar 

soluções apenas em casos individuais, onde não precise se indagar da possibilidade de 

universalização da prestação concedida (SOUZA NETO, 2010, p. 540), com uma 

interpretação da cláusula constitucional do direito à saúde que nunca sequer cogita do 

indeferimento da prestação (DUARTE, 2012, p. 402) faz com que também o Poder Judiciário 

tenha responsabilidade direta pelo aumento exponencial do número de processos sobre o 

tema.  

Isto porque, com estes pressupostos, ele se apresenta como o local em que os usuários 

dos serviços públicos de saúde poderão obter a primazia de seus interesses em cada caso 

particular, independentemente da submissão de suas necessidades a qualquer teste de 

generalização, ou seja, deixando o padrão básico de atendimento oferecido ao conjunto da 

sociedade, para outro, excepcional, ditado pelo Poder Judiciário específica e exclusivamente 

para os casos individuais que lhe são submetidos (FLECK, 2009, p. 190). Daí à explosão do 

número de processos sobre o tema, o caminho foi curto29, pois de nenhum usuário do serviço 

público de saúde pode se exigir razoavelmente a submissão aos critérios da Administração 

Pública em nome do bem comum se existem outros à disposição, muito mais flexíveis e 

adaptados aos seus interesses individuais imediatos (RAWLS, 2000, p. 93). 

                                                        
29 A decisão do STF nos autos do Recurso Extraordinário 271.286 (BRASIL, 2000), que consideramos o marco 
inicial da judicialização da incorporação de novas tecnologias ao sistema público de saúde, acaba de completar 
meros doze anos. 
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Uma mudança de postura do Poder Judiciário deve passar pela revisão do seu 

sentimento messiânico (MENDES, 2007, p. XXVI) e de autocongratulação em relação à 

solução hermenêutica que tem oferecido (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA et al, 2010, p. 9), a 

partir do reconhecimento de que a Constituição não é um catálogo de exigências materiais 

detalhadas (MAUS, 2010, p. 2; HABERMAS, 2003b, v.1, p. 326), no qual este Poder 

realizaria a“constatação de normas estáticas, subtraídas ao tempo e resistentes às 

transformações históricas” (HABERMAS, 2003b, v.1, p. 166), que lhe permitem proteger “a 

inviolabilidade da vida e da saúde” (BRASIL, 2000b) em cada caso específico que lhe seja 

submetido, mas sim um “projeto de sociedade justa” (HABERMAS, 2003b, v.2, p. 119), cuja 

concretização demanda um procedimento democrático, legítimo, duradouro e contínuo, e, 

sobretudo, que possa conjugar autonomia individual e interesses coletivos. 
 
Se invocar o princípio do valor inestimável de cada vida fosse nada mais que 
santimônia ou retórica social simbólica, então isso poderia ser seguramente 
ignorado quando da definição de políticas públicas em um mundo real. No 
entanto, a retórica não é apenas fruto da inocência e da santimônia; ela é 
insidiosa e moralmente perigosa. Considere quaisquer dos cenários acima30, 
nos quais nós deveríamos decidir que vidas salvar (como nós realmente 
temos que fazer em um mundo real). O que acontece, na prática, é que nós 
sempre seremos condenados pelo princípio do valor inestimável de cada 
vida, pois nós sempre estamos salvando algumas vidas às expensas de outras 
que serão sacrificadas. Mas se nós seremos sempre condenados, não importa 
o que façamos, isto parece enfraquecer esta perspectiva moral. Por que 
deveríamos tentar obter uma decisão racional e moralmente defensável se 
estamos sempre sob a acusação de haver agido de modo errado? (FLECK, 
2009, p. 79-80, tradução nossa31) 
 

Ou seja, deve ser compreendido que a autoridade que a Carta Constitucional confere-

lhe para decisão de casos pontuais não indica a priori a superioridade moral (DANIELS; 

SABIN, 2008, p. 72) da sua adesão indulgente (FLECK, 2009, p. 95) à interpretação dada ao 

conceito de saúde pelos usuários dos serviços públicos, não importando, não sendo esta, por 

si, a garantia de uma decisão justa (MENDES, 2007, p. 121 e 124), pois “numa sociedade 

pluralista, a teoria da justiça só pode encontrar aceitação, quando se limitar a uma concepção 

                                                        
30 O autor citado refere-se aos exemplos de manejo de recursos destinados à saúde que mencionara em sua obra 
até aquele momento. 
31 No original: “If invoking the pricelessness principle were no more than sanctimonious or symbolic social 
rethoric, then it could be safely ignored for purposes of real world social policymaking. However, the rethoric is 
not just innocent and sanctimonious; it is insidious and morally dangerous. Consider any of the scenarios above 
in wich we are supposed to decide which lives to save (as we must do in the real world). What happens in 
practice is that we can stand condemned by the pricelessness principle since we will always be saving some lives 
at the expense of other lives that wil have been sacrificed. But if we stand condemned no matter what we do, 
then that seems to undermine the point of the moral enteprise. For why should we strive to make ant intelligent 
morally defensible decision if no matter what we do are open to the charge of having acted wrongly?” 
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pós-metafísica em sentido estrito, ou seja, se evitar tomar partido entre formas de vida e 

cosmovisões” (HABERMAS, 2003b, v.1, p. 87). 

Assim, para avançar no rumo de uma solução real, será preciso que o Poder Judiciário 

abra mão desta perspectiva hoje vigente, teleológico-decisionista e grandemente vinculada à 

preferência do juiz que revisa os atos administrativos impugnados (CRUZ, 2007, p. 216), em 

favor de outra, de natureza deontológica e procedimental, que promova o diálogo entre as 

partes envolvidas (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA et al, 2010, p. 42), fazendo a ligação entre os 

argumentos pragmáticos, éticos e morais das partes com a institucionalização jurídica 

(HABERMAS, 2003b, v.1, p. 222): 
 
A questão central sobre a ilegitimidade do mesmo32está justamente no fato 
de o mesmo incentivar a magistratura escolher aquilo que considera 
preferível em termos de conduta estatal e/ou social. Assim, subjacente a esta 
escolha está um raciocínio utilitarista que determina uma associação 
indevida: o mais útil, o preferível, o prazeroso ou o menos gravoso como 
aquilo que seja lícito, legal ou constitucional. Essa associação é indevida, eis 
que normas jurídicas não são “mandados de otimização” e sim mandados 
teleológicos e que, como tais, não admitem graduação por uma escala de 
gostos e preferências. O direito não funciona por meio de critérios de 
utilidade ou não-gravosidade. (CRUZ, 2007, p. 217). 
 

Ao par disso, a saída do impasse deverá contar também, necessariamente, com a 

ampliação da possibilidade do usuário dos serviços públicos de saúde e demais pessoas 

potencialmente interessadas de participar dos processos de tomada de decisão pela 

Administração Pública para solução de seus problemas atuais ou potenciais (SARMENTO, 

2010, p. 562), de modo que tais decisões acerca da judicialização da incorporação de novos 

medicamentos e tratamentos ao serviço de saúde pública deixem de ser encarados como mera 

facticidade resultante da imposição de soluções arbitrárias (VILLAS BÔAS FILHO, 2008, 

p.151), impostas por um macrossujeito que pretenda tutelar a sociedade (CRUZ, 2007, p. 

332), seja ele a Administração Pública ou o Poder Judiciário. 
  
A idéia é que, sem uma participação ampla de uma cidadania vigorosa e bem 
informada na política democrática, até as instituições políticas mais bem-
intencionadas cairão nas mãos daqueles que procuram dominar e impor sua 
vontade por meio do aparato do Estado [...] (RAWLS, 2000, p. 254) 
 

Em qualquer dos casos, como vimos acima, esta tutela será sempre racionalmente 

inaceitável (HABERMAS, 2004, p. 343) para o prejudicado (seja ela a Administração 

Pública, seja o usuário dos serviços públicos de saúde), a não ser que lhe sejam fornecidos 
                                                        
32 O Autor refere-se ao método de decisão judicial baseado em um paradigma de preferência substantiva do 
julgador. 
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argumentos de que ele não possa racionalmente discordar (FLECK, 2009, p. 15). Caso 

contrário, sua insatisfação, decorrente de ponderáveis razões para divergir (DANIELS, 2008, 

p. 105), manterá a situação de instabilidade jurídica (HABERMAS, 2003b, v.1, p. 25) que 

hoje vivemos em relação ao tema objeto desta dissertação.  
 
[...] uma política que não leva a sério a participação do interessado não inclui 
ninguém. Ao contrário, perpetua a condição de exclusão. Normalmente a 
burocracia julga saber melhor o que seria bom para os destinatários da 
política pública, e, em um discurso claro de exclusão, fixa de cima para 
baixo a forma de aplicação da política pública (CRUZ, 2007, p. 329) 
 

Entendemos que esta participação não pode se restringir à participação em eleições 

com a consequente delegação de poder à Administração Pública eleita, nem tampouco à 

solução solipsista do problema de cada um junto ao Poder Judiciário. Será necessária a 

instituição de procedimentos que confrontem as deliberações institucionalizadas e a opinião 

pública informal sobre o assunto, por meio da argumentação: uma arena na qual possa 

acontecer a “formação mais ou menos racional da opinião e da vontade” (HABERMAS, 

2003b, v. 2, p. 21-22) sobre esta matéria relevante para a sociedade.  

À falta de consenso sobre princípios materiais de justiça (DANIELS, 2008, p. 25), 

como no caso examinado, a primazia de um modelo procedimental para sua apuração, ante 

sua neutralidade diante de projetos de interpretação substantivada concorrentes 

(HABERMAS, 2003b, v.2, p. 10) pode desarmar, ou pelo menos muito reduzir este conflito, 

provocando que todos os envolvidos no processo de judicialização abandonem a posição em 

que hoje se encontram, na qual cada um deles reivindica com exclusividade a legitimidade de 

suas pretensões em conflito com base em argumentos morais (HABERMAS, 2004, p. 297).  

Para que esta justiça procedimental seja efetiva, e alcance decisões legitimadas pela 

sua razoabilidade, será necessário “coordenar entre si os planos de ação de vários atores, de 

tal modo que as ações de um partido possam ser “engatadas” nas do outro” (HABERMAS, 

2003b, v.1, p. 36). No caso específico, isto significa a obtenção de um acordo racional, bem 

informado e voluntário entre os envolvidos (RAWLS, 2000, p. 52), sob pena de erosão da 

coesão social e aumento do descrédito público (DANIELS, 2008, p. 89).  

Acreditamos que tal acordo possa decorrer de um procedimento que anteceda as 

deliberações acerca da incorporação de novas tecnologias ao sistema público de saúde, 

procedimento este que abra um espaço regulado para as partes interessadas distinguirem as 

razões que somente têm papel relevante para os seus propósitos individuais ou do seu próprio 

grupo social (HABERMAS, 2003a, p. 92), daquelas que possam ser compartilhadas 
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intersubjetivamente (FLECK, 2009, p. 196; DANIELS, 2008, p. 45), para, a partir daí, 

argumentarem, trocarem informações e examinarem criticamente as propostas dos demais 

participantes, sob o prisma da sua justiça e razoabilidade na fixação das prioridades da 

política de saúde nacional (FLECK, 2009, p. 186).  
 
À parte de uma concepção moral ou política razoável, os fatos são apenas 
fatos. O que se procura estabelecer é uma estrutura de pensamento dentro da 
qual se possa identificar os fatos que são relevantes de um ponto de vista 
apropriado e determinar seu peso enquanto razões. (RAWLS, 2000, p. 169) 
 

Deste embate deverão surgir deliberações inclusivas, públicas e transparentes, que 

permitam aos afetados pela decisão, imediatamente ou no futuro, reconhecer que nada houve 

de injusto naquele processo deliberativo (FLECK, 2009, p. 15-16), mesmo que ele afete 

adversamente o seu interesse específico (FLECK, 2009, p.185). Isto somente é possível de ser 

conseguido se rejeitados princípios, ou interpretações da realidade que os fundamentam, que 

somente possam funcionar bem se não forem publicamente reconhecidos (RAWLS, 2000, p. 

113): a publicidade é o núcleo de uma concepção compartilhada de justiça que contenha a 

noção de participação equitativa e busque a cooperação e o compartilhamento de vantagens 

(FLECK, 2009, p. 88), sendo sua negativa um empecilho grave a que todos os concernidos 

por uma norma a ser estabelecida possam tornar-se participantes de um discurso prático 

destinado a estabelecer sua validez (HABERMAS, 2003a, p. 86). 

Estas deliberações devem abranger todas as matérias passíveis de regulação, tendo em 

vista o interesse simétrico de todos, mas não pode demandar dos interessados conhecimentos 

e informações que eles normalmente não têm, sobrecarrgando-os (RAWLS, 2000, p. 320). Do 

contrário, estarão excluindo do processo decisório grupos diretamente interessados na 

conclusão, como faz atualmente a Lei 12.401 (BRASIL, 2011b), ao criar exigências de 

conhecimento científico e econômico que somente a indústria farmacêutica detém, sendo 

inatingíveis pelos usuários dos serviços públicos de saúde, mesmo que amparados por seus 

médicos. 

O propósito em ser o mais amplo possível, no que se refere à presença de possíveis 

interessados, é obter um acordo motivado razoável e racionalmente (RAWLS, 2000, p. 95), 

que interprete as necessidades existentes na sociedade e transforme em decisões as 

preferências e enfoques pré-políticos dos seus integrantes que serão concernidos pela 

deliberação (HABERMAS, 2003b, v.2, p. 29-30), de modo que os envolvidos tenham 

condições de adquirir concepções de justiça e equidade sobre o tema, agir conforme estas 

concepções, e buscar a efetividade do arranjo se os demais atingidos também estiverem 
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dispostos a tanto (RAWLS, 2000, p. 131-132). Mas sempre cientes que as discussões, em 

princípio, podem ser retomadas a qualquer tempo, representando uma opinião falível da 

maioria até o momento em que a minoria consiga-a convencer do contrário (FLECK, 2009, p. 

197). 

Com este roteiro, seria possível aos usuários dos serviços públicos de saúde 

construírem juntos com a Administração Pública um novo regramento para o assunto 

incorporação de novas tecnologias ao serviço público de saúde, em que sejam privilegiados a 

razão discursiva e as negociações, sem que haja um predomínio (FLECK, 2009, p. 140) pré-

estabelecido da Administração Pública sobre os usuários do serviço público de saúde, ou vice-

versa. Partindo de uma posição em que ambos serão considerais iguais e livres, serão filtradas 

as contribuições, temas, argumentos e informações (HABERMAS, 2003b, v.1, p. 191), de 

modo que sejam racionalizadas as decisões sobre o assunto, e assim elas possam ser aceitas 

como justas e legítimas (DANIELS, 2008, p. 4) e preservadas tanto a autonomia pública 

quanto a privada (HABERMAS, 2003b, v.2, p. 157). 
 
[...] não há quaisquer evidências ou critérios de valoração que precedam a 
argumentação, isto é, que não possam ser eles mesmos problematizados, e 
que não precisem, por sua vez, ser validados por uma concordância que se 
almeja discursivamente e que está racionalmente motivada, sob condições 
discursivas. Por não haver, em questões práticas, evidências “últimas” nem 
argumentos “acachapantes”, temos de recorrer a processos argumentativos, 
como procedimentos, a fim de explicar por que nos atrevemos a assumir e 
resolver reivindicações de validação que “transcendam”, isto é, que apontem 
para além do respectivo contexto em particular. (HABERMAS, 2004, p. 
342-343) 
 

Trata-se de uma solução que certamente não tem a retaguarda de cosmovisões 

metafísicas pretensamente imunes a críticas (HABERMAS, 2003b, v. 1, p. 132; RAWLS, 

2000, p. 53), reunidas sob a forma de princípios de justiça de grande apelo filosófico. Mas 

deixa o plano das motivações e decisões dos atores isolados da judicialização, e serve para 

que as discussões sejam “[...] arrancadas do céu transcendental e trazidas para o chão do 

mundo da vida” (HABERMAS, 2003b, v. 1, p. 37), quando reconhece que temos um 

problema emergencial em torno da alocação de recursos (trade-off) destinados aos gastos 

públicos com saúde (DANIELS, 2008, p. 100), e que, qualquer que seja a decisão, sempre 

teremos contendores cuja pretensão será relegada, e que precisarão ser convencidos da justiça 

do caminho que os levou a esta decisão (DANIELS, 2008, p. 51).  
 
[...] este paradigma do direito não antecipa mais um determinado ideal de 
sociedade, nem uma determinada visão de vida boa ou de uma determinada 
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opção política. Pois ele é formal, no sentido de que apenas formula as 
condições necessárias segundo as quais os sujeitos do direito podem, 
enquanto cidadãos, entender-se entre si para descobrir os seus problemas e 
solucioná-los. Evidentemente, este paradigma procedimental do direito nutre 
a expectativa de poder influenciar não somente a autocompreensão das elites 
que operam o direito na qualidade de especialistas, mas também a de todos 
os atingidos. (HABERMAS, 2003b, v.2, p. 190) 
 

Deste modo, busca-se manter sempre aberto um procedimento que leve em conta o 

interesse de todos os atores envolvidos no processo de judicialização (DANIELS, 2008, p. 

112), e que produza resultados empíricos que sejam auditáveis, e reconhecíveis como 

relevantes por todos os envolvidos que estejam dispostos a agir de boa fé (fair minded) 

(DANIELS, 2008, p. 117). Tais resultados, por certo, não podem se basear em termos de um 

direito racional superior, mas também não podem ser completamente indiferentes aos 

fundamentos de indisponibilidade inerentes à normatização (HABERMAS, 2003b, v. 2, p. 

243). 

 
Nós temos que imaginar que os participantes no processo de deliberação, 
tenham diferentes perspectivas sobre a justiça de alguma resposta específica 
acerca do racionamento de recursos [destinados à saúde], mas eles estarão 
dispostos a serem persuadidos a mudar de opinião, se poderosas e adequadas 
razões morais possam ser dadas para justificar porque eles deveriam mudar 
de opinião. Nem todo tipo de razão alcança este propósito. (FLECK, 2009, p. 
18-19, tradução nossa33) 

 
O primeiro objetivo a ser alcançado por este procedimento é transformar a relação 

entre usuário dos serviços públicos de saúde e Administração Pública, de modo que ambos 

abandonem seus objetivos meramente estratégicos, de fazer valer de modo exclusivo seu 

ponto de vista, e se ponham “de acordo para coordenar seus planos de ação, o acordo 

alcançado em cada caso medindo-se pelo reconhecimento intersubjetivo de pretensões de 

validez” (HABERMAS, 2003a, p. 79), de maneira que permita à última receber os casos 

individuais, tratar de forma idêntica, a partir de decisões fundamentadas, aqueles cujas 

similares são acentuadas, e admitir sempre a produção de novos argumentos e evidências 

científicas que possam abrir a revisão da decisão.  

Isto acrescentará legitimidade à autoridade em que a Administração Pública é 

constitucionalmente investida, com o potencial de aumentar a crença na justiça de suas 

decisões, reduzindo substancialmente a oposição a elas (FLECK, 2009, p. 18). 

                                                        
33 No original: “We have to imagine that participants in the deliberative process have differing perspectives on 
the justness of some especific rationing problem, but they are willing to be persuaded to change their mind, if 
suitable ando poweful moral reasons can be given why they should change their mind. Not any sort of reason 
will achieve this result.” 



88 
 

 
 

 
Problemas de equidade e legitimidade são distintas facetas da questão 
atinente à Justiça. Uma autoridade legítima pode agir de modo injusto, e uma 
autoridade ilegítima pode apresentar decisões justas. No entanto, estas 
facetas (equidade e legitimidade) estão relacionadas. Nós somente podemos 
aceitar uma autoridade como legítima apenas se ela age de acordo com um 
procedimento ou processo, ou mesmo limitações substantivas (e.g. restrições 
constitucionais) que nós consideremos razoavelmente equânimes. Se ela 
abandona este procedimento, ela pode perder sua legitimidade. De modo 
similar, se uma autoridade que não reclama para si nenhum tipo de 
legitimidade formal emprega um procedimento equânime, especialmente 
onde havia desacordo anterior sobre o que é um resultado correto, nós 
podemos não apenas aceitar este resultado como correto, mas até mesmo 
atribuir legitimidade a esta autoridade, se ela age de modo consistente. 
(DANIELS, 2008, p. 109, tradução nossa)34  

 

Esta preocupação em construir uma decisão que não se funde apenas na reafirmação 

de atuar em nome da maioria, certamente muda o enfoque da atuação da Administração 

Pública, impondo-lhe a obrigação de atentar ao procedimento deliberativo que antecede a 

decisão (DANIELS, 2008, p. 111) e fundamentar sua conclusão de um modo que pareça levar 

em conta a argumentação de todos os envolvidos (DANIELS, 2008, p. 112), estabelecendo 

relações diretas com eles (ABELSON et al, 2007, p. 41): “Esse processo democrático 

estabelece um nexo interno entre considerações pragmáticas, compromissos, discursos de 

autoentendimento e discursos de justiça, fundamentando a suposição de que é possível chegar 

a resultados racionais e equitativos.” (HABERMAS, 2003b, v. 2, p. 19). 

É certo que a Administração Pública perderá a centralidade que tem atualmente na 

sociedade brasileira em relação à questão (HABERMAS, 2003b, v.2, p. 10), que lhe é 

conferida pela Lei 12.401 (BRASIL, 2011b), e que lhe permite decidir solitariamente sobre o 

assunto, consultando apenas, e assim mesmo, se desejar, os representantes do Poder 

Econômico, que, na hipótese, é a indústria farmacêutica. 

 Mas entendemos que esta nova situação, longe de se configurar qualquer tipo de 

restrição à democracia (DANIELS, 2008, p. 137), implicaria mesmo em sua ampliação, pois 

tal mudança de comportamento da Administração Pública teria o potencial de aumentar a 

confiança do usuário dos serviços públicos (tanto aquele que se apresenta imediatamente com 

                                                        
34 No original: The legitimacy and fairness problems are distinct issues of justice. A legitimate authority can act 
unfairly, and an illegitimate one can deliver fair decisions. Still, they are related. We may reasonably accept an 
authority as legitimate only if it abides by a procedure or process or even substantive constraints (e.g. 
constitutional protections) that we consider generally fair. If it abandons the fair procedure, it may lose its 
legitimacy. Similarly, if an authority that claims no legitimacy employs a fair procedure, specially where there 
may be prior disagreement about what counts as a fair outcome, we may not only accept the outcome as fair, but 
even ascribe it legitimacy if the authority acts consistently. 
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uma pretensão individualizada quanto aos demais que potencialmente as tenham) no processo 

democrático, pelo reconhecimento de que seus pedidos não serão mais simplesmente 

ignorados porque não se enquadram em uma política previamente definida (DANIELS, 2008, 

p. 104), da qual eles não participaram da elaboração.  

Por outro lado, também o usuário dos serviços públicos de saúde abre mão da 

centralidade subjetiva que hoje pode alcançar quando recorre ao Poder Judiciário. Mas o faz 

sem, contudo, colocar em risco a proteção jurídica da esfera privada (HABERMAS, 2003b, 

v.2, p. 38): nesta solução firmada numa perspectiva descentrada da sociedade, sua soberania 

se recolhe para o anonimato da intersubjetividade, decorrendo da interação entre sua 

mobilização e o procedimento de formação de vontade institucionalizado em um 

procedimento que permita que este usuário seja, simultaneamente, criador e destinatário das 

normas que tratam de incorporação de medicamentos e serviços ao sistema público de saúde 

intersubjetividade (HABERMAS, 2003b, v.2, p. 24). Em outros termos, em troca do sacrifício 

de uma autonomia exclusivamente autointeressada, em busca de uma vantagem pessoal 

independentemente de seu custo, essa mesma autonomia é direcionada à busca de um acordo 

sobre um pacote de tratamento da saúde que seja prudente para todos, inclusive quem não 

tenha problemas atuais de saúde (FLECK, 2009, p. 187-188). 

Em suma, autonomia privada e autonomia cidadã (HABERMAS, 2003b, v.2, p. 147) 

serão asseguradas simultaneamente, como co-originárias que são, para construção de um 

ordenamento jurídico com maior grau de legitimidade, em que a ideia de um contrato entre 

cada cidadão isolado e o Estado seja substituída por um modelo de entendimento baseado no 

discurso dirigido a todos os potenciais interessados na questão (HABERMAS, 2003b, v.2, p. 

309).  

Com estes pressupostos, tanto será menor a tentação paternalista (HABERMAS, 

2003b, v.1, p. 109; DANIELS; SABIN, 2008, p. 75) da Administração Pública, de imaginar 

“saber o que é bom para o usuário”, e com base neste pressuposto negar o pedido apenas para 

reafirmação de seu poder no quadro institucional, quanto também deixará a política de 

medicamentos de estar a mercê dos cidadãos (HABERMAS, 2003b, v. 2, p. 25) aliados ao 

Poder Judiciário. 

De outra parte, as necessidades e interesses dos usuários em relação à incorporação de 

novas tecnologias de saúde deixam de ser assuntos privados, assim compreendidos aqueles 

tratados individualmente, tratados sob a perspectiva de uma visão acerca da vida boa, para, 

em vez disso, adquirirem o status de temas reconhecidos e questionados pelas instâncias 
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responsáveis, discutíveis e eventualmente elaboráveis na forma de propostas e decisões 

impositivas (HABERMAS, 2003b, v.2, p. 41). 

Um segundo objetivo a ser alcançado é por fim à ininteligibilidade e impenetrabilidade 

(FLECK, 2009, p. 9) dos critérios adotados pela Administração Pública quando age no 

tratamento do tema incorporação de nova tecnologia: “[...] os governos enfrentam a pressão 

para que apresentem publicamente a prestação de contas (accountability) dessas decisões, 

fornecendo garantias que os recursos públicos estão sendo alocados de maneiras que atendem 

o interesse público.” (ABELSON, et al, 2006, p. 38).  

Na feliz expressão de Norman Daniels (DANIELS, 2008, p. 119), este Poder é hoje 

uma “caixa-preta misteriosa” (misterious black box), que tem que ser aberta para não somente 

tornar possível aos usuários dos serviços públicos e demais interessados no assunto a 

compreensão de suas decisões,  como também para possibilitar a contribuição na sua 

formação, por meio da inserção dos variados pontos de vista sobre equidade existentes em 

nossa sociedade resultando em uma prescrição jurídica com consequências prognosticáveis ou 

a obrigatoriedade deontológica de uma expectativa normativa de comportamento 

(HABERMAS, 2003b, v.1, p. 52),; 

Deste modo, considerando-se que a concepção mais estável de justiça é aquela que é 

clara e compreensível à nossa razão (RAWLS, 2000, p. 372), ele será obrigado a se engajar 

em um debate honesto com o usuários dos serviços públicos de saúde, e será desafiado a 

aumentar a racionalidade das decisões que serão tomadas (ABELSON et al, 2007, p. 43).  
 
Isto (o procedimento) aumenta o conhecimento do público sobre direitos 
humanos, porque ele prepara a base para decisões mais transparentes; alarga 
a procura por razões relevantes, ao incluir (na decisão) os interessados no 
assunto; e requer a adequada e iterativa exposição de evidências e a revisão 
das decisões de tempos em tempos. Ele aumenta o entendimento do público 
sobre as escolhas que precisam ser feitas para concretizar esses direitos mais 
efetivamente em uma situação de restrições orçamentárias.35 (DANIELS, 
2008, p. 327, em tradução nossa) 
 

Uma consequência não desprezível será também “des-idealizar” (HABERMAS, 

2003b, v.2, p.55) o direito à incorporação de novas tecnologias aos tratamentos de saúde, 

reduzindo a complexidade que o fenômeno alcançou, em razão de sua indeterminação 

cognitiva, e que vem solapando este conceito elementar do Estado de Direito, que é a 

                                                        
35 No original: “It enhaces public learning about human rights because it makes the grounds for decisions more 
transparent; broadens the search for relevant reasons by including appropriate stakeholders; and requires the 
proper iterative airing of evidence and revising decisions over time. It improves public understanding about the 
choices that must be made in order to realize these rights more effectively under resource constraints.” 
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isonomia de tratamento entre aqueles pacientes que se encontram em situações 

suficientemente parecidas do ponto de vista médico (FLECK, 2009, p. 189). 

E, em tais circunstâncias, com a produção de decisões tecnicamente robustas baseadas 

em argumentos científica e socialmente razoáveis, e resultantes de um procedimento 

deliberativo juridicamente válido (HABERMAS, 2003b, v.1, p. 50), com regras claramente 

assentadas e participação dos usuários interessados em seu desfecho, e na qual haja o 

esclarecimento da destinação dos recursos recusados ao novo tratamento ou medicamento 

pedido (FLECK, 2009, p. 10), será previsível uma propensão menor do Poder Judiciário a 

substituí-las por seus próprios critérios. Isto porque as deliberações submetidas ao seu 

julgamento serão o resultado de arranjos estáveis entre os concernidos, realizados a partir do 

recebimento de informações adequadas e suficientes (FLECK, 2009, p. 88). 
 

A melhor defesa contra a acusação que uma organização é negligente em 
prover o cuidado prometido por contrato ou em razão de legislação é mostrar 
que as razões para limitar o acesso a este cuidado são de peso e justificáveis, 
e que as decisões acerca do tema foram efetivamente tomadas com base 
nelas. Considerando-se que tribunais são notoriamente lugares ruins para o 
julgamento técnico de evidências, os tribunais terão uma boa razão para não 
se intrometer em decisões sobre tecnologias e tratamentos que alcançaram 
um padrão razoável de evidências quanto à sua segurança, eficácia e 
adequação médica. (DANIELS, 2008, p. 123, tradução nossa 36) 
 

 Um último objetivo que pode ser alcançado pela adoção da deliberação 

procedimental, mas não menos importante, é aumentar a responsabilidade dos médicos que 

prescrevem estes medicamentos e serviços ainda não incorporados ao sistema público, pela 

possibilidade, prévia e claramente estabelecida, de que eles sejam confrontados por outros 

profissionais em suas alegadas razões científicas, que lhe indagarão se ele utilizou 

honestamente a informação científica disponível sobre o problema tematizado (FLECK, 2009, 

p. 195).  

Não se trata de reduzir sua autonomia clínica, nem de lhe imputar a condição de 

controlador de despesas públicas, mas de atribuir a obrigação de prover informações e 

justificativas (accountability) (ABELSON, 2007, p. 41) sobre sua uma decisão técnica que 

pode ensejar tais dispêndios, em contraposição ao sistema hoje vigente, que se baseia 

exclusivamente na sua proeminência social e científica, ou como sintetizam Norman Daniels e 
                                                        
36 No original: The best defense against the charge that an organization is negligent in providing care promised 
by contract our by legislation is to show that the reasons for limiting access to that care are weigthy and 
justifiable and that decisions were actually based on them. Since courts are notoriously bad places for the 
technical assessment of evidence, the courts themselves have good reason not to intrude in decisions about which 
technologies and treatments have met some reasonable standard of evidence regarding their safety, efficacy and 
medical appropriateness.” 
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James Sabin (2008, p. 122), no princípio do “Acredite em nós” (Trust us): em um contexto de 

deliberação procedimental democrática, também estes profissionais têm que se habituar a 

oferecer as razões porque aderem a uma ou outra opção que se encontre sob discussão 

(FLECK, 2009, p. 196). 

 A participação do médico no procedimento servirá para controlar a tensão entre o que 

estes profissionais imaginam ser o seu dever e aquilo que é justo (DANIELS, 2008, p. 218-

219), e vincular seu discurso de especialista técnico ao processo de formação democrática da 

opinião e da vontade (HABERMAS, 2003b, v.2, p. 83), por meio da de um trato aberto do 

assunto, com regras claras e com sua participação no debate perante seus pares (DANIELS, 

2008, p. 234), de modo que ele possa desenvolver as razões de sua decisão técnica sumariada 

na prescrição, respondendo publicamente a esta questão fundamental para estabelecer os 

limites de sua autoridade legítima: você tem argumentos que possam ser justificados 

publicamente (HABERMAS, 2003b, v.1, p. 354), e convencer as pessoas de boa-fé (far-

minded people) que o tratamento prescrito é necessário e superior a qualquer outro já 

existente no serviço público? (DANIELS; SABIN, 2008, p. 122)  

Caso a resposta seja negativa, para manter sua credibilidade (HABERMAS, 2003b, 

v.2, p. 71), o profissional médico será obrigado a reconsiderar sua posição anteriormente 

favorável à inovação tecnológica, levando em conta outros interesses, em especial o interesse 

da Administração Pública de universalizar, uniformizar e baratear os tratamentos médicos 

oferecidos aos usuários do serviço público de saúde.  

Tal confronto seria especialmente benéfico tanto para as pessoas que motivaram o 

exame da situação médica naquele caso específico, quanto para o conjunto de cidadãos que 

não estão envolvidos diretamente no confronto: às primeiras, pode redundar no 

esclarecimento da verdadeira condição técnica do prescritor, e da constatação de alternativas 

de tratamento; à população a apresentação de uma nova alternativa científica a ser estendida a 

todos que se encontrem na mesma situação, dando-se tratamento idêntico já na esfera 

administrativa àqueles que se encontram em situações identificáveis como similares em seus 

aspectos relevantes (HABERMAS, 2003b, v. 2, p. 153), independentemente de sua disposição 

de ingressar em juízo com processos individuais específicos. 

Enfim, por certo a adoção do procedimento discursivo por nós defendido não 

eliminará a controvérsia sobre o assunto, permanecendo em aberto questões como a 

dificuldade da avaliação das evidências empíricas e a importância relativa de cada valor 

trazido à discussão (RAWLS, 2000, p. 100). Mas acreditamos que se conseguirá a sua 
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redução a limites mais estreitos, pois haverá uma base comum para a determinação de 

expectativas mútuas (RAWLS, 2000 a, p. 59), e se ganhará uma forma de solucioná-la 

(DANIELS, 2008, p. 117) e se aliviar a tensão normativa entre igualdade e liberdade 

(HABERMAS, 2003b, v.2, p. 262), por meio da juridificação simétrica da liberdade 

comunicativa de todos os interessados (HABERMAS, 2003b, v.1, p. 164), ao se estabelecer 

em lei parâmetros de confiança mútua e aceitabilidade racional das decisões (HABERMAS, 

2003b, v.1, p. 38). 
 
Quando nós estamos engajados em esforços de deliberação destinados a 
articular protocolos de tratamento que sejam, simultaneamente, justos e 
observadores da relação custo-benefício, então nós temos que ocupar as duas 
perspectivas simultaneamente. Nós temos que ter a capacidade de ter 
empatia tanto com o doente e ansioso que está diante de nós (o paciente, com 
“p” minúsculo” que representa verdadeiramente possíveis estados meus no 
futuro) como também aqueles que se encontram hoje saudáveis (Pacientes, 
com “p” maiúsculo), que são presentemente responsáveis por cobrir a 
maioria dos gastos de  saúde na forma de impostos ou prêmios de seguros 
(em forma de pagamentos pretéritos). (FLECK, 2009, p. 152, tradução 
nossa37) 
 

“Não há alternativa à cooperação social, exceto a aquiescência ressentida e contra a 

vontade, ou a resistência e a guerra civil” (RAWLS, 2000, p. 356). Por isso, trata-se aqui de 

propor a ancoragem da busca da justiça no ensejo desta cooperação social em um 

procedimento imparcial para a fundamentação e avaliação de princípios (HABERMAS, 

2003b, v. 2, p. 213), no qual as expectativas normativas se deslocarão das qualidades e ações 

dos atuais atores da judicialização para o processo de formação da opinião e da vontade 

(HABERMAS, 2003b, v.2, p. 146), e a aceitação dos resultados obtidos decorrerá da 

“institucionalização de formas de comunicação interligadas que garantem de modo ideal que 

todas as questões relevantes, temas e contribuições, seja tematizados e elaborados em 

discursos e negociações, na base das melhores informações e argumentos possíveis” 

(HABERMAS, 2003b, v.1, p. 213). 
 
Com isso não se reduz o espaço da autonomia política dos cidadãos através 
de direitos naturais ou morais, que apenas esperam para ser colocados em 
vigor, nem se instrumentaliza simplesmente a autonomia privada dos 
indivíduos para fins de uma legislação soberana. Nada vem antes da prática 
de autodeterminação dos civis, a não ser, de um lado, o princípio do 

                                                        
37 No original: “When we are engaged in deliberative efforts aimed at articulating fair and cost-effective 
rationing protocols, then we must occupy both those perspectives simultaneously. We must have the capacity to 
empathize both with the sick and anxious in our midst (patients with a small “p” who really represent future 
possible versions of myself) as well as the mostly healthy (Patients) who are presently responsible for covering 
the vast majority of those health care costs in the form of taxes or insurance premiums (foregone wages).”  
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discurso, que está inserido nas condições da socialização comunicativa em 
geral e, de outro lado, o medium do direito. (HABERMAS, 2003, v.1, p. 
164-165) 
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7. “SUS MEDIADO” – UMA EXPERIÊNCIA PROCEDIMENTAL DISCURSIVA 

COMO ALTERNATIVA À JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 

 

O programa “SUS MEDIADO” é o resultado de uma iniciativa de cooperação entre a 

Secretaria de Estado da Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte (SESAP-RN), da 

Procuradoria Geral do Rio Grande do Norte (PGE-RN), da Defensoria Pública do Rio Grande 

do Norte (DPE-RN) e da Defensoria Pública da União (DPU), que teve início no último dia 

14 de fevereiro de 2012 (RIO GRANDE DO NORTE, 2012b), cobrindo inicialmente o 

Município de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, e tendo sido estendida em 10 

de setembro de 2012 (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE et al, 2012)38 ao Município de Mossoró, segunda cidade em tamanho e importância 

naquele mesmo Estado. 

A Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte, segundo o que 

consta em sua página na internet (RIO GRANDE DO NORTE, 2012a), é responsável por 

“promover a descentralização para os municípios dos serviços e ações de saúde, bem como 

acompanhar, controlar e avaliar estas ações, proporcionando apoio técnico e financeiro, 

coordenando o processo saúde-doença, na perspectiva da proteção e recuperação da saúde 

individual e coletiva.”  

Já a Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte, de acordo com o disposto 

no artigo 4º, I da Lei Complementar Estadual 240 (RIO GRANDE DO NORTE, 2002), é 

responsável por patrocinar, com exclusividade, os interesses judiciais da Administração 

Direta daquele Estado Federado.   

Em suma, respondem eles, respectivamente, pela política de saúde do Estado do Rio 

Grande do Norte no âmbito administrativo e pela sua defesa na esfera judicial, podendo ser 

reconhecidos, estrito senso, como integrantes da Administração Pública, ator da judicialização 

da saúde a que nos referimos nos capítulos 3 e 4.5 de nossa dissertação. 

Quanto às Defensorias Públicas envolvidas no acordo de cooperação, embora 

formalmente também integrem o Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte e da 

União, segundo o artigo 134 da Constituição (BRASIL, 1988), não se subordinam 

hierarquicamente aos representantes eleitos da Administração Pública, nem na esfera estadual, 

nem naquela federal, dada a autonomia administrativa que lhes é garantida pelo artigo 134 da 

Constituição (BRASIL, 1988). 
                                                        
38 Ver anexo n.  
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Ainda de acordo com o mesmo texto constitucional, sua missão é prover a orientação 

jurídica e a defesa dos necessitados, judicialmente (em qualquer grau de jurisdição) ou 

extrajudicialmente, devendo mesmo atuar preferencialmente na esfera extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 4º, II da Lei Complementar 80 (BRASIL, 1994)39. Importante notar que o 

próprio texto constitucional, em seu artigo 5º, LXXIV (BRASIL, 1988) informa o conceito de 

necessitado, sendo assim compreendido aquele que comprove, ao Poder Judiciário ou à 

própria Defensoria Pública, a insuficiência de recursos para prover a própria defesa. 

Por fim, tanto os defensores públicos da União quanto do Estado do Rio Grande do 

Norte têm entre suas prerrogativas a inamovibilidade40 e a independência funcional41, 

conforme previsão do artigo 43, I e II da Lei Complementar 80 (BRASIL, 1994) e Lei 

Complementar Estadual 251 (RIO GRANDE DO NORTE, 2003).  

Somadas, assim, a conformação jurídica das Defensorias Públicas da União e do 

Estado do Rio Grande do Norte, com as prerrogativas recebidas pelos seus agentes, os 

defensores públicos, podemos concluir que se trata de um canal institucionalizado de 

manifestação da população (ainda que restringida àquela considerada necessitada), e, dentre 

ela, dos usuários dos serviços públicos de saúde, que lhes permite o acesso à Administração 

Pública e ao Poder Judiciário. 

De acordo com a cláusula primeira do Termo de Cooperação Técnica (DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE et al, 2012) a que tivemos acesso, 

e que formaliza a extensão do programa ao Município de Mossoró, o objetivo do acordo é 

estabelecer a cooperação entre os participantes, e a difusão de informações sobre o tema 

saúde, de modo a garantir maior efetividade às políticas públicas de saúde, evitar demandas 

judiciais e assegurar aos usuários hipossuficientes do serviço público de saúde o acesso a 

medicamentos e procedimentos médicos. Para tanto, foi estabelecido na cláusula 4ª do Termo 

                                                        
39 A Lei Complementar 80 (BRASIL, 1994), atendendo ao disposto no artigo 134, §1º da Constituição (BRASIL, 
1988), tem uma função dúplice: ela apresenta normas gerais que deverão ser obedecidas tanto pela União quanto 
pelos Estados-Membros na organização de suas defensorias e, ao mesmo tempo, ela traz normas destinadas a 
organizar exclusivamente a Defensoria Pública da União. Neste ensejo, quando não citarmos imediatamente em 
seguida a Lei Estadual do Estado do Rio Grande do Norte que trate sobre assunto destinado à regulamentação da 
Defensoria Pública local, como no caso desta nota de rodapé aberta, significa que estamos diante de uma norma 
geral dada pela Lei Complementar 80 (BRASIL, 1994), cujo assunto não precisa ser novamente tratado pelo 
Estado-Membro. 
40 Por inamovibilidade compreende-se a prerrogativa do servidor público de não ser transferido, senão a pedido 
ou por punição decidida fundamentadamente pelo órgão de controle, em conclusão de procedimento 
administrativo submetido a contraditório. 
41 Por independência funcional compreende-se a prerrogativa da autonomia intelectual no trabalho, mediante 
livre convencimento, não se vinculando o servidor público por ela beneficiada a manifestações de superiores 
hierárquicos ou servidores do mesmo nível hierárquico seu que tenham atuado anteriormente em um dado 
processo. 
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um procedimento de atendimento à população, distribuindo as atribuições dos convenentes na 

busca do objetivo descrito. 

Entre as atribuições da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, 

relacionadas na cláusula 4.1, destacamos que ela assume o papel de instituição responsável 

pela ligação entre a Administração Pública e o usuário do serviço público de saúde, assim 

compreendidos pelo menos aqueles que ela reconheça, no cumprimento do ordenamento 

constitucional, como incapazes de realizarem sua defesa com seus próprios recursos. 

 Para isso, estabelece-se como endereço público, centralizado e unificado, que abrigará 

o encontro entre este usuário e os servidores responsáveis no Estado do Rio Grande do Norte 

e no Município de Mossoró pelo atendimento dos pleitos atinentes a medicamentos, evitando 

possível dificuldade dos primeiros em localizar, tanto na estrutura burocrática quanto mesmo 

fisicamente, as pessoas que podem solucionar seu problema. E neste ensejo, compromete-se a 

disponibilizar uma sala, estagiários de direito, computador, impressora e acesso à internet, 

como infraestrutura humana e física mínima para estas reuniões, além de afirmar a intenção 

de prestar, por meio dos defensores, apoio técnico jurídico à reunião entre as partes. 

Compromete-se também a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte a 

envolver também no procedimento os médicos prescritores da medicação reivindicada pelo 

usuário do serviço público. Em entrevista realizada por nós com a Defensora Pública do 

Estado do Rio Grande do Norte, Cláudia Carvalho Queiroz42, que tem atuado ativamente no 

projeto, foi-nos informado que este chamamento dos médicos ao procedimento não é 

automático, não havendo a convocação dos mesmos a participar da reunião de mediação entre 

os usuários e os servidores públicos da Administração Pública.. O que existe é o 

encaminhamento a eles de ofício da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, 

dando-lhes conta da sugestão, extraída da mediação, de substituição do medicamento por eles 

indicado. Afirma a Defensora Pública que a maior parte dos profissionais médicos concorda 

com a substituição sugerida, mas que existem sim casos de discordância. 

Ainda segundo a cláusula em exame do Termo de Cooperação Técnica, a Defensoria 

Pública do Estado do Rio Grande do Norte propõe como prazo limite para discussão 

extrajudicial o prazo de 15 dias contados do ingresso do pedido pelo usuário dos serviços 

públicos de saúde, excetuados os casos reconhecidos como de urgência, para os quais indica 

um imediato encaminhamento eletrônico da documentação existente para análise pelos 

servidores públicos da Administração Pública, além da comunicação telefônica aos mesmos 

                                                        
42 A íntegra da entrevista encontra-se no anexo n. 
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da existência do pedido. Vencido o prazo quinzenal, ou em caso de extrema urgência, a 

Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte deixa claro que não abrirá mão da sua 

prerrogativa de buscar uma solução judicial para o problema. 

Por fim, notamos também que a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte 

e da União delimitam entre si suas atribuições, cabendo à União o acompanhamento daquelas 

que tratam de medicamentos e procedimentos não contemplados pelo SUS. Na entrevista 

mencionada acima, a Defensora Pública do Estado do Rio Grande do Norte, Cláudia Carvalho 

Queiroz, afirmou-nos que estes casos têm sido os de trâmite “mais difícil”, embora também 

sejam objeto de atendimento. 

Por sua vez, da atuação dos órgãos direta e hierarquicamente vinculados à 

Administração Pública descrita nas cláusulas 4.3 e 4.4 do Termo de Cooperação Técnica 

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE et al, 2012). 

A Secretaria de Estado de Saúde Pública compromete-se a destacar dois servidores 

seus, preferencialmente médicos ou farmacêuticos, para receber, pelo menos uma vez por 

semana, na sede da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, os pedidos dos 

usuários dos serviços públicos de saúde, evitando a dispersão destes, que ocorre normalmente 

quando precisam localizar fisicamente e na estrutura burocrática onde e por quem deveriam 

ser atendidos.  

A partir deste recebimento, os servidores da Administração Pública podem: a) acolher 

o pedido; b) reorientar o tratamento médico que o usuário esteja recebendo, encaminhando-o 

para um programa terapêutico mais completo, já patrocinado pelo Estado do Rio Grande do 

Norte; c) solicitar, com argumentos técnicos ao médico prescritor que troque o medicamento 

indicado por outro existente nos estoques estatais; d) reconhecer a falha do Estado do Rio 

Grande do Norte na oferta do serviço ou medicamento requerido e dar início imediato ao 

procedimento de licitação respectivo para sua aquisição; e) em último caso, submeter a 

situação à mediação prevista no mesmo Termo de Cooperação. Fica também estabelecido o 

compromisso de manter relatórios e encaminhá-los aos demais convenentes, sobre os casos 

examinados e o desenlace proporcionado a cada um deles. 

Em todo o trabalho descrito no parágrafo anterior, os servidores da Secretaria de 

Saúde Pública do Rio Grande do Norte serão permanentemente assessorados pela 

Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte, tanto do ponto de vista jurídico e 

também com informações sobre o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 
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Na hipótese de não acolhimento imediato pela Administração Pública das pretensões 

dos usuários, o Termo de Cooperação Técnica prevê em sua cláusula quinta que o caso em 

exame será submetido a uma mediação, assim compreendido o debate público do pedido na 

presença de todos os interessados, debate este conduzido por um Defensor Público do Estado 

do Rio Grande do Norte, segundo também informado em entrevista pela Defensora Pública 

Cláudia Carvalho de Queiroz. Se fracassada a alternativa da mediação extrajudicial, a 

Defensoria Pública do Estado assume o caso, propondo uma ação em Juízo para obtenção do 

medicamento ou tratamento pretendido pelo usuário dos serviços públicos, conforme já 

explicitado acima. 

Iniciado em 14 de fevereiro de 2012, até o dia 12 de outubro do mesmo ano o 

Programa “SUS Mediado” não tinha apresentado ainda estatísticas oficiais. No entanto, 

segundo nos informou em entrevista a Defensora Pública Cláudia Carvalho Queiroz, até 05 de 

agosto de 2012 o programa já atendera 82043 pessoas no Estado do Rio Grande do Norte, 

alcançando solução extrajudicial para os problemas de 327 delas. Houve ainda 46 desistências 

por parte dos usuários dos serviços de saúde pública, e o ajuizamento de 206 processos para 

os casos em que não se alcançou solução de conciliação. 115 casos estavam sob exame no 

momento da entrevista, e outras 126 pessoas foram encaminhadas para a Defensoria Pública 

da União, para análise do pedido por aquele órgão. 

Escolhemos este projeto para descrição e análise em nosso trabalho, embora ele não 

trate única e especificamente das hipóteses de incorporação de tecnologia ao serviço público 

de saúde, por ele nos parecer pioneiro no Brasil na busca de uma alternativa discursivo-

procedimental à judicialização da saúde. 

O primeiro ponto a ser destacado é o deslocamento que ele promove dos atores 

envolvidos na judicialização da posição que eles tradicionalmente ocupam, e que procuramos 

descrever em nosso capítulo 4. Nele, usuários dos serviços públicos e Administração Pública 

abrem mão de uma postura de absolutização das respectivas posições tradicionais, e 

concordam em, pelo menos, ouvir as razões do “adversário”, em um procedimento 

institucionalizado para este fim: o primeiro concorda em deixar de acionar diretamente o 

Poder Judiciário, não obstante a jurisprudência amplamente favorável às suas pretensões, e o 

segundo abandona a posição de proeminência, tanto social, quanto técnico-científica que vem 

tradicionalmente sustentando quando confrontado com o tema. 
                                                        
43 Embora na entrevista, que anexamos ao trabalho, a Defensora Pública entrevistada tenha informado 815 
atendimentos, a soma das soluções descritas corresponde ao número de 820, que adotamos no trabalho, 
atribuindo a divergência a simples erro aritmético, que não chega a influir substancialmente na avaliação do 
trabalho realizado no Programa avaliado. 
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Neste ensejo, também os médicos prescritores dos medicamentos e tratamentos são 

incorporados, ainda que não no momento inicial do procedimento. Como visto acima, eles 

não acompanham o usuário do serviço público no momento do pedido junto à Defensoria 

Pública do Estado do Rio Grande do Norte (o que acreditamos poderia, eventualmente, 

reforçar os argumentos técnicos do requerente), mas são chamados a se manifestar sobre a 

possibilidade de alteração da prescrição, quando esta alternativa é proposta pelos servidores 

da Administração Pública.  

A extensão do programa no tempo pode representar um passo importante no 

estabelecimento da prestação de contas (accountability) dos médicos prescritores, ao passo 

que se verão obrigados a se justificar, pelo menos perante seus pacientes munidos com 

informações da Administração Pública, o porquê de suas escolhas terapêuticas. Ainda sobre o 

mesmo tema, a Defensora Pública do Estado do Rio Grande do Norte, Cláudia Carvalho 

Queiroz, menciona expressamente a existência constatada de um lobby da indústria 

farmacêutica junto aos médicos, no sentido de prescrição de medicamentos pela marca e não 

pelo princípio ativo, que o programa procura conter. 

São providências relativamente simples, mas que fazem aumentar perante a 

Administração Pública a transparência e a compreensão das razões do pedido do usuário do 

serviço público de saúde, e, em relação a este, o mesmo quanto às razões das decisões que lhe 

deferem ou não o medicamento ou tratamento pleiteado, inclusive pelo acesso às respostas a 

casos semelhantes já mediados, retratados nos relatórios de casos findos. E tudo isso a partir 

de um debate franco realizado entre eles, mediado por profissionais de uma instituição 

depositária da confiança de ambas as partes, que é a Defensoria Pública do Estado do Rio 

Grande do Norte. 

Os ganhos para todos os envolvidos parecem-nos evidentes. 

Os usuários dos serviços públicos de saúde ganham na facilitação do acesso à 

Administração Pública para tratar do tema, ora centralizado na Defensoria Pública do Estado 

do Rio Grande do Norte, e antes disperso e obstaculizado pelas peculiaridades da rotina 

burocrática de divisão de atribuições, tantas vezes incompreensível ao cidadão.  

Além deste aspecto formal, que não é de pequena relevância no quesito transparência e 

publicidade, no aspecto material ganham também possíveis alternativas à prescrição 

terapêutica recebida de seu médico. E isso, sem abrir mão da alternativa judicial em caso de 

fracasso das negociações que estabelecem com a Administração Pública. 
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A Administração Pùblica local, por sua vez, ganha a possibilidade de conhecer o 

problema do usuário do serviço público de saúde antes do recebimento de uma ordem judicial 

determinando já a pronta disponibilização do medicamento ou tratamento pretendido, como é 

o padrão da questão judicializada, exaustivamente descrita no item 4.4 acima. Assim, tem 

como oferecer a este usuário alternativas terapêuticas mais baratas, ou que já estejam 

universalizadas para aquele problema de saúde discutido, em qualquer caso com ganhos 

econômicos. 

Antevemos ainda a possibilidade, que precisaria ser mais bem desenvolvida em outro 

trabalho que contemple a continuação do Projeto “SUS Mediado”, de um ganho de 

credibilidade da Administração Pública junto ao Poder Judiciário, decorrente da disposição do 

primeiro de ter dialogado extrajudicialmente com o usuário do serviço público e lhe oferecido 

alternativas.  

Neste novo contexto, careceria o Poder Judiciário dos argumentos que tem 

normalmente utilizado para aderir incondicionalmente aos pleitos dos usuários, ante a 

demonstração de que o tema já fora discutido de forma transparente no curso de prévia 

mediação, não sendo alcançado o resultado porque a Administração Pública “deixe de 

valorizar a vida e a saúde humana” (BRASIL, 2000b), mas em razão da sua impossibilidade 

econômica ou técnica constatada, ou, eventualmente, em razão de intransigência do 

requerente do medicamento ou tratamento. 

Por fim, destacamos a não participação do Ministério da Saúde e da Advocacia Geral 

da União (AGU) no Programa “SUS Mediado” como um grande entrave a um sucesso ainda 

maior desta alternativa criada à judicialização da Saúde. 

Reporta-nos a Defensora Pública Cláudia Carvalho Queiroz que sequer foi tentada a 

integração da União ao programa, ante a sua atuação em projeto anterior, criado pela sua 

própria Advocacia (AGU), chamado “Comitê Interinstitucional de Demandas de Saúde”. 

Disse-nos a entrevistada que, mesmo em casos típicos de atribuição da União, como na 

hipótese de fornecimento de medicamentos de alto custo, seu propósito era sempre 

encaminhar o problema para Estados e Municípios, eximindo-se de uma participação mais 

colaborativa e efetiva.  

A experiência reportada pela entrevistada coaduna-se com um propósito por nós 

percebido em nosso capítulo 3, pelo qual antevemos que a prioridade da União seja tratar o 

assunto sob o aspecto de uma normatização geral, configurada institucionalmente na Lei com 

o objetivo de tentar o enquadramento do fluxo de informações necessárias ao processo de 
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inovação tecnológica recebidas das universidades e indústrias farmacêuticas, demonstrando 

despreocupação com as pretensões de quaisquer outros atores sociais potencialmente 

interessados no processo, notadamente os usuários dos serviços públicos e seus médicos. 

Contudo, destacamos que, não obstante a não participação da União no programa, os 

pedidos cujo atendimento pertenceria à sua esfera de atribuição legal não são imediatamente 

recusados pelos envolvidos no “SUS Mediado”. Conforme as próprias palavras da 

entrevistada Cláudia Carvalho Queiroz, eles são atendidos, mas têm sido os casos mais 

difíceis enfrentados pelos convenentes, com o Estado do Rio Grande do Norte se desdobrando 

para cumprimento de exaustivos trâmites burocráticos para fornecer o medicamento ou 

tratamento quando este não está previamente nos protocolos do SUS. Paradoxalmente, deste 

modo também a União é beneficiada por esta alternativa à judicialização da saúde encontrada 

pelo Estado do Rio Grande do Norte, mesmo recusando-se a aderir a ela, seja em sua atuação 

prática, seja em sua atuação normativa. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao apresentarmos nosso projeto de dissertação de mestrado ao Programa de Pós-

Graduação em Justiça Administrativa, nosso objetivo era compreender porque, a despeito da 

existência já de vultosa bibliografia sobre o tema, as questões envolvendo o fenômeno da 

judicialização da saúde não só continuavam a aumentar quantitativamente no cenário jurídico 

nacional, como também ganhavam em intensidade, com a crescente polarização radicalizada 

da argumentação das partes envolvidas - o usuário dos serviços públicos e a Administração 

Pública - que litigavam perante o Poder Judiciário. 

Para isso, delimitamos nosso problema à incorporação de novas tecnologias ao sistema 

público de saúde, por entendermos que este era o tema em que a discussão já deixava mesmo 

o plano jurídico para se converter no que chamamos de “um debate moral feroz” sobre os 

limites do direito constitucional à saúde. Quanto aos demais problemas que chegam ao Poder 

Judiciário, ainda que também compreendidos sob o rótulo “judicialização da saúde”, 

depreendemos que a indeterminação havida é substancialmente menor, pois podem eles ser 

resolvidos com as ferramentas metodológicas já existentes à disposição para solução de 

problemas administrativos decorrentes da má-prestação de serviços previstos como 

legalmente disponíveis. 

Balizado o problema, optamos como método de estudo a descrição empírica dos 

procedimentos legais atualmente previstos para incorporação de novas tecnologias aos 

serviços públicos de saúde, assim como dos argumentos expendidos por cada um daqueles 

que chamamos de “atores da judicialização”. A partir desta descrição, veio-nos a confirmação 

de que, nos termos atuais em que se situa no momento, o debate encontra-se completamente 

esterilizado.  

Assumindo que a oposição se dá, de modo principal, entre usuários dos serviços 

públicos e a Administração Pública Federal - principalmente a partir da edição da Lei 12.401 

(BRASIL, 2011b) que centralizou a incorporação de novos medicamentos e tecnologias na 

atuação da União – vimos que a estratégia de cada um no embate é a apresentação como a 

única interpretação possível do texto constitucional uma interpretação substantivada do direito 

à saúde que compreenda exclusivamente os valores fixados como relevantes por cada uma 

destas partes. 

Partindo cada um deles desta sua interpretação que reputam a única possível, o passo 

seguinte é demandar perante o Poder Judiciário que o contendor abra mão completamente dos 
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valores que suportam sua pretensão: a Administração Pública pede que o usuário do serviço 

público conforme-se, sem maiores explicações, em não receber o medicamento ou tratamento 

que considera indispensável à sua saúde; e o usuário do serviço público pretende que este 

mesmo medicamento ou tratamento seja pago pela Administração Pública independentemente 

de qualquer avaliação econômica ou científica além da prescrição de um único médico. 

Nesta discussão, vimos também que a indústria farmacêutica tem interesses 

econômicos claros na dedução de pretensões individualizadas, que podem representar uma via 

rápida para incorporação de seus novos produtos ao sistema público de saúde, 

independentemente dos testes previstos em legislação específica. E também que os 

profissionais médicos, embora possam gerar despesas públicas a partir de sua prescrição, não 

estão submetidos a nenhum tipo de prestação de contas (accountability) por isso, nem têm 

qualquer estímulo a negar a prescrição de novos medicamentos ou tratamentos requeridos 

pelos pacientes. Desta forma, convertem-se ambos, indústria farmacêutica e médicos, em 

aliados circunstanciais dos usuários dos serviços públicos, dando lastro científico à sua 

demanda. 

Por sua vez, o Poder Judiciário, desde a promulgação da Constituição de 1988, por seu 

órgão de cúpula, o Supremo Tribunal Federal, passou de uma posição inicial de pleno endosso 

à interpretação da Administração Pública, no sentido de que o direito à saúde é um objetivo a 

ser atendido dentro das possibilidades estatais, para outro, exatamente oposta, acatando 

irrestritamente qualquer pretensão dos usuários, equivalendo cada pedido individual ao 

próprio direito à vida, e consequentemente considerando que nada pode ser oposto a ele, em 

especial razões orçamentárias ou administrativas. Com raríssimas exceções, este modelo de 

atendimento individualizado, cujas decisões, do ponto de vista material, podem ser 

sintetizadas na idéia de “pediu, levou”, exclusivamente a partir da prescrição do médico que 

cuida do usuário do serviço de saúde pública que recorre ao Poder Judiciário, é o que tem 

prevalecido na jurisprudência. 

Deste modo, aliando completa recusa à análise de qualquer das razões da 

Administração Pública com a opção por soluções substantivas de interpretação da 

Constituição, mas meramente singulares, em processos individuais de usuários de serviços 

públicos de saúde, não ousando utilizar-se dos instrumentos de que dispõe (súmulas 

vinculantes, e.g.) para universalizar a atual jurisprudência sobre incorporação de tecnologia, o 

Poder Judiciário tem contribuído substancialmente não só para a explosão do número de 
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demandas, mas também o acirramento das imprecações que cada parte dirige à outra, em um 

quadro de contínuo agravamento e aparente insolubilidade do problema. 

Destas considerações parciais sobre o papel de cada um dos atores da judicialização da 

incorporação de novas tecnologias ao sistema público de saúde, avançamos para a conclusão 

de que esta aparente insolubilidade a que nos referimos acima é conseqüência do esgotamento 

da estratégia dos envolvidos no assunto de tentar impor, como verdade absoluta, a sua 

interpretação substantivada do texto constitucional, depreciando como conseqüência de 

alguma insuficiência intelectual, ou mesmo moral do seu contendor aquela outra sustentada 

por ele. 

Como não há nenhuma evidência empírica disso, por mais que a retórica de parte a 

parte insista no contrário, ficou-nos evidenciado que ambas as interpretações em disputa sobre 

o conteúdo do direito à saúde são possíveis deontologicamente: nem a Administração Pública 

pode estar obrigada a concordar com todas e cada uma das pretensões individuais dos 

usuários dos serviços públicos de saúde, apenas porque um médico que não presta contas a 

ninguém as prescreveu, nem os usuários dos serviços públicos estão condenados a assistir 

passivamente uma discussão restrita entre a Administração Pública e a indústria farmacêutica 

sobre que tecnologias deverão ser incorporadas ao serviço público, sem qualquer 

possibilidade de participação, ainda que sua própria saúde esteja em risco.  

Neste sentido, a inexorável adesão ontológica do Poder Judiciário a interpretação dada 

ao direito constitucional à saúde pelos usuários dos serviços públicos, assim como sua opção 

sempre pelo posicionamento apenas em ações individuais, tem impedido que ele cumpra a 

função que dele se espera, de arbitragem definitiva entre as posições conflitantes, com a 

conseqüente pacificação social. 

O rompimento do impasse, como defendemos em nosso trabalho, pode vir da alteração 

da metodologia de interpretação do direito constitucional à saúde, abandonando-se a 

abordagem substantivada que tem prevalecido, em favor de outra, de natureza discursiva e 

procedimental. 

Nesta alternativa que propomos à atual situação de judicialização, as partes envolvidas 

abrem mão de suas visões fundamentadas no raciocínio de que o direito à saúde teria um 

conteúdo pré-definido, baseado em uma concepção metafísica (sempre coincidente com seus 

próprios interesses), para se apresentarem ao diálogo franco e transparente sobre a aplicação 

deste direito, dentro de um procedimento previamente definido: a Administração Pública 

estaria a abrir mão da centralidade institucional a que está acostumado na definição das 
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políticas públicas, mas também o usuário abandonaria a certeza de obter o provimento 

automático do seu pedido, por meio do Poder Judiciário, como se dá na quase unanimidade 

dos casos, atualmente. 

As vantagens para ambos parecem-nos visíveis: a Administração Pública passaria a 

receber demandas sobre o tema incorporação de tecnologia ao sistema público de saúde 

diretamente daqueles interessados no assunto, e não apenas, como acontece hoje, filtradas 

pelo poder econômico, representado pela indústria farmacêutica e de produtos de diagnóstico 

e tratamento. Caso acatadas, poderiam redundar em uma nova política a ser universalizada, 

estendendo os benefícios para todos os cidadãos, mesmo aqueles que não participaram 

diretamente do procedimento, o que não tem acontecido a partir das decisões judiciais. Além 

disso, a Administração Pública passaria a contar com uma instância na qual poderia 

questionar, com efetividade, as prescrições recebidas dos médicos consultados pelos usuários 

dos serviços públicos, o que no momento é virtualmente impossível, eis que, como visto 

acima, quase 100% (cem por cento) dos pedidos são deferidos liminarmente. 

Aos usuários, os benefícios adviriam da certeza de que suas pretensões não seriam 

mais descartadas simplesmente porque não se encaixam na política pré-definida pela 

Administração Pùblica. Em um segundo momento, também ganhariam com a discussão 

durante o procedimento sobre a eficácia da terapêutica a que estão sendo submetidos pelos 

seus médicos, podendo beneficiar-se com a apresentação de alternativas, surgidas no 

momento da discussão acerca da efetiva necessidade de se incorporar ou não um novo 

medicamento ou tratamento aos serviços públicos de saúde. 

Ainda, abre-se a possibilidade de incorporar os profissionais médicos à discussão, 

pondo fim à atual anomia institucional que lhes garante a inescrutabilidade de suas decisões, 

impelindo-os a justificar as opções terapêuticas indicadas. Indiretamente, esta necessidade de 

justificação representaria um obstáculo à sempre temida cooptação pela indústria 

farmacêutica, dados os riscos à sua própria credibilidade como prescritor, ante a perspectiva 

de possível confrontação de suas conclusões com seus demais pares também envolvidos no 

procedimento. Àqueles realmente convictos do ponto de vista científico da necessidade do 

novo medicamento ou tratamento ainda não incorporado ao serviço público de saúde, o efeito 

pode ser exatamente inverso, contribuindo para o estabelecimento de uma reputação de 

profissional atento e inovador, com capacidade para contribuir para a universalização das 

melhorias de condição de saúde da população brasileira. 
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Por fim, acreditamos que a construção de uma alternativa discursivo-procedimental à 

judicialização não represente a limitação o acesso ao Poder Judiciário, ou seu alijamento de 

alguma forma do assunto. Nosso pensamento é que, diante de decisões robustas, oriundas de 

um procedimento transparente e participativo anterior à judicialização da questão, ele 

recupere a sua função de árbitro, sendo-lhe restabelecida sua função deontológica, hoje 

esmaecida pelas escolhas ontológicas que tem feito desde a promulgação da Constituição de 

1988, ora em um sentido, ora em outro, que o têm impedido de cumprir sua missão principal, 

que a pacificação social, por meio de decisões sobre a incorporação de novas tecnologias aos 

serviço público de saúde que sejam universalizáveis e auditáveis por pessoas de boa-fé (fair 

minded). 

Entendemos, pois, que a superação do impasse em que se encontra a situação chamada 

judicialização da saúde, especificamente no que se refere à incorporação de tecnologias ao 

serviço público, não se dará pelo reforço dos argumentos e posições institucionais atualmente 

mantidos por qualquer dos atores envolvidos. Se insistirmos em uma interpretação 

substantivada do direito constitucional à saúde, soluções que vem sendo mais comumente 

apresentadas, como o aumento do número de juízes, criação de varas especializadas, 

realização de mais congressos científicos-médicos ou científicos-jurídicos, nada disso 

conseguirá encaminhar uma solução para o abismo que se abriu entre as partes envolvidas, 

podendo até mesmo, paradoxalmente, estimular um incremento ainda maior da judicialização 

do assunto, pois o “derrotado” nunca se convence da justiça da decisão que desconsiderou a 

sua interpretação valorativa do mesmo texto. 

Procuramos neste trabalho mostrar a existência de uma nova abordagem possível do 

tema, de natureza discursivo-procedimental, pela qual antevemos a possibilidade de, no 

contexto de um procedimento transparente e participativo, Administração Pública e usuário de 

serviços públicos de saúde poderem ser convencidos da legitimidade da decisão alcançada, 

ainda que com ela não concordem. Neste ensejo, procuramos trazer à colação a recente 

experiência do programa “SUS Mediado”, capitaneado pela Defensoria Pública do Estado do 

Rio Grande do Norte, com resultados convincentes na redução da judicialização da saúde, a 

partir de um procedimento de mediação estabelecido entre os interessados diretos na questão. 

Este modelo de rearranjo de posições institucionais tradicionais que aqui propusemos 

certamente poderá ser aperfeiçoado a partir da sua exposição ao debate acadêmico, assim 

como da confirmação ou não pela experimentação empírica da sua capacidade de atingir seus 

seus objetivos. Ainda assim, afigura-nos como uma tentativa válida de alterar o rumo de uma 
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discussão ora estagnada pelo esgotamento dos pressupostos teóricos que a trouxeram a este 

ponto. 
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