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RESUMO 

A Constituição da República de 1988 trouxe a saúde como direito fundamental 

social, que deve ser garantido aos cidadãos em todos os âmbitos em que se fizer 

necessário o amparo nos mais abrangentes contextos de saúde, de forma universal 

e equânime. Ocorre que, ao longo dos anos, o que fora idealizado pela Carta Magna 

e materializado por regulamentações específicas acabou por apresentar defasagens 

contundentes no que tange ao atendimento digno da população, que fica a mercê de 

serviços mal prestados e extremamente defasados. Nesse contexto é que o Poder 

Judiciário se insere como garantidor do direito fundamental à saúde, tolhido pela 

escassez de recursos ou pelo mau aproveitamento destes. Todavia, esse ativismo 

judicial traz consigo algumas implicações e reflexos sociais contundentes. Para 

analisá-los, serão apresentadas discussões doutrinárias e estudos bibliográficos 

acerca do tema e de sua abrangência, bem como serão analisados julgados para se 

aferir como o assunto é tratado no âmbito prático, a fim de buscar compreender de 

que forma esse ativismo vem efetivando a saúde pública no Brasil. 

Palavras-chave: Saúde. Cidadãos. Direito fundamental social. Ativismo judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The Constitution of the Republic of 1988 has broughtheath as a fundamental social 

right, that must be guaranteed to citizens in all scopeswhere support is needed, in 

itsmostwidecontexts, equally and universally. It happens that, over the years, 

whatwas once idealized by the Magna Carta and materialized by 

specificregulationsended up presentingstrikingdiscrepancies in the matters of a 

decent service to the population, that wasleft by itsownluck with badlyexecuted and 

highlyobsolete services. In this context, the JudiciaryBranch is insert as a guarantor 

of the fundamentalright to heath, takenawayeither by the resourceshortage or 

itsmisuse. However, this judicialactivismbringswithinitselfsome major social 

implications. To analyzethem, doctrinal discussions and bibliographicalstudies will be 

presented to observe how the matter is handled in the practicalsphere, in order to 

understandwhat’s has this activism is achieving in the public health in Brazil. 

Keywords: Greet. Citizens. Social basicright. Judicial Ativismo. 
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INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho pretende analisar o contexto que circunda o Sistema 

Único de Saúde (SUS), um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde 

pública, capaz de abranger desde o atendimento as necessidades preventivas até 

as mais especializadas no contexto da saúde.  

 Insta mencionar que a criação do SUS veio justamente consolidar a proposta 

trazida pela Constituição da República de 1988, que previu e regulamentou diversos 

direitos sociais, dentre eles, o à saúde, que recebeu conceituação abrangente e 

atenção especial por parte do Constituinte.  

 Isto porque se deixou de considerar como saúde apenas a ausência de 

doenças, mas houve a preocupação de enxergar o contexto macro que circunda a 

sociedade e se correlaciona com a capacidade de ser saudável: as condições de 

vida, a exposição a doenças e o estímulo educativo no âmbito da prevenção.  

 Ocorre que, ao longo do desenvolvimento social e com o alastramento da 

corrupção e falta de priorização dos recursos por parte dos entes políticos, a saúde 

passou a ser altamente precária. Serviços insuficientes, más condições de 

atendimento, falta de recursos e desestruturação geral marcam a saúde pública do 

país, que conta com uma população desacreditada e desassistida no que se refere 

ao atendimento público.  

 É nesse contexto que a via jurisdicional se insere nos diversos setores que 

são responsáveis pela prestação de saúde, garantindo ao indivíduo que propõe sua 

demanda judicial que a mesma seja atendida de forma contundente, efetivando, 

desse modo, o direito a saúde, tão evidenciado pela Carta Magna.  

 Desse modo, a judicialização das políticas se insere no contexto social não 

como uma forma de intervenção indevida do Poder Judiciário nos poderes 

Legislativo e Executivo, mas sim como uma via incidental que obriga a 

Administração Pública a garantir os direitos que por ventura estiverem sendo 

tolhidos ou mal prestados.  
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 Não é diferente no âmbito da saúde: o paciente tem as suas necessidades, 

não consegue satisfazê-las pela via administrativa, as esgota, e, apenas depois 

disso, é que pode pleitear que seu direito seja garantido pela via judicial. 

 A judicialização da saúde, desse modo, se mostra como fundamental para 

que seja efetivado o direito à saúde no contexto de crise em que o sistema se 

encontra inserido, com subfinanciamento de profissionais, serviços e procedimentos, 

bem como das escassas políticas públicas, que têm papel fundamental,  uma vez 

que são responsáveis por materializar o acesso à saúde para a população.  

 O que se pretende analisar, partindo destas constatações, são as implicações 

trazidas por essa inserção do Poder Judiciário no contexto de saúde, haja vista o 

alastramento do cenário social crítico, o que ocasiona justamente na manutenção da 

crise e, por consequência, no aumento das demandas individuais que são trazidas à 

via jurisdicional. 

 No capítulo um, será realizada uma análise de como foi idealizado o Sistema 

Único de Saúde, partindo-se dos apontamentos acerca do direito emoldurados pela 

Constituição Federal. Ademais, se observará a sua efetivação no contexto social em 

que está inserido, relacionado-o aos cenários de ineficazes políticas públicas e de 

má gerência de recursos que circundam o Poder Público brasileiro.  

 A análise proposta no segundo capítulo objetivará entender a inserção do 

Poder Judiciário no âmbito político, funcionando como um agente garantidor do 

direito a saúde, observando-se a judicialização como via incidental necessária e 

imprescindível para que os indivíduos tenham acesso a seu direito fundamental. 

Ademais, serão analisadas as consequências advindas de possíveis excessos no 

que tange a judicialização das demandas de saúde.  

 O terceiro capítulo passará a analisar como os tribunais julgam as demandas 

de saúde, com base no mínimo existencial e na reserva do possível, para que se 

entenda, no campo prático, de que modo a judicialização das pretensões referentes 

a garantia do direito à saúde já se encontra inserida no contexto social e, por vezes, 

pode significar uma forma concreta de se efetivar o direito. 
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1. O DIREITO A SAÚDE E A CONSTITUIÇÃO DE 88 

O direito à saúde está assegurado na Constituição de 1988 no título “Da 

ordem social”, que objetiva o alcance do bem-estar e da justiça social. Nesse 

sentido, o artigo 6º da Carta Magna estabelece como direitos fundamentais a 

educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, e a 

proteção a maternidade e à infância.  

É importante observar que o legislador deu ênfase relevante ao direito à 

saúde, tratando-o em capítulo próprio para que o cuidado com esse bem jurídico 

tutelado seja devidamente demonstrado, haja vista sua ligação íntima com o direito à 

vida e a dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, aduz José Cretella Junior: 

Nenhum bem da vida apresenta tão claramente unidos o interesse individual 
e o interesse social, como o da saúde, ou seja, do bem-estar físico que 
provém da perfeita harmonia de todos os elementos que constituem o seu 
organismo e de seu perfeito funcionamento. Para o indivíduo saúde é 
pressuposto e condição indispensável de toda atividade econômica e 
especulativa, de todo prazer material ou intelectual. O estado de doença 
não só constitui a negação de todos estes bens, como também representa 
perigo, mais ou menos próximo, para a própria existência do indivíduo e, 
nos casos mais graves, a causa determinante da morte. Para o corpo social 
a saúde de seus componentes é condição indispensável de sua 
conservação, da defesa interna e externa, do bem-estar geral, de todo 
progresso material, moral e político.1 
 

Desse modo, a saúde deve ser entendida sob uma perspectiva ampliada, 

como um direito que abrange a todos, se tornando, desse modo, um direito público 

subjetivo, que será efetivado mediante a atuação do Poder Público, através de 

ações que garantam o acesso igualitário a assistência médico-familiar. É o que 

apregoa o artigo 196: 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação.2 
 

Pode-se observar que o direito a saúde ocupa um papel fundamental no 

contexto social, não apenas pela importância da manutenção da qualidade da vida, 

mas da impossibilidade de dissociá-lo do direito à vida propriamente dito, devendo 

                                                             

1 JUNIOR, José Cretella. Comentários à Constituição de 1988. Volume III. São Paulo: Forense Universitária, 
1991 
 
2 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro 
de 1988. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1990. 
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ser garantido por meio de políticas sociais e econômicas que priorizem a redução do 

risco de doenças e o acesso universal da sociedade ao direito fundamental.  

Vale destacar, ainda, o caráter programático da determinação trazida pelo 

artigo 196 da CRFB/88: os destinatários, que são os entes políticos, devem idealizar 

e implementar políticas sociais e econômicas que efetivem o acesso à saúde, que, 

de modo algum, pode converter-se a mera promessa constitucional. 

1.1. A efetivação do direito e o Sistema Único de Saúde 

Antes da criação do SUS a assistência à saúde no país tinha vinculação com 

as atividades previdenciárias, através de um sistema contributivo. Todavia, essa 

logística corroborava com uma divisão da sociedade em dois grupos: previdenciários 

e não previdenciários, além de uma pequena parcela da população que podia arcar 

com suas demandas de saúde por conta própria. 

 Partindo da perspectiva social, tal divisão era injusta e bipartia a sociedade 

em indivíduos de primeira e de segunda classe. Aqueles, contribuintes, possuíam 

um acesso mais amplo à assistência à saúde, ainda que com limitações; estes, que 

representavam o restante da sociedade, tinham um acesso bastante reduzido, 

restrito a poucos hospitais públicos e atividades filantrópicas de determinadas 

entidades. 

 A atuação dos entes públicos na prestação da saúde era limitada, 

restringindo-se a poucos serviços oferecidos por hospitais próprios e pela Fundação 

de Serviços Especiais de Saúde Pública (FSESP) e dirigia-se à população não 

previdenciária. O Ministério da Saúde e as Secretarias se dedicavam a prevenção 

de doenças, com destaque para o controle de endemias e campanhas de 

vacinação3.  

 A assistência à saúde propriamente dita se desenvolvia através da 

Previdência Social, inicialmente pelo Instituto Nacional de previdência Social (INPS) 

                                                             

3 PARA entender a gestão do SUS. Progestores 2003 – Programa de Informação e Apoio Técnico às Novas 
equipes Gestoras Estaduais do SUS de 2003. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao.pdf>. Acesso em 12.09.2019 
 
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao.pdf
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e, posteriormente, pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 

Social (INAMPS).  

A prestação dos serviços de saúde, desse modo, funcionava como 

contraprestação à contribuição formal dos trabalhadores e de seus dependentes. 

Desse modo, pode-se aferir que não existia a prerrogativa da universalidade na 

atuação das autarquias na prestação da assistência à saúde. 

As insatisfações trazidas pelo modelo de prestação da saúde trouxeram 

movimentações no seio da comunidade no sentido de aperfeiçoar o modelo vigente 

à época. O que seguiu foi um processo que levava à reforma sanitária e a uma 

transformação de paradigmas no sistema de saúde. Dentro desse processo, o 

INAMPS adotou medidas que começaram a se aproximar da atual ideia de 

universalidade.  

Nesse sentido, houve a instituição do Sistema unificado e Descentralizado de 

Saúde (SUDS), que se constituiu por intermédio de convênios entre o INAMPS e os 

governos estaduais. Nesse sentido, importa elencar o que diz o Conselho Nacional 

de Secretários de Saúde (CONASS): 

O SUDS já era uma tentativa de se fazer o SUS ainda sem as necessárias 
definições constitucionais e de uma lei complementar. Como sua 
implementação se dava por meio da celebração de convênio, a participação 
da Secretaria Estadual de Saúde, ou seja, do Governo do Estado, era 
opcional. Caso o Estado não concordasse em participar do SUDS, o 
INAMPS continuaria executando suas funções. Se por um lado, isto 
significou um grande avanço, principalmente pelo fato de iniciar um sistema 
de saúde de caráter universal, por outro, parece ter criado uma certa 
confusão entre SUDS e SUS, que viria logo a seguir, e de entendimento 
sobre as verdadeiras regras legais que constituem o SUS.4 
 

É possível perceber que o SUDS funcionou como uma tentativa de 

universalização do sistema de prestação à saúde, vinculado a previdência social, 

porém ainda sem regulamentações específicas.  

Nesse diapasão, a CF/88 trouxe consigo a tentativa de diminuir essa divisão 

entre previdenciários e não previdenciários que acentuava as desigualdades sociais 

existentes no país, dando tratamento diferenciado à saúde, que veio em capítulo 

                                                             

4 PARA entender a gestão do SUS. Progestores 2003 – Programa de Informação e Apoio Técnico às Novas 
equipes Gestoras Estaduais do SUS de 2003. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao.pdf>. Acesso em 12.09.2019 
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao.pdf
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próprio, em destaque, transformando-se em direito público subjetivo, que deve ser 

fomentado e planejado pelos entes públicos para atender as demandas da 

sociedade.  

1.2 O advento do Sistema Único de Saúde: prerrogativas e funcionamento 

A Constituição brasileira não apenas previu a criação de uma estrutura 

organizacional para a efetivação do direito à saúde, mas também deixou indícios de 

como os órgãos administrativos deveriam fazê-lo, levantando um esboço inicial do 

que seria e de como se consolidaria o Sistema Único de Saúde (SUS), que foi 

regulamentado por leis específicas posteriores. Nesse sentido, importa observar o 

artigo 198, caput, da Carta Magna:  

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 
de acordo com as seguintes diretrizes: 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais; 
III - participação da comunidade.5 
 

 Desse modo, pode-se dizer que o Sistema Único de Saúde deve ser 

entendido como uma rede de ações que seja capaz de corporificar o direito 

fundamental trazido pela Constituição, que deve garantir o acesso universal da 

comunidade de forma descentralizada, integral, preventiva e participativa. Sobre o 

tema, importa destacar as ideias de Elisangela Santos de Moura: 

A universalidade não só constitui uma diretriz do Sistema Único de Saúde, 
mas também a base de toda a estrutura administrativa da saúde. A 
integralidade, por sua vez, relaciona-se sensivelmente com a política de 
fornecimento de medicamento, porque diz respeito à assistência terapêutica 
fornecida ao usuário do SUS. Em relação à descentralização dos serviços e 
ações de saúde e ao financiamento, apesar de serem analisados 
separadamente, há uma estreita interferência de um assunto sobre o outro, 
devendo-se analisar se a transferência de obrigações dá-se com o 
correspondente repasse financeiro em favor da saúde.6 
 

                                                             

5 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro 
de 1988. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1990. 
 

6 MOURA, Elisangela Santos de. O Direito a Saúde na Constituição Federal de 1988. Publicado em 09.2013. 

Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/25309/o-direito-a-saude-na-constituicao-federal-de-1988>. Acesso 

em 12.09.2019 

https://jus.com.br/artigos/25309/o-direito-a-saude-na-constituicao-federal-de-1988
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 No caminho de consolidação do direito fundamental trazido pela CRFB/88, foi 

criada a Lei Federal 8080, de 19 de setembro de 1990, que elenca as atribuições e o 

funcionamento do Sistema Único de Saúde, e a Lei Federal 8142, de 28 de 

dezembro de 1990, que aduz sobre a participação da comunidade na gestão do 

Sistema Único de Saúde e sobre os recursos financeiros na área de saúde.  

Ademais, existem ainda procedimentos que são efetivados por normas 

infralegais que devem estar em consonância com a moldura constitucional que 

impõe o respeito aos demais direitos fundamentais. 

As normas constitucionais concernentes a garantia do direito à saúde, as leis 

específicas de saúde e as portarias e protocolos do SUS integram o chamado direito 

sanitário, sempre na observância da finalidade constitucional. E é dever do Estado, 

responsável pelo alcance da saúde, regulamentar, fomentar, fiscalizar e controlar 

ações e serviços que busquem a consolidação do direito fundamental no contexto 

social.  

 O Sistema Único de Saúde conta com princípios, que funcionam como 

norteadores para o seu funcionamento adequado. Se tratam de ideias-padrão, que 

podem ser ramificadas em doutrinárias e organizativas. 

As doutrinárias referem-se à universalidade, que deve ser garantida pelo 

Estado a todo cidadão, independente de características sociais ou pessoais; a 

equidade, que tem como base dirimir as desigualdades através do respeito às 

diferenças e às necessidades dos usuários; e a integralidade, que são as políticas 

públicas para assegurar a qualidade de vida da população. Sobre esta, importa 

trazer os ensinamentos de Paim e Silva: 

A integralidade, como noção polissêmica, pode ser vista como imagem-
objetivo ou bandeira de luta, como valor a ser sustentado e defendido, como 
dimensão das práticas e como atitude diante das formas de organizar o 
processo de trabalho. Aparece, também, como categoria genérica capaz de 
englobar diversas dimensões do cuidado (acesso, qualidade, relações 
interpessoais) e até mesmo das pessoas, como autonomia. Outros autores 
admitem que os sistemas de serviços de saúde, organizados na perspectiva 
da integralidade da atenção, adotariam as seguintes premissas: a) primazia 
das ações de promoção e prevenção; b) garantia de atenção nos três níveis 
de complexidade da assistência médica; c) articulação das ações de 
promoção, prevenção, cura e recuperação; d) a abordagem integral do 
indivíduo e famílias. No processo político-institucional, distintos modos 
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tecnológicos de intervenção têm contemplado a integralidade buscando 
formas de operacionalização.7 
 

As organizativas funcionam como a concretização dos ideais do SUS na 

prática, por meio da participação popular, que deve ser contínua através de 

Conselhos e Conferências de saúde, que objetivam um controle e avaliação das 

políticas de saúde e a formulação de novas estratégias.  

Um segundo elemento dos princípios organizativos é a descentralização, que 

está intimamente ligada à distribuição de poderes e responsabilidades entre os três 

níveis de governo, para que seja oferecido o melhor serviço de saúde possível. 

Essas responsabilidades deverão ser descentralizadas até o nível municipal.  

Importa destacar que o princípio da descentralização faz vir à tona um outro: 

o do mando único, que respeita a soberania de cada esfera governamental na 

tomada de decisões, desde que sejam devidamente analisados os princípios gerais 

e a participação social.  

As últimas ideias-padrão organizacionais são a regionalização e a 

hierarquização, que nada mais são do que a materialização do principio da 

integralidade. Dentro de uma área geográfica, os serviços de saúde devem ser 

organizados de acordo com níveis de complexidade, garantindo a articulação entre 

os serviços existentes dessa região e cobrindo diferentes graus de necessidade da 

população. 

Ainda no contexto do funcionamento prático do Sistema Único de Saúde, 

importa mencionar a hierarquização dos serviços disponibilizados à população. 

Existe uma classificação que é realizada de acordo com a complexidade da 

demanda que chega para ser atendida. 

Desse modo, pode-se afirmar que existem quatro níveis: a atenção básica, a 

secundária, a terciária e a reabilitação. A primeira traz consigo os atendimentos de 

promoção, prevenção e recuperação da saúde, englobando consultas e vacinas, 

                                                             

7 PAIM, Jairnilson Silva; SILVA, Lígia Maria Vieira da. Universalidade, integralidade, equidade e SUS. BIS, Bol. 
Inst. Saúde (Impr.),  São Paulo,  v. 12,  n. 2, ago.  2010 .   Disponível em 
<http://periodicos.ses.sp.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1518-
18122010000200002&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  05  out.  2019. 
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Poe exemplo; a segunda, por sua vez, aparece no estágio em que alguma 

comorbidade já foi diagnosticada e é necessário atendimento especializado para 

saná-la.  

A atenção terciária refere-se a pacientes mais graves, em que se faz 

necessária a internação para melhor acompanhamento do quadro clínico. Por fim, 

existe a reabilitação, que se destina a casos em que o paciente já passou pela 

atenção terciária, mas ainda se faz necessário um acompanhamento após a alta 

hospitalar.  

Para atender a essas expectativas funcionais, foram definidas unidades de 

atendimento e quais casos cada uma delas deve atender. Dentre as principais estão 

os postos de saúde, que prestam assistência à população de uma área determinada 

área, com atendimento realizado por profissionais técnicos e auxiliares, podendo ter 

a presença de uma assistência médica. 

 As unidades básicas de saúde (UBS) também são de fundamental 

importância: realizam atendimentos de atenção básica e integral. A assistência é 

permanente e prestada por médico clínico ou especialista em determinada área que 

seja de referência da demanda apresentada. 

 Além das Unidades básicas, há as de Pronto Atendimento (UPA), que 

consiste na prestação de assistência à saúde em atendimentos de urgência e 

emergência contínuos e intermitentes. Tem capacidade para atender serviços de 

média e alta complexidade, e o critério utilizado para ordenar os atendimentos é o 

grau maior ou menor de emergência. 

 Finalizando a análise das principais unidades de atendimento, importa 

mencionar os hospitais, que se destinam ao atendimento dos casos de atenção 

terciária. O comum é que os pacientes sejam encaminhados por intermédio dos 

níveis anteriores ou por ambulâncias. A fim de elucidar a importância das unidades 

de atendimento, importa destacar as palavras de Pâmela Morais: 

  
A função dos postos de atendimento deve estar muito clara para a 
população. Afinal, as filas seriam reduzidas e o serviço médico agilizado se 
os civis soubessem a qual forma de atendimento recorrer em cada ocasião. 
É necessária a preocupação em educar a população, pois esse fator por si 
só já auxiliaria na melhoria dos atendimentos públicos. Em Joinville, por 
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exemplo, a prefeitura distribui uma cartilha que informa sobre as funções 
dos diferentes postos de atendimento.8 
 

 A autora traz à tona ser imprescindível que a sociedade compreenda a 

necessidade de apresentar sua demanda de saúde na unidade responsável por 

saná-la, a fim de que não haja sobrecarga entre elas, para que possam ter seus 

olhos voltados, de modo restritivo, às suas especialidades, em respeito às 

hierarquias e especializações individuais e em prol do atendimento satisfatório a 

população.  

 Todos esses apontamentos trazidos acerca da organização do SUS se 

referem a como o Sistema deveria se apresentar para a população: de modo 

universal, gratuito, igualitário, especializado e descentralizado.  

Todavia, no contexto socioeconômico brasileiro, é essencial que se entenda 

que a prestação de saúde enfrenta desafios contínuos e deveras prejudiciais a 

sociedade, que fica a mercê de um serviço precário e defasado, que não abrange 

suas reais necessidades e ignora muitas das mazelas sociais que fazem com que a 

saúde do indivíduo seja diretamente afetada. É nesse sentido que se discorrerá a 

seguir: qual é o Sistema Único de Saúde que chega ao alcance da população 

efetivamente?  

 

1.3. O SUS ideal X o SUS possível no contexto social brasileiro   

 Os apontamentos sobre como surgiu e se consolidou o Sistema Único de 

Saúde no Brasil, desde seus primeiros sinais, por meio de um sistema vinculado à 

previdência, até os moldes trazidos pela Constituição Federal evocam um 

questionamento importante acerca do contexto social e das condições em que o 

mesmo será implementado.  

 É importante destacar que a efetivação do direito fundamental à saúde almeja 

uma sociedade em que todos tenham um padrão de vida digno. Todavia, é difícil 

materializar um sistema equitativo e universal no Brasil, onde a muitos faltam 

condições de sobrevivência. Desse modo, torna-se dificultoso que se tenha uma 

prestação efetiva de saúde implantada em sua totalidade nas atuais condições 

                                                             

8 MORAIS, Pamela. Saúde Pública e as Bases de Funcionamento do SUS. Publicado em 18 de abril de 2018. 

Disponível em: <https://www.politize.com.br/saude-publica-e-como-funciona-o-sus/>. Acesso em 14.09.2019.  

https://www.politize.com.br/saude-publica-e-como-funciona-o-sus/
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socioeconômicas do país. Acerca da temática, importa destacar as ideias de Luis 

Eugênio Portela:  

O SUS necessário, para que tenhamos uma sociedade mais justa, está 
definido nos seus princípios legais. Por sua vez, o SUS possível hoje é 
aquele que se encontra no funcionamento cotidiano dos serviços de saúde. 
Apesar dos significativos avanços desde o início dos anos noventa, o SUS 
possível ainda está longe do SUS necessário (...).9 

 O autor faz uma diferenciação importante no que tange à efetiva prestação da 

saúde: o SUS, já idealizado pela Carta Magna e consolidado por políticas públicas e 

legislações específicas, infelizmente, devido às mazelas sociais as quais o Brasil 

está submetido, não se materializa sob diversos aspectos, não se apresentando 

como direito palpável a população, sobretudo a mais carente, que depende 

exclusivamente dos serviços públicos. 

 Neste diapasão, talvez a sociedade esteja retomando questões antigas no 

que tange a efetivação do direito à saúde: assim como antes da criação do SUS, 

ainda existe a dicotomia entre quem pode e quem não pode arcar com serviços 

privados. E importa destacar que esse é o objetivo diverso do mandamento 

constitucional no que se refere à saúde, que deu tratamento especial ao bem jurídico 

e não pretendia que se tratasse de promessa constitucional, mas de direito 

consolidado e acessível. 

 Um ponto essencial a ser mencionado é que existem grupos que auferem 

benefícios com as dificuldades de prestação de serviços oferecidos pelo SUS. Há 

muitos que possuem negócios no setor privado em saúde, e também há aqueles que 

se opõem a maiores investimentos públicos, sejam eles em saúde ou em quaisquer 

outras áreas, uma vez que os mesmos podem se apresentar como uma ameaça aos 

interesses do capital financeiro. Para elucidar ainda mais tais considerações, aduz 

Eugênio Mendes: 

Há uma nítida diferença entre o SUS real e o SUS constitucional. Enquanto 
o SUS constitucional propõe um sistema público universal para todos os 
brasileiros, o SUS real vai se consolidando como um subsistema  dentro de 
um sistema segmentado, destinado aos que não têm acesso aos 

                                                             

9 SOUZA, Luis Eugenio Portela Fernandes de. O SUS necessário e o SUS possível: estratégias de gestão. 
Uma reflexão a partir de uma experiência concreta. Publicado em 03.12.2007. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232009000300027&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 
14.09.2019. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232009000300027&script=sci_abstract&tlng=pt
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subsistemas privados. Dessa forma, conformou-se um modelo segmentado 
onde convivem três grandes sistemas: o Sistema Único de Saúde (SUS), o 
sistema público destinado a brasileiros que não têm acesso aos planos 
privados; o Sistema de Atenção Médica Suplementar, destinado a 
brasileiros que pagam, por si ou através de empregadores, diferentes 
operadoras articuladas em modalidades assistenciais diversas; e o Sistema 
de Desembolso Direto, ao qual recorrem os brasileiros, ricos e pobres, para 
a compra direta de serviços. Em conseqüência, na prática social, o SUS, ao 
invés de um sistema universal, vai se implantando como segmento 
destinado aos pobres.10 

 Na visão do autor, a prestação da saúde pública no Brasil se encontra 

segregada entre aqueles que, através de estímulos privados ou de incentivos de 

seus empregadores conseguem arcar com serviços direcionados à saúde, e, em 

contrapartida, aqueles que não possuem condições socioeconômicas de sustentar 

serviços direcionados a saúde.  

 Essa concepção faz com que o SUS perca sua condição assistencialista de 

caráter universal, destinada a toda população, intrinsecamente ligado à dignidade da 

pessoa humana, e se torna uma assistência direcionada essencialmente aos menos 

favorecidos.  

Nesse contexto, pode-se observar que a concepção da saúde como um 

conceito abrangente, que não apenas significa a ausência do estado de doença, cai 

por terra, haja vista que toda a organização preventiva e também o suporte social 

que o sistema deveria oferecer a população fica condicionado à escassez de 

recursos e a falta de materiais e pessoal qualificado para a consolidação das 

unidades de saúde.  

Desse modo, pode-se facilmente concluir que o direito fundamental à saúde 

não é capaz de atender as demandas que chegam às diversas unidades 

hierárquicas que deviam prestar os serviços de saúde. Esse cenário traz consigo um 

efeito expansivo de crise: se a população não têm acesso a uma atenção básica que 

seja capaz de auxiliar na identificação da doença e principalmente no caráter 

preventivo da população, um tripé da sistemática planejada e consolidada do 

Sistema deixa de ser efetivo, ocasionando, consequentemente, em posterior 

sobrecarga dos outros setores, que também não darão conta de suas demandas. 

                                                             

10 MENDES, Eugenio Vilaça. O SUS que temos e o SUS que queremos: uma agenda. Revista Mineira de Saúde 
Pública, nº 04, Ano 03 – janeiro a junho/2004. Disponível em: <http://coleciona-
sus.bvs.br/lildbi/docsonline/get.php?id=360>. Acesso em 17.09.2019.  
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E é justamente nesse cenário de crise da prestação da saúde por parte do 

Estado que entra a atuação jurisdicional no contexto da proteção do direito 

fundamental tutelado pela Constituição da República. Como já fora elencado, a 

saúde não pode, de modo algum, ser entendida como um conceito restrito e 

objetivo, mas sim como um direito que engloba e é capaz de modificar a vivência e 

as experiências sociais como um todo.  

A primazia pela dignidade da pessoa humana é o que dá respaldo para que o 

Poder Judiciário aja como um garantidor de que o direito à saúde chegue ao seu 

destino esperado: o atendimento satisfatório e condizente à população. Acerca de 

tais intervenções, é essencial destacar as palavras do autor Luis Roberto Barroso: 

(...) constitucionalismo traduz-se em respeito aos direitos fundamentais. E 
democracia, em soberania popular e governo da maioria. Mas pode 
acontecer de a maioria política vulnerar direitos fundamentais. Quando isto 
ocorre, cabe ao Judiciário agir. É nesse ambiente, é nessa dualidade 
presente no Estado constitucional democrático que se coloca a questão 
essencial: podem juízes e tribunais interferir com as deliberações dos 
órgãos que representam as maiorias políticas – isto é, o Legislativo e o 
Executivo –, impondo ou invalidando ações administrativas e políticas 
públicas? A resposta será afirmativa sempre que o Judiciário estiver 
atuando, inequivocamente, para preservar um direito fundamental previsto 
na Constituição ou para dar cumprimento a alguma lei existente. Vale dizer: 
para que seja legítima, a atuação judicial não pode expressar um ato de 
vontade própria do órgão julgador, precisando sempre reconduzir-se a uma 
prévia deliberação majoritária, seja do constituinte, seja do legislador.11 

O autor relembra que cabe ao Poder Judiciário a proteção aos direitos 

fundamentais que podem ser violados ou deixados em segundo plano pelas políticas 

públicas, defendendo que se faz necessária, para que seja considerada legítima, 

uma atuação pautada pela deliberação e discussão de maioria do constituinte ou do 

legislador, não cabendo, desse modo, intervenções na esfera administrativa por 

mera vontade do Judiciário. 

Sempre que um direito fundamental é definido, ele se torna exigível, inclusive 

pela via judicial, quando a administrativa o sucateia ou o descumpre. E são 

justamente essas intervenções que se pretende discutir, mais profundamente, no 

presente trabalho, em que algumas questões acerca da posição do Judiciário como 

                                                             

11 BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: 
direito à saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e 
parâmetros para a atuação judicial. 2007. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/estudobarroso.pdf>. 
Acesso em 17.09.2019 
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um garantidor da efetivação do direito à saúde serão elencadas: desde a assistência 

médica, propriamente dita, a realização de exames e ao fornecimento de 

medicamentos e materiais necessários a manutenção da saúde do indivíduo.  
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2 LIMITAÇÕES NA EFETIVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA   

 As Constituições brasileiras anteriores não se omitiram quanto à saúde, haja 

vista que todas elas apresentavam normas a temática.  Todavia, foi a Constituição 

de 88 a pioneira em conferir a devida importância ao tema tratando-a como direito 

social-fundamental, respeitando o texto constitucional e os pactos de direitos 

humanos.  

Desse modo, o direito a saúde é trazido pela Carta Magna como um direito 

social em seu artigo 6º e é efetivado mediante políticas públicas sociais e 

econômicas por parte do Estado. Estas funcionam como uma forma de garantia da 

materialização do próprio direito. Neste diapasão, importa mencionar as ideias de 

Marques: 

As políticas públicas, por sua vez, destinam-se a racionalizar a prestação 
coletiva do Estado, com base nas principais necessidades de saúde da 
população, de forma a promover a tão aclamada justiça distributiva, inerente 
à própria natureza dos direitos sociais. Neste sentido, as políticas públicas 
estabelecidas em matéria de assistência à saúde devem ser conhecidas 
pelo Poder Judiciário ao garantir efetivamente o direito à saúde, nos casos 
concretos que são submetidos à sua apreciação, pois, desta maneira, seria 
possível conjugar os interesses individuais com os coletivos, formalizados 
mediante tais políticas.12 

 

 O que a autora evidencia é que as políticas sociais são essenciais para a 

concretização e acesso à saúde por parte da população, que deve ser receptora dos 

serviços disponíveis. Todavia, o Sistema Único de Saúde, embora muito bem 

idealizado, não tem conseguido abranger a população e satisfazer suas demandas.  

 A implementação das medidas de otimização do Sistema desde seu início se 

mostram desorganizadas e segmentadas, e isso ocorre tanto pela baixa priorização 

de recursos, quanto pela ocorrência da falta de mão de obra especializada para 

desenvolver as políticas.  

 Um apontamento relevante capaz de elucidar a precariedade das prestações 

de saúde é como os serviços destinados à atenção básica se mostram insuficientes. 

E importa destacar que a Constituição de 88 não apenas trouxe moldes para que o 

SUS se consolidasse, mas também ampliou o conceito de saúde, que deixou de 

                                                             

12 MARQUES, Silvia Badim. Judicialização do Direito à Saúde. Revista de Direito Sanitário. São Paulo, v. 9, n. 2 
p. 65-72, Jul./Out. 2008 
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significar apenas a ausência de doenças. Nesse sentido, a atenção básica tem 

importância essencial no contexto preventivo e educativo da sociedade, 

representando o primeiro contato do cidadão com o serviço de saúde. 

 Não se pode negar, todavia, que existem esforços para a melhoria da atenção 

primária, como a criação dos Programas de Saúde da Família (PSF), por exemplo, 

que se trata de uma iniciativa de aproximação do serviço à sua comunidade, 

estreitando laços com a mesma. Mas é fato que a atenção básica tem muito a 

melhorar principalmente no que se refere à qualidade dos serviços prestados, o que 

pode ser confirmado pela superlotação de hospitais, pela mortalidade infantil e pela 

disseminação de doenças.  

 Diante disso, mostra-se nítida uma diferença entre o SUS normatizado e o 

SUS que é oferecido à sociedade. Enquanto o Sistema trazido pela Constituição é 

público, universal e capaz de atender a todos os brasileiros, o que se consolida 

socialmente funciona como um subsistema, destinado aqueles que não possuem 

acesso aos serviços que já são, em muitos âmbitos, oferecidos pelo setor privado. 

Nesse sentido, aponta Vilaça:  

Conformou-se um modelo segmentado onde convivem três grandes 
sistemas: o Sistema Único de Saúde (SUS), o sistema público destinado a 
milhões de brasileiros que não têm acesso aos planos privados; o Sistema 
de Atenção Médica Suplementar, destinado a brasileiros que pagam, por si 
ou através de empregadores, diferentes operadoras articuladas em 
modalidades assistenciais diversas; e o Sistema de Desembolso Direto, ao 
qual recorrem os brasileiros, ricos e pobres, para a compra direta de 
serviços. Em consequência, na prática social, o SUS, ao invés de um 
sistema universal, vai se implantando como segmento destinado aos 
pobres.13 

 Essa segmentação da prestação dos serviços de saúde traz à tona uma 

realidade bem parecida com a anterior à CF/88: volta-se a uma dicotomia social 

entre quem pode e quem não tem condições de arcar com as demandas de saúde 

as quais possam vir a necessitar. Isso faz com que haja um crescimento dos 

serviços ofertados pela iniciativa privada, que vem se corporificando e se mostrando 

hábil a oferecer serviços de saúde cada vez mais abrangentes.  

                                                             

13 MENDES, Eugenio Vilaça. O SUS que temos e o SUS que queremos: uma agenda. Revista Mineira de Saúde 
Pública, nº 04, Ano 03 – janeiro a junho/2004. Disponível em: <http://coleciona-
sus.bvs.br/lildbi/docsonline/get.php?id=360>. Acesso em 22.09.2019.  
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 Assim como a assistência primária a saúde, o amparo hospitalar também 

apresenta profundas defasagens. Trata-se de uma crise que se mostra através de 

problemáticas de gerência e de financiamentos na prestação dos serviços, e isso 

pode ser observado pelo alto número de pequenos hospitais não equipados para 

solucionar as questões de saúde trazidas pela comunidade; que resultam numa 

atenção ineficiente e de má qualidade, que conta com insuficientes pactuações com 

outras unidades para a prestação de serviços determinados, o que ainda assim não 

se mostra eficaz. 

 Ademais, outra problemática que pode ser trazida é a do subfinanciamento 

dos serviços, que representa o fator central da crise do Sistema, que influencia todas 

as outras dimensões, não apenas a hospitalar. O baixo financiamento consiste na 

ideia de que se pode remunerar os prestadores de serviços hospitalares abaixo do 

que eles realmente custam.  

Nesse sentido é que existe a chamada tabela SUS, que traz valores de 

remunerações específicos para cada serviço. Entretanto, esse padrão de 

remuneração é perverso no sentido de que a estrutura de preços trazida é 

inadequada: a lógica é sub-remunerar os procedimentos, especialmente aqueles de 

alta complexidade14.  

E é justamente nesse contexto de falhas na efetivação do acesso à saúde 

oferecido a população que o Poder Judiciário é inserido, como um meio de 

concretizar e materializar o direito social trazido com ênfase na Carta Magna. Nesse 

sentido, importam elencar as ideias de Barroso: 

Na prática, em todas as hipóteses em que a Constituição tenha 
criado direitos subjetivos – políticos, individuais, sociais3 ou difusos – são 
eles, como regra, direta e imediatamente exigíveis, do Poder Público ou do 
particular, por via das ações constitucionais e infraconstitucionais 
contempladas no ordenamento jurídico. O Poder Judiciário, como 
conseqüência, passa a ter papel ativo e decisivo na 
concretização da Constituição. 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 cumprido. Nos dias que correm, tornou-se 
necessária a sua convivência com novas formulações doutrinárias, de base 

                                                             

14 MENDES, Eugenio Vilaça. O SUS que temos e o SUS que queremos: uma agenda. Revista Mineira de Saúde 
Pública, nº 04, Ano 03 – janeiro a junho/2004. Disponível em: <http://coleciona-
sus.bvs.br/lildbi/docsonline/get.php?id=360>. Acesso em 22.09.2019. 
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pós-positivista, que levam em conta fenômenos apreendidos mais 
recentemente, como a colisão entre normas – especialmente as que 
abrigam princípios e direitos fundamentais –, a necessidade da ponderação 
para resolver tais situações, bem como conceitos como mínimo existencial e 
fundamentalidade material dos direitos.15 
 

  O que o autor explicita é que o Poder Judiciário, mediante a escassez 

de recursos e a escolha de prioridades por vezes duvidosas do administrador 

público, que nem sempre priorizam os serviços de saúde, tem papel ativo e 

fundamental para a garantia do cumprimento das obrigações no que tange aos 

serviços de saúde a serem disponibilizados a população.  

2.1. A intervenção do Poder Judiciário para efetivar o direito: a judicialização 

da saúde 

 No arcabouço social em que está inserido o SUS, a igualdade e a cidadania 

representam fatos jurídicos a serem consolidados em cada situação concreta, 

funcionando como um espaçode lutas pela democratização do poder público e do 

Estado. Uma vez que a saúde é compreendida como um direito universal de 

cidadania, sem quaisquer requisitos contributivos ou provas de insuficiência 

financeira dos indivíduos, o seu exercício está intrinsecamente relacionado às 

necessidades da população e as condições asseguradas pelo Estado para que o 

direito positivado se consolide em direito real e palpável. 

 Importa mencionar que o Sistema Único de Saúde foi implantado em 

condições financeiras que já eram conturbadas, e elas permeiam e se difundem na 

sociedade até os dias atuais, impedindo que a distribuição de serviços de saúde seja 

equitativa e igualitária, de modo a garantir e dar segurança aos receptores desses 

serviços de que estão usufruindo do direito.    

 E é justamente diante desse cenário contraditório entre a o texto 

constitucional e a realidade das instituições e políticas de saúde que surge a 

chamada judicialização da saúde e das políticas. Desse modo, a política de saúde, 

que incluía apenas o Executivo e o Legislativo, em composição com o poder público, 

                                                             

15 BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, fornecimento 
gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. Página 6. 2007. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/dl/estudobarroso.pdf>. Acesso em 03.10.2019 
 



28 
 

passa a ter um novo elemento atuante: o Poder Judiciário. Nesse contexto, bem 

aduz Fleury:  

A judicialização das políticas diz respeito ao uso do recurso judicial como 
forma de exigibilidade do direito, denegado na prática das instituições 
responsáveis. A tutela judicial pode ser tanto de caráter individual para 
acesso a bens e serviços (interposta por juízes ou defensoria pública) 
quanto com tutela coletiva, pelo Ministério Público, dos direitos sociais não 
individualizáveis e da probidade administrativa.16 
 

 A judicialização decorre do aumento da inclusão social e da disseminação dos 

valores democráticos para a sociedade, com a difusão de informações e da 

consciência de cidadania. Quando um indivíduo entende seu espaço no mundo e 

seus direitos individuais e sociais, ele passa a buscar meios para que eles se 

consolidem e, por conta dessa busca, esbarram no Poder Judiciário como agente 

ativo para a persecução de suas demandas.  

 Neste diapasão, a inserção do Poder Judiciário na esfera dos poderes 

Legislativo e Executivo pode ser enxergada sob duas perspectivas: ora significa uma 

interferência indevida sobre a capacidade de planejamento e ação do Executivo e 

uma ameaça as ações dos gestores locais; ora como uma aliada ao Sistema Único 

de Saúde.  

 Desse modo, pode-se inferir que, no contexto contemporâneo, o fenômeno da 

judicialização da saúde expressa reivindicações dos cidadãos para a garantia e 

promoção dos direitos de cidadania amplamente afirmados pelas leis e normas. 

Trata-se de um fenômeno de abrangência política, social e ética. Nesse sentido, é 

justo trazer os apontamentos de Ramos et. al:  

A combinação do fracasso democrático que marca muitos países da 
América Latina, associada a oportunidades favoráveis nos tribunais (por 
exemplo, a existência de recursos constitucionais de proteção, requisitos 
não rigorosos para seu processamento legal e a velocidade de resolução) 
tem levado ao aumento da judicialização do direito à saúde em diversos 
países. Se por um lado existe certa evidência de que os litígios iniciados por 
particulares, demandando direitos individuais, podem beneficiar mais a 
classe média que os grupos mais desfavorecidos, a execução judicial dos 
princípios e normas dos direitos à saúde também pode propiciar o 
fortalecimento do sistema de saúde e a cobertura universal, como 

                                                             

16 FLEURY, Sônia. Judicializacão pode salvar o SUS. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 36, n. 93, p. 159, 
abr/jun. 2012 
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demonstram a transformação, por mandado judicial, do sistema de saúde e 
a unificação dos benefícios como, por exemplo, na Colômbia.17. 
 

 

O que os autores afirmam é que a busca pela efetivação da saúde pela via 

jurisdicional acaba por atender a demandas individualizadas e específicas, de 

pessoas que têm acesso a informações e sabem que transformar suas demandas 

de saúde em judiciais é uma saída para que as mesmas sejam prestadas de forma 

obrigatória pelo Estado. Entretanto, essa via incidental não é de conhecimento de 

grande parcela da população, que segue a margem em suas necessidades.  

Embora o acesso a saúde deva ser universalizado, de acordo com o 

mandamento constitucional, isso não se efetiva na prática, e, desse modo, cada vez 

mais cidadãos recorrem ao Poder Judiciário para reivindicarem seu direito sanitário e 

garantirem o acesso devido às necessidades que não são devidamente acolhidas 

pelo sistema. Todavia, é paradoxal que seja preciso recorrer às vias judiciais para se 

ter acesso aquilo que está constitucionalmente garantido.    

E, por conta dessas fragilidades, o Poder Judiciário vem recebendo cada vez 

mais demandas de usuários do SUS para consolidar o acesso aos mais variados 

recursos de recuperação de saúde, como ocorre com os medicamentos de alto 

custo; internações em leitos de alta complexidade, como os de terapia intensiva e os 

de assistência oncológica; além das demandas em busca de assistência médica 

específica para a realização de consultas ambulatoriais e procedimentos 

terapêuticos. 

Ainda que seja uma porta de entrada para o atendimento aos serviços de 

saúde, a problemática central que envolve a judicialização da saúde, como já 

mencionado, está na individualização das demandas que são socialmente comuns a 

vários indivíduos, como o fornecimento de medicamentos, internações em leitos de 

UTI, dentre outras.  

Nesse sentido, ao invés de se produzir políticas públicas capazes de 

abrangerem a população, o Poder Judiciário acaba por restringir o acesso àqueles 

que ingressam de forma singular no âmbito do Judiciário. Todavia, o cenário de crise 

                                                             

17 Ramos RS, Gomes AMT, Oliveira DC, Marques SC, Spindola T, Nogueira VPF. O acesso às ações e serviços do 
Sistema Único de Saúde na perspectiva da judicialização. Página 1. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2016; 
24:e2797. Acesso em  03.10.2019. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.1012.2689 



30 
 

dos setores políticos e de saúde acaba por tornar o ingresso judicial como a única 

maneira de efetivar o direito. Nesse contexto, importa mencionar as ideias de Ramos 

et. al. 

Apesar de reconhecerem os malefícios da individualização da política, 
proporcionada pelo fenômeno da judicialização, os profissionais afirmam 
que, em algum momento de suas trajetórias profissionais, chegaram a 
estimular a busca por auxílio judicial em casos em que percebiam que as 
dificuldades enfrentadas pelo sistema poderiam prejudicar a proposta 
terapêutica do usuário, apontando uma tensão entre positividade e 
negatividade ante o objeto de estudo.18 

 

 Essa atitude dos profissionais se justifica pela morosidade das vias 

administrativas que, por vezes, se apresenta de forma insensível as necessidades 

que são trazidas pelos usuários. Elas se contrapõem às do Poder Judiciário, que 

obriga a celeridade no atendimento dos procedimentos, leitos e medicações 

solicitadas. É nesse sentido que a atuação jurisdicional na seara da saúde funciona 

no sentido de diluir as dificuldades apresentadas pelo Estado no atendimento às 

necessidades da população.  

Isso aponta que a judicialização por si só não é um problema, mas acaba por 

representar o resultado de uma série de dificuldades e problemáticas construídas ao 

longo das últimas décadas. O cuidado, portanto, é no sentido de não tornar a esfera 

judicial um meio administrativo para a resolução das demandas voltadas para a 

saúde. Neste diapasão, volta-se para o mesmo ponto: são fundamentais políticas 

públicas voltadas para a consolidação do direito, para que os usuários sintam menos 

dificuldades dentro do sistema público.  

Portanto, fica fácil concluir que um dos principais desafios do Sistema Único 

de Saúde é a sua efetivação, propriamente dita. E essa é a luta travada pelos 

usuários, profissionais e gestores: a de manter a coerência entre o texto 

constitucional e a realidade social a qual o SUS se insere. E a população, por 

consequência, busca meios de exigir que as legislações já vigentes se materializem. 

Nesse sentido, aparece o maior desafio do SUS, que é justamente a persecução 

pela sua universalidade. 

                                                             

18 Ramos RS, Gomes AMT, Oliveira DC, Marques SC, Spindola T, Nogueira VPF. O acesso às ações e serviços do 
Sistema Único de Saúde na perspectiva da judicialização. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2016; 24:e2797. 
Acesso em 03.10.2019. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.1012.2689 
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Partindo desse pressuposto, a atuação do Judiciário se apresenta como 

essencial para a efetivação do direito de cidadania e para o pleno acesso e gozo de 

direitos individuais, em que se inclui a saúde. Todavia, o Poder Judiciário operar 

como ente ativo na prestação dos serviços de saúde representa um ponto de tensão 

entre os executores da política, que ficam obrigados a garanti-los, sendo alguns, 

inclusive, acima das responsabilidades orçamentárias.  

Desse modo, pode-se afirmar que são as próprias limitações do Sistema que 

fazem com que esse movimento de judicialização ganhe forças e se naturalize. 

Apesar de o resultado final, a saber, a prestação da saúde ao cidadão, ser positiva, 

ele se mostra incapaz de garantir que o direito sanitário positivado pela Carta Magna 

esteja ao alcance de todos, respeitando-se, assim, o princípio da universalidade.  

 

2.2. O mínimo existencial e a reserva do possível 

 Para que se compreenda as questões que se associam à efetivação do direito 

à saúde no Brasil, é importante uma análise sobre os princípios do mínimo 

existencial e da reserva do possível, que funcionam, no campo prático, como uma 

balança mediante as situações concretas em que o Estado tem a obrigação de 

garantir o mínimo necessário para que a saúde coletiva, ainda que não existam 

recursos suficientes para essa finalidade específica.  

 Para fins conceituais, a reserva do possível nada mais é do que um elemento 

capaz de limitar o acesso dos cidadãos a um direito fundamental específico, 

mediante as limitações orçamentárias do Estado. Logo, faz-se necessária uma 

análise entre as possibilidades do poder público e a urgência da pretensão trazida 

ao Poder Judiciário.  

 Importa elencar ainda, que se a demanda solicitada for manejada de forma 

incorreta, pode haver grave lesão a economia, bem como ferir direitos que têm 

garantia constitucional e consagram a dignidade. A reserva do possível é trazida 

quando existe uma impossibilidade por parte do Estado em garantir a efetividade de 

direitos sociais, tendo em vista que a demanda pode trazer um prejuízo considerável 

ao erário e a sociedade de modo geral. Acerca do princípio, vale mencionar o 

entendimento de Souza: 

 

A teoria da Reserva do Possível foi “importada” para o Brasil e interpretada 
unicamente como a Reserva do Financeiramente Possível, eis que é 
considerada como limite à concretização dos direitos fundamentais sociais 
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tão somente a existência ou não de recursos públicos disponíveis. Não é de 
se espantar que houve uma mudança na essência da teoria quando 
interpretada em solo pátrio, uma vez que existem significantes diferenças 
sociais, culturais e econômicas entre a Alemanha, berço da teoria da 
Reserva do Possível, e o Brasil.19 

 

 Ainda que o Brasil tenha “importado” os ideais alemães no que diz respeito à 

teoria da reserva do possível, o autor aduz que existem divergências eminentemente 

sociais presentes no Brasil que não fazem parte do contexto sociopolítico alemão, e 

isso se confirma com o alto número de cidadãos brasileiros que vivem à margem da 

sociedade, em diversos setores, não sendo diferente no contexto da saúde, o que se 

confirma pelo grande contingente de pessoas que não encontram vagas em 

hospitais, nem são devidamente atendidos pelos mesmos, bem como não têm suas 

demandas de medicamentos e procedimentos atendida de forma satisfatória. 

 O que ocorre no campo prático, justamente pela realidade econômica e social 

do Brasil, é o uso da teoria como óbice à efetivação dos direitos fundamentais 

mediante as limitações do Estado em dispor de recursos financeiros suficientes para 

implementá-los. A reserva do possível, desse modo, nada mais é do que a 

materialização dos direitos sociais se condicionando aos recursos disponíveis, ainda 

que, ao enfatizar apenas alguns desses direitos que chegam como pretensões 

jurídicas, sejam inviabilizados alguns outros. Acerca do assunto, se posiciona 

Barcelos: 

(...) é importante lembrar que há um limite de possibilidades materiais para 
esses direitos. Em suma: pouco adiantará, do ponto de vista prático a 
previsão normativa ou a refinada técnica hermenêutica se absolutamente 
não houver dinheiro para custear a despesa gerada por determinado direito 
subjetivo.20 
 

 

 A autora aduz que pela falta de condições de garantia plena dos direitos 

sociais, o Estado deve fazer escolhas, fixar prioridades e critérios e fomentar 

políticas públicas que sejam capazes de atender as demandas dos cidadãos como 

um todo, para que não se faça necessário, pela via jurisdicional, se garantir um 

direito específico, quando o essencial é abranger a todo o contexto social que 

necessita da prestação dos serviços de saúde.  
                                                             

19 SOUZA, Lucas Daniel Ferreira de. Reserva do possível e o mínimo existencial: embate entre direitos 
fundamentais e limitações orçamentárias. Rev. Fac. Dir. Sul de Minas, Pouso Alegre, v. 29, n. 1: 205-226, 
jan./jun. 2013, pág. 3. Disponível em: 
<https://www.fdsm.edu.br/adm/artigos/86a7cb9df90b6d9bbd8da70b5f295870.pdf.> Acesso em 01.11.2019 
20 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 
p. 232. 

https://www.fdsm.edu.br/adm/artigos/86a7cb9df90b6d9bbd8da70b5f295870.pdf


33 
 

 As políticas públicas, essenciais à efetivação da saúde, representam a 

destinação de recursos públicos para determinado fim específico; todavia, elas 

encontram óbice justamente na reserva do possível, mediante as limitações 

orçamentárias do Estado.  É aí que entra a Administração Pública, para 

compatibilizar os casos concretos e os direitos que estiverem em conflito, por meio 

de uma análise que evidencie sua hierarquização, elevando os de maior relevância e 

prioridade. Essa possibilidade de análise de prioridades do poder público é bem 

trazida por Souza: 

 

Esse poder de escolha do Estado é denominado poder discricionário, por 
meio do qual a Administração Pública tem a liberdade de escolher, 
consultando a oportunidade e a conveniência, a medida que mais convenha 
ao interesse público, sem necessidade de previsão legal. (...) Obviamente, 
mesmo dispondo dessa liberdade, as escolhas realizadas pelo Estado 
devem ser pautadas pela Constituição Federal, que determina as diretrizes 
a serem seguidas a fim de satisfazer os objetivos fundamentais nela 
previstos.21 
 
 

 Ainda que seja uma liberdade garantida ao Poder Público, essa 

discricionariedade do Estado não significa que o administrador possa optar entre 

efetivar ou não um direito fundamental, mas sim que ele deve ponderar os bens 

jurídicos que estiverem sendo discutidos no momento da distribuição de seus 

recursos. 

 A problemática da reserva do possível é a insegurança jurídica trazida pelo 

condicionamento da efetivação de direitos fundamentais aos recursos financeiros 

disponíveis. Desse modo, as decisões do administrador público devem ser 

norteadas pela avaliação minuciosa de cada caso concreto, baseando-se sempre na 

decisão mais adequada para solucionar o conflito de interesses. 

 Neste sentido, a reserva do possível só pode ser utilizada quando ficar 

comprovado, após prévio estudo, que inexistem meios financeiros para a realização 

de determinado fim, para que não seja entendida como uma forma de se descumprir 

as obrigações estatais delimitadas pela Carta Magna. Nesse sentido, bem 

preleciona Souza: 

 

                                                             

21 SOUZA, Lucas Daniel Ferreira de. Reserva Do Possível E O Mínimo Existencial: Embate Entre Direitos 
Fundamentais E Limitações Orçamentárias. Rev. Fac. Dir. Sul de Minas, Pouso Alegre, v. 29, n. 1: 205-226, 
jan./jun. 2013, pág. 5. Disponível em: 
<https://www.fdsm.edu.br/adm/artigos/86a7cb9df90b6d9bbd8da70b5f295870.pdf.> Acesso em 01.11.2019 

https://www.fdsm.edu.br/adm/artigos/86a7cb9df90b6d9bbd8da70b5f295870.pdf
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Tendo em vista a vital importância da concretização dos direitos 
fundamentais sociais, a Reserva do Possível deve ser rechaçada quando 
invocada com o intuito de afastar a obrigatoriedade de efetivação dos 
referidos direitos pelo Estado, razão pela qual a mera alegação de 
insuficiência de recursos não é suficiente, devendo haver a clara 
comprovação dela. Entretanto, o que se constata na realidade pátria é um 
completo descaso com a efetivação dos direitos sociais, notado pelo mau 
planejamento das verbas pelo Estado, conjuntamente com a criação de 
políticas públicas insuficientes para atender à demanda da população 
brasileira.22 

 

 Uma temática importante acerca da realidade brasileira levantada pelo autor, 

altamente ligada à falta de planejamentos e políticas públicas efetivas, é o cenário 

de corrupção que assola todos os setores econômicos, inclusive o do Poder Público. 

Essa problemática compromete diretamente a qualidade de vida da população, haja 

vista se confundirem o interesse público e o pessoal do administrador. 

 Esse cenário de corrupção viola diretamente os direitos fundamentais no que 

tange as prestações obrigatórias que o Estado deve cumprir para a garantia de 

direitos sociais, uma vez que ocupa o papel de representante da sociedade. 

Todavia, essa mistura entre os interesses, aliada a escassez de recursos não pode, 

de modo algum, comprometer o mínimo necessário para a vida digna do cidadão. 

 A dimensão de reserva do possível se aplica perfeitamente no contexto da 

prestação dos serviços de saúde, onde a população, mediante a negativa de 

atendimento de suas demandas, ingressa pela via jurisdicional, quer seja para a 

realização de atendimentos médicos especializados, ou para a disponibilização de 

leitos em hospitais devidamente equipados, ou mesmo para o fornecimento de 

medicamentos e materiais de forma gratuita. 

 A discricionariedade do Estado em priorizar as demandas e efetivar as 

possíveis e de maior relevância passa por um crivo, por assim dizer, que funciona 

como uma limitação: não é possível que ao menos uma parcela mínima de cada 

direito fundamental social não seja prestada, pela preservação do princípio da 

dignidade da pessoa humana, sob pena de atentar diretamente os direitos e 

garantias constitucionais.  

                                                             

22 SOUZA, Lucas Daniel Ferreira de. Reserva Do Possível E O Mínimo Existencial: Embate Entre Direitos 
Fundamentais E Limitações Orçamentárias. Rev. Fac. Dir. Sul de Minas, Pouso Alegre, v. 29, n. 1: 205-226, 
jan./jun. 2013, pág. 7. Disponível em: 
<https://www.fdsm.edu.br/adm/artigos/86a7cb9df90b6d9bbd8da70b5f295870.pdf.> Acesso em 02.11.2019 
 

https://www.fdsm.edu.br/adm/artigos/86a7cb9df90b6d9bbd8da70b5f295870.pdf
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 E assim se chega ao conceito de mínimo existencial, criado para efetivar a 

dignidade, a ser garantida pelo Estado. Ela representa, desse modo, o direito 

individual de acesso a condições mínimas indispensáveis a vida, que exigem 

prestações positivas do Poder Público. Sendo assim, funciona como um padrão 

mínimo de efetivação dos direitos fundamentais sociais por parte do Estado. Importa 

trazer as ideias de Canotilho acerca do que abrange a ideia central de mínimo 

existencial:  

 

Das várias normas sociais, econômicas e culturais é possível deduzir-se um 
princípio jurídico estruturante de toda a ordem econômico-social 
portuguesa: todos (princípio da universalidade) têm um direito fundamental 
a um núcleo básico de direitos sociais (minimum core of economic and 
social rights) na ausência do qual o estado português deve se considerar 
infractor das obrigações jurídico-sociais constitucional e internacionalmente 
impostas.23 

 

 Importa mencionar, ainda, que embora não expressos na Carta Magna de 

1988, o mínimo existencial deve ser contextualizado com os direitos humanos, com 

fulcro no conceito de liberdade em todas as dimensões e nos princípios da dignidade 

e da igualdade, vitais para as garantias constitucionais. É nesse sentido que 

apregoa Filho: 

 

De fato, o mínimo existencial não trata apenas de garantir ao ser humano 
um “mínimo vital”, mas um mínimo de qualidade vida, o qual lhe permita 
viver com dignidade, tendo a oportunidade de exercer a sua liberdade no 
plano individual (perante si mesmo) e social (perante a comunidade onde se 
encontra inserido). O mínimo existencial possui, assim, uma relação com a 
dignidade humana e com o próprio Estado Democrático de Direito, no 
comprometimento que este deve ter pela concretização da ideia de justiça 
social.24 

 

 De acordo com o autor, a dignidade humana tem conceito amplo, não 

devendo ser atrelada apenas o aspecto físico, mas sim também o intelectual, 

garantindo ao cidadão direito à educação, moradia, cultura e saúde. Desse modo, é 

necessário que o administrador público volte seu olhar no sentido de valorizar 

direitos subjetivos para a consolidação do que se chama de mínimo existencial. 

                                                             

23 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 4. ed. Coimbra: 
Almedina, 2001. p. 203. 
24 FILHO, Salomão Ismail. Mínimo existencial: um conceito dinâmico em prol da dignidade humana. MP no 
debate. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-dez-05/mp-debate-minimo-existencial-conceito-
dinamico-prol-dignidade-humana> Acesso em 31.10.2019. 
  

https://www.conjur.com.br/2016-dez-05/mp-debate-minimo-existencial-conceito-dinamico-prol-dignidade-humana
https://www.conjur.com.br/2016-dez-05/mp-debate-minimo-existencial-conceito-dinamico-prol-dignidade-humana
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 As nuances que compõem o mínimo existencial não podem ser taxativas; é 

necessária uma avaliação do caso concreto que traz o direito fundamental a ser 

efetivado ao cidadão. Nesse sentido, o poder discricionário conferido ao Estado não 

pode fazer escolhas no que tange ao núcleo de direitos que compõem o 

minimamente digno à sociedade. Qualquer possível restrição a direitos só pode 

ocorrer caso não colida com esse núcleo essencial que, de modo algum, pode 

deixar de ser observado, haja vista representarem pilares da existência humana.  

 Assim é o entendimento de Filho: 
 

(...) a defesa de um mínimo existencial, fundamentado em uma ideia de 
proibição de insuficiência, não pode reduzir os direitos sociais a padrões 
mínimos de existência, tendo por corolário a acomodação dos gestores 
públicos e decisores políticos. E, nesse ponto, os membros do Ministério 
Público e demais agentes públicos responsáveis pelo controle da 
administração pública precisam estar bastante atentos. 
Ora, a proibição da insuficiência tem que ser interpretada como um conceito 
dinâmico, como um verdadeiro ponto de partida, e não como um local de 
chegada. A partir dela, a efetivação dos direitos fundamentais em sua 
perspectiva social, não se entendendo que a efetivação de tais direitos 
termine com ela e nem que tal postulado trate apenas de garantir um 
mínimo vital.25 

 

 O desígnio principal do Estado à efetivação dos direitos fundamentais, uma 

vez que são essenciais à vida com dignidade. E é por conta disso é que não se faz 

possível evocar a reserva do possível como justificativa para o não atendimento de 

quaisquer pretensões judiciais que se refiram a direitos fundamentais, porque 

possuem prioridade nas destinações orçamentárias.  

 Importa mencionar que os tribunais já entendem o mínimo existencial como 

fator essencial a ser observado na persecução de direitos fundamentais. Neste 

diapasão, importa trazer à tona o entendimento da Ministra Carmem Lúcia: 

 

A noção de "mínimo existencial", que resulta, por implicitude, de 
determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), 
compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se 
capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a 
assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, 
a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição 
de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à 
proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à 

                                                             

25 FILHO, Salomão Ismail. Mínimo existencial: um conceito dinâmico em prol da dignidade humana. MP no 
debate. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-dez-05/mp-debate-minimo-existencial-conceito-
dinamico-prol-dignidade-humana> Acesso em 31.10.2019. 

https://www.conjur.com.br/2016-dez-05/mp-debate-minimo-existencial-conceito-dinamico-prol-dignidade-humana
https://www.conjur.com.br/2016-dez-05/mp-debate-minimo-existencial-conceito-dinamico-prol-dignidade-humana
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assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à 
segurança.26 

  

 Pode-se observar que mesmo não consagrado na Constituição de 1988, a 

jurisprudência afirma que o mínimo existencial possui valoração e é imprescindível 

para que se mantenha a dignidade pessoal dos indivíduos, entre os quais se inclui 

ao acesso a um serviço de saúde de qualidade, capaz de solucionar as demandas 

trazidas com a máxima eficiência possível. 

 A doutrina também já consolidou o entendimento de que é necessário e 

imprescindível se atentar ao mínimo existencial nas prestações dos direitos pela 

esfera pública. Grinover27 entende o mínimo existencial como um direito às 

condições de existência humana digna, que exige, por sua vez, prestações positivas 

do Estado. Sarmento28 complementa essa compreensão, afirmando que “O direito 

mínimo existencial corresponde à garantia das condições materiais básicas de vida.” 

 Existem doutrinadores que afirmam ainda que o mínimo existencial pode ser 

compreendido como mínimo social, ou seja, “um direito às condições mínimas de 

existência humana digna que não pode ser objeto de intervenção do Estado na via 

dos tributos e que ainda exige prestações positivas”29.  

 Portanto, no contexto das decisões no que tange às prestações de saúde, 

enfoque do presente trabalho, os tribunais vêm baseando suas decisões levando em 

consideração essa ponderação entre a reserva do possível e o mínimo existencial 

necessário para a vida digna, que não está inserido na discricionariedade do Poder 

Público, uma vez que o Estado possui função precípua em efetivar os preceitos 

constitucionais.  

A seguir, far-se-á uma análise jurisprudencial capaz de elucidar, no âmbito 

prático, como as decisões acerca dessas demandas de saúde vêm sendo 

fundamentadas e quais os entendimentos consolidados nesse contexto de ativismo 

judicial em que o Poder Judiciário está inserido como órgão capaz de obrigar o 

cumprimento do direito fundamental à saúde por parte da Administração Pública.  

                                                             

26 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo 684445. SP, Relator(a): Cármen 
Lúcia. Data de Julgamento: 17/05/2012. Acesso em 02/11/2019. 
27 GRINOVER, Ada Pellegrini. O controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Revista do Curso de 
Direito da Faculdade de Humanidades e Direito, v. 7, n. 7, 2010, p. 18.In: acesso em 02/11/2019. 
28 SARMENTO, Daniel. A proteção judicial dos direitos sociais: alguns parâmetros ético-jurídicos, p. 27. In: 
Acesso em 02/11/2019. 
29 TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 35 
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3. A JUDICIALIZAÇÃO DAS DEMANDAS NOS TRIBUNAIS 

 

A judicialização do direito à saúde modificou o cenário de descaso e de não 

priorização do Poder Público no que se refere a prestações contínuas e dignas dos 

mais variados serviços. Agora, o que seguirá será uma análise de como os Tribunais 

vêm enxergando e fundamentando suas decisões acerca dessa interferência da via 

jurisdicional na seara da efetivação do direito.  

Para dar início a este recorte de decisões, elencar-se-á a maneira como o 

princípio da dignidade da pessoa humana é evidenciado como um fundamental 

embasador para que as pretensões almejadas sejam auferidas pelos usuários.  

 

3.1. A dignidade da pessoa humana nas decisões 

 Para abrir as discussões acerca desse princípio, é importante que sejam 

traçadas algumas considerações acerca da maneira como ele é conceituado. Nesse 

sentido, são elucidativas as palavras de Santana:  

Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva 
de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 
consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste 
sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a 
pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, 
como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa co-
responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão dos 
demais seres humanos.30 

 

 Nesse sentido, é pacífico que o princípio da dignidade da pessoa humana 

deve ser entendido como um princípio absoluto, capaz de perpassar por quaisquer 

possíveis lesões que desconsiderem a vida digna dos indivíduos. E não é diferente 

no âmbito do direito à saúde, que, com base no que é disposto pela Constituição 

Federal de 1988, deve ser entendido de maneira indissociável à dignidade, vez que 

a Carta Magna trouxe uma conceituação ampla sobre o que é a saúde, abrangendo 

muito mais do que simplesmente a ausência de doenças.   

 Isto posto, importa analisar, após as análises pertinentes ao campo teórico, 

como a interação desses dois princípios é solidificada no âmbito prático, bem como 

                                                             

30 SANTANA, Raquel Santos. A dignidade da pessoa humana como princípio absoluto. Disponível em: 
<https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5787/A-dignidade-da-pessoa-humana-como-principio-
absoluto>. Acesso em 09.11.2019 
 
 

https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5787/A-dignidade-da-pessoa-humana-como-principio-absoluto
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5787/A-dignidade-da-pessoa-humana-como-principio-absoluto
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destacar que a persecução pela dignidade é utilizada pelos tribunais como 

justificativa para que a saúde seja devidamente prestada.  

  

 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E 
ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS 
E ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AUTOR, VÍTIMA DE ACIDENTE DE 
TRÂNSITO, INTERNADO EM HOSPITAL MUNICIPAL, NECESSITANDO 
DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL ESPECIALIZADO EM 
TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 
FEITO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E NÃO ATENDIDO. SENTENÇA 
DE PROCEDÊNCIA, A QUAL CONFIRMOU A TUTELA DE URGÊNCIA 
DEFERIDA PARA DETERMINAR QUE OS RÉUS, SOLIDARIAMENTE, 
DILIGENCIASSEM A TRANSFERÊNCIA DO AUTOR, POR MEIO DE 
VEÍCULO ADEQUADO, PARA HOSPITAL COM A ESPECIALIDADE DE 
QUE O MESMO NECESSITAVA, EM 48 HORAS, "PREFERENCIALMENTE 
O HOSPITAL ESTADUAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DONA 
LINDU", SITUADO EM "PARAÍBA DO SUL/RJ, DEVENDO A PARTE RÉ 
DISPONIBILIZAR, AINDA, OS APARELHOS E FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA VIDA DO 
AUTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 
5.000,00(CINCO MIL REAIS)", CONDENANDO O MUNICÍPIO AINDA EM 
1/2 DA TAXA JUDICIÁRIA, E AMBOS OS RÉUS EM HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM R$ 1.000,00 (ART. 85, § 8º DO NCPC). (...) 
SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO NO QUE TANGE À 
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA, 
ESTANDO EM CONSONÂNCIA COM O VERBETE Nº 145 DA SÚMULA 
DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DESTA EGRÉGIA CORTE. 
CONSIDERANDO AINDA QUE O MUNICÍPIO É RÉU NA PRESENTE 
AÇÃO, E NÃO AUTOR, NÃO SE LHE APLICA O PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ARTIGO 115 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO ERJ, DE ACORDO COM O 
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 42 DO FETJ. DESPROVIMENTO DO 
RECURSO.31 

 

A ementa acima é de um recurso de apelação interposto pelo Município de 

Rio das Ostras à sentença que julgou procedente os pedidos contidos na obrigação 

de fazer movida por um paciente, que após um acidente de trânsito, passou a 

necessitar de atendimento especializado em traumatologia e ortopedia, que não é 

ofertado pela municipalidade.  

 O recurso foi desprovido pelo Tribunal, que elucidou o acórdão com base no 

mandamento constitucional de que é dever do Estado garantir a efetivação do 

acesso à saúde a todos. Elencou ainda, que se as vias administrativas forem 

insuficientes ao atendimento da demanda, é necessário que a judicialização do 

                                                             

31 TJ/RJ. APELAÇÃO: 0007200-19.2018.8.19.0068. Relatora: Des. Sandra Santarém Cardinali. Julgamento: 
15/08/2019. PJERJ, 2019. Disponível em: 
<http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ProcessarConsJuris.aspx?PageSeq=1&Version=1.1.5.0>. Acesso em 11 de 
novembro de 2019. 
 

http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ProcessarConsJuris.aspx?PageSeq=1&Version=1.1.5.0
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direito fundamental à saúde interfira, nesse cenário e inércia estatal na formulação 

de políticas públicas que sejam capazes de preservar a saúde do indivíduo. 

 Ponto interessante a ser discorrido é a questão da responsabilidade solidária 

entre o Estado e o município na obrigação de ofertar, de modo pontual e oferecendo 

a dignidade necessária, a assistência médico-hospitalar a pacientes carentes de 

condições financeiras. 

 Ademais, também é consolidado que cobrar do Poder Público pela via 

jurisdicional não fere os princípios da isonomia e da impessoalidade, mas sim se 

aproxima da persecução pela dignidade da pessoa humana, direito fundamental 

substancialmente entrelaçado à saúde. 

 Importa destacar, ainda, que a judicialização da demanda de saúde não 

atendida pela via administrativa em nada fere a separação de poderes e não 

configura uma interferência indevida de um poder em outro, uma vez que a 

intervenção judicial se mostra essencial para que a pretensão seja devidamente 

atendida, sempre priorizando a saúde e o bem-estar do indivíduo. 

É nesse mesmo sentido que se posiciona a Décima Nona Câmara Cível em 

decisão que deu provimento a uma cirurgia no município de Conceição de Macabu:  

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA EM FACE DO MUNICÍPIO DE 

CONCEIÇÃO DE MACABU. AUTOR HIPOSSUFICIENTE, COM 85 ANOS 

DE IDADE QUE APRESENTA INDICAÇÃO DE CIRURGIA PARA 

APLICAÇÃO INTRA-VÍTREA DE QUIMIOTERÁPICO RANIBIZUMABE 

0,23ML/10MGR/ML EM AMBOS OS OLHOS, POR MEMBRANA 

NEOVASCULAR SUB-RETINIANA, HAVENDO URGÊNCIA NA 

APLICAÇÃO EM AMBOS OS OLHOS, POR RISCO IRREVERSÍVEL DA 

ACUIDADE VISUAL EM UM MÍNIMO DE 3 APLICAÇÕES EM CADA 

OLHO, CONFORME PRESCRITO EM LAUDO MÉDICO. DECISÃO 

DEFERINDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AGRAVO RETIDO DO 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA CONFIRMANDO A TUTELA DE URGÊNCIA E A 

OBRIGAÇÃO DO RÉU AO FORNECIMENTO AO AUTOR, 

GRATUITAMENTE E SEM SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE, DO 

MEDICAMENTO DESCRITO NA INICIAL, MESMO QUE NA MODALIDADE 

GENÉRICA, BEM COMO OUTROS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS AO 

LONGO DO TRATAMENTO E NAS DOSES PRESCRITAS NOS 

RECEITUÁRIOS QUE APRESENTAR. A OMISSÃO IMPLICARÁ EM PENA 

DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00. CONDENAÇÃO, AINDA DO 

MUNICÍPIO NAS CUSTAS JUDICIAIS, TAXA JUDICIÁRIA E AO 

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% 
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SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA, RESSALVANDO QUANTO À 

TAXA JUDICIÁRIA A COMPROVAÇÃO DE RECIPROCIDADE. (...) 

MAJORA-SE OS HONORÁRIOS EM 2% EM OBSERVÂNCIA AO § 11 DO 

ART. 85 DO CPC.32 

 

 Nesse caso, a pretensão do autor se refere a um atendimento cirúrgico 

especializado, qualificado como eletivo na esfera das demandas do Sistema Único 

de Saúde, que não é ofertado pelo município, nem por suas pactuações com outras 

unidades, o que também denota que foram exauridas as esferas administrativas 

anteriores à propositura de demanda judicial. 

 Mais uma vez o Poder Judiciário é apontado como a única via de consolidar a 

pretensão do autor, vez que o município não foi capaz de saná-la. No acórdão, 

evidenciou-se que quando há conflitos entre as normas constitucionais no que se 

refere à preservação da saúde e as que moldam as regras para a execução 

orçamentária, prevalecem aquelas em detrimento destas, sob pena de se negar a 

dignidade da pessoa humana, que é posto como alicerce do Estado Democrático de 

Direito. 

 As prestações de saúde podem surgir nos mais diversos âmbitos: internações 

em leitos especializados, para conseguir cirurgias, medicamentos, exames e 

consultas. Em todas essas esferas, a justificativa dos Tribunais quando conferem o 

direito se baseia na tentativa de garantir a dignidade da pessoa humana, como 

podemos analisar na apelação cível abaixo:  

 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PROPOSTA EM FACE DO ESTADO 
E DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU. NEGATIVA DE 
REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG OBSTÉTRICO COM DOPLLER. 
Sentença de procedência confirmando decisão que concedeu tutela de 
urgência determinando que os réus forneçam o exame no prazo de 72h sob 
pena de multa a ser arbitrada e condenando o Estado a pagar R$10.000,00 
de multa pelo descumprimento da obrigação e mais R$10.000,00 de 
indenização por dano moral e os réus, solidariamente, a ressarcir R$100,00 
à autora referente à despesa com a realização do exame às suas expensas, 
a pagar as despesas processuais e o Município a pagar honorários de 10% 
sobre o valor da condenação. Apelações dos réus e da DPGE. Artigos 6º e 
196 da CRFB. A autora necessitava do exame de USG obstétrico com 
doppler por apresentar quadro clínico de pré-eclâmpsia. O prazo para o 

                                                             

32 TJ/RJ. APELAÇÃO: 0000362-84.2016.8.19.0018. Relator: Des. Juarez Fernandes Folhes. Julgamento: 
12/03/2019. PJERJ, 2019. Disponível em: 
<http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ImpressaoConsJuris.aspx?CodDoc=3827617&PageSeq=0>. Acesso em 11 de 
novembro de 2019. 
 

http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ImpressaoConsJuris.aspx?CodDoc=3827617&PageSeq=0
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cumprimento da obrigação pelo Estado terminou no dia 09/05/16 e o exame 
foi realizado em clínica particular, às expensas da autora, no dia 19/05/16. 
Ressarcimento devido. Aplicação de juros e correção monetária retificada. 
(...) DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DA DPGE E DO 
MUNICÍPIO/RÉU E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO 
ESTADO/RÉU.33 

 

 No caso em tela, a autora tem a necessidade de um exame obstétrico por 

apresentar um quadro clínico de pré-eclâmpsia. Mais uma vez, as vias 

administrativas foram exauridas e, ainda assim, não foi ofertado o exame. Importa 

elencar que ainda que a via jurisdicional tenha sido acionada, a autora pagou pelo 

exame em unidade particular, assumindo o valor, devido à urgência que a situação 

fática demandava. 

 O que se pede, desse modo, é o ressarcimento do valor pago pela paciente, 

acrescidos de juros e correções monetárias. Importa elencar que são a 

desorganização do poder público e a falta de políticas públicas contundentes que, 

em muitas vezes, ocasionam nesse tipo de prejuízo ao erário. A pretensão da 

autoria, no caso em tela, não demandava nada além de um exame de 

ultrassonografia, que não se configura como um procedimento de valor elevado. 

 Desse modo, é essencial que se retome a discussão aqui já destacada 

anteriormente: é imprescindível que pactuações e referências com unidades 

especializadas sejam devidamente estabelecidas, para que se evitem demandas 

judiciais acerca de procedimentos que deveriam ser atendidos sem maiores 

delongas pelas vias administrativas.  

 Ainda no que tange a persecução da dignidade através da garantia da saúde, 

importa destacar o agravo abaixo, em que o pleito do autor é conseguir que sua 

demanda de medicamentos seja satisfeita.  

 

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUTOR, 
ABSOLUTAMENTE INCAPAZ, NECESSITANDO DE TRATAMENTO 
MEDICAMENTOSO. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO 
DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA MUNICIPALIDADE. (...) O c. 
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, 
referente ao tema 106 do STJ (...). Em assim sendo, o r. juízo singular 
determinou a intimação do Autor para que apresente documento médico na 
forma do parecer técnico do NAT. 7. Com efeito, o único ponto que não 

                                                             

33 TJ/RJ. APELAÇÃO: 0000598-36.2016.8.19.0018. Relatora: Des. SÔNIA DE FÁTIMA DIAS. Julgamento: 
24/07/2019. PJERJ, 2019. Disponível em: 
<http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ImpressaoConsJuris.aspx?CodDoc=3922870&PageSeq=2>>. Acesso em 11 de 
novembro de 2019. 
 

http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ImpressaoConsJuris.aspx?CodDoc=3922870&PageSeq=2
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restou esclarecido é acerca de eventual ineficácia para o tratamento dos 
fármacos fornecidos pelo SUS, o que, frise-se, dependerá de dilação 
probatória. 8. No caso concreto, o perigo de dano é evidente, pois a demora 
no fornecimento dos insumos requeridos poderá causar dano grave ou de 
difícil reparação ao demandante, ferindo o Princípio Constitucional da 
Dignidade da Pessoa Humana. 9. Desta feita, os elementos constantes nos 
autos são suficientes para demonstrar, ao menos em exame preliminar, a 
presença dos requisitos legais. 10. RECURSO A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO, com amparo na regra do art. 932, IV, "a", do Código de 
Processo Civil.34 

 

Como já é sabido, o direito à saúde é um direito fundamental e deve ser 

assegurado por meio de normas de aplicação imediata, não comportando quaisquer 

limitações. Assim como em outras pretensões referentes à manutenção da saúde, a 

que pleiteia medicamentos é de responsabilidade comum dos entes federados, 

sendo de incumbência do Poder Judiciário garantir a eficácia do direito 

constitucional. 

 No que tange a prestação de medicamentos, a tese formulada pelo Supremo 

Tribunal de Justiça solicita que seja comprovado, por meio de laudo médico, a 

necessidade do medicamento, bem como que seja evidenciada a impossibilidade 

financeira em arcar com o custo dele e o registro do mesmo na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária.  

 Ainda nesse sentido, importa aqui mencionar o acórdão do TRF, 4ª Região, 

também sobre a prestação de medicamentos: 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTO. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. 1. A judicialização da 
política pública de distribuição de medicamentos deve obedecer a critérios 
que não permitam que o Judiciário faça as vezes da Administração, bem 
como que não seja convertido em uma via que possibilite a um paciente 
burlar o fornecimento administrativo de medicamentos, garantindo seu 
tratamento sem que se leve em consideração a existência de outros 
cidadãos na mesma ou em piores circunstâncias. 2. Extrai-se dos autos que 
o autor é portador de Linfoma do Manto e postula o medicamento Ibrutinib 
(Imbruvica) para o seu tratamento. Em que pese a prova pericial indicar a 
utilização do fármaco, verifica-se que os estudos existentes não indicam 
vantagem significativa na utilização do fármaco em comparação aos 
medicamentos disponíveis na rede pública de saúde.35 

                                                             

34 TJ/RJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO:0019744-15.2019.8.19.0000. Relator: Des. WERSON FRANCO PEREIRA 
RÊGO. Julgamento: 03/07/2019. PJERJ, 2019. Disponível em: 
<http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ImpressaoConsJuris.aspx?CodDoc=3908396&PageSeq=0>. Acesso em 12 de 
novembro de 2019. 
35 TRF-4. AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50133196820184040000 5013319-68.2018.4.04.0000. Relator: MARGA 
INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 26/06/2018. Jusbrasil, 2019. Disponível em: <https://trf-
4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/648769005/agravo-de-instrumento-ag-50133196820184040000-5013319-
6820184040000?ref=serp>. Acesso em 12 de novembro de 2019. 

http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ImpressaoConsJuris.aspx?CodDoc=3908396&PageSeq=0
https://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/648769005/agravo-de-instrumento-ag-50133196820184040000-5013319-6820184040000?ref=serp
https://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/648769005/agravo-de-instrumento-ag-50133196820184040000-5013319-6820184040000?ref=serp
https://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/648769005/agravo-de-instrumento-ag-50133196820184040000-5013319-6820184040000?ref=serp
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 Aqui, pode-se exemplificar o que já fora anteriormente mencionado sobre a 

prestação jurisdicional funcionar como uma esfera incidental no que tange a 

consecução de prestações de saúde. No acórdão fica claro que é inconcebível que o 

Poder Judiciário tome para si responsabilidades do Poder Público de maneira 

indiscriminada, assim como não é possível que o indivíduo utilize da via jurisdicional 

como forma de burlar o fornecimento administrativo.  

 Importa elucidar esses fatos justamente para que se compreenda que a 

dignidade da pessoa humana está, sem sombra de dúvidas, atrelada a prestação de 

serviços de saúde efetivos, mas esse deve ser um caminho que passa por 

burocracias: antes de demandar judicialmente pela pretensão, seja ela em qualquer 

esfera da seara da saúde, é essencial que seja esgotada a via administrativa, a fim 

de que se respeite o princípio da isonomia e se mantenha a persecução pela 

universalidade do Sistema Único de Saúde.   

 

3.2. O mínimo existencial e a reserva do possível para os Tribunais 

 O mínimo existencial e a reserva do possível funcionam como uma balança 

entre os recursos disponíveis e a capacidade de atender as demandas. Aquele pode 

ser compreendido como um alicerce à vida humana digna, inerente a todo ser 

humano. Este, por sua vez, é a chamada reserva do financeiramente possível, ou 

seja, trata-se de uma análise de recursos financeiros para o manejo das pretensões 

que surgirem na seara da saúde.  

 Assim que o Estado se depara com um direito fundamental amparado pelo 

mínimo existencial, há o alerta de que deve ser analisada a reserva orçamentária 

que está disponibilizada para ele, evidenciando que a Administração Pública poderá 

realizar apenas o que está inserido em sua capacidade econômica.  

 Todavia, insta mencionar que uma impossibilidade orçamentária jamais 

poderá impedir a eficácia dos direitos fundamentais essenciais, entre os quais está 

inserido o direito à saúde, que deve ser enxergado como prioritário entre as 

demandas. 
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 Nesse contexto, também é importante que sejam analisadas algumas 

decisões de Tribunais no que tange as prestações de saúde, que levam em conta 

esses dois conceitos em suas fundamentações.  

 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À 
SAÚDE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. MUNICÍPIO DE MURIAÉ. 
LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTE DO STF. INOPONIBILIDADE DE 
QUESTÕES ADMINISTRATIVAS. MÍNIMO EXISTENCIAL E RESERVA DO 
POSSÍVEL. SÍFILIS CONGÊNITA. DESNUTRIÇÃO. LATAS DE MILNUTRI. 
NECESSIDADE COMPROVADA. - Sob a ótica da Suprema Corte, a União, 
os Estados, os Municípios e o Distrito Federal são responsáveis solidários 
no âmbito do SUS e podem ser compelidos a fornecer tratamento clínico ou 
medicamentoso de interesse do indivíduo. - Deve ser mantida a decisão 
interlocutória na parte que determinou o fornecimento de latas de Milnutri - 
para tratamento de sífilis congênita e desnutrição. - Hipótese de redução 
das latas do leite a serem fornecidas pelo Município, em virtude de a 
quantidade fixada em primeira instância ser superior à demandada pela 
recorrida.36 
 

 No caso em tela, pode-se observar que o autor precisa de assistência 

farmacêutica em decorrência de um quadro de desnutrição. Para fundamentar o 

desprovimento do agravo, o relator se valeu do mínimo existencial pra justificar a 

necessidade da prestação para a manutenção da vida do paciente, mas também 

utilizou da reserva do possível para verificar a possibilidade de redução da 

quantidade de latas de leite a ser oferecida, em decorrência da fixada em primeira 

instância ser maior do que a solicitada pela autoria.  

 Outro julgado interessante é o que segue:  
 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM 
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196, 
CF. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). MÍNIMO EXISTENCIAL 
E RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 
(...)Resta evidente a violação ao princípio da isonomia, visto que não se 
afigura como justa a concessão de tratamento domiciliar a um único 
paciente, o qual já se encontra internado em hospital público, tendo em 
vista que muitos outros sofrem com a ausência de vagas e a dificuldade 
de atendimento nos hospitais públicos. Portanto, vê-se que o fornecimento 
do tratamento •home care– ao agravado se mostra incompatível com o 
denominado •mínimo existencial–. Precedentes. 3. Diante dos princípios 
da reserva do possível e da isonomia, além das limitações orçamentárias, 
é improsperável a pretensão autoral. O deferimento do serviço de home 
care ao paciente só seria possível caso se pudesse garantir a mesma 
situação àqueles que passam por circunstâncias igualmente periclitantes. 
Mais, a concessão de tratamento domiciliar a todos esses indivíduos 
significaria a alocação de recursos destinados a garantir o mínimo 
existencial da coletividade. 4. Ponderações de ordem prática. Manutenção 

                                                             

36 TJ/MG. AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10439150112043001. Relator: Alberto Vilas Boas. Data de Julgamento: 
17/05/2016. Data de Publicação: 23/05/2016. Disponível em:<https://tj-
g.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/341134142/agravo-de-instrumento-cv-ai-10439150112043001-
mg?ref=serp>. Acesso em 12 de novembro de 2019. 

https://tj-g.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/341134142/agravo-de-instrumento-cv-ai-10439150112043001-mg?ref=serp
https://tj-g.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/341134142/agravo-de-instrumento-cv-ai-10439150112043001-mg?ref=serp
https://tj-g.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/341134142/agravo-de-instrumento-cv-ai-10439150112043001-mg?ref=serp
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dos efeitos da sentença até a disponibilização de vaga no Hospital Naval 
Marcílio Dias, bem como até a verificação do exaurimento dos contratos 
em curso e/ou já firmados pela Administração. 5. Agravo interno 
parcialmente provido. Apelação e remessa necessária parcialmente 
providas.37 

 Na situação acima, há várias questões interessantes a serem destacadas. Já 

se discorreu que a reserva do possível é mitigada quando o que está do outro lado 

da balança são direitos essenciais, como o à saúde. Todavia, ainda que a demanda 

seja referente a prestações de saúde, isso não obriga automaticamente o Estado a 

atender a pretensão. É essencial uma análise minuciosa sobre as condições e os 

pedidos que estão em pauta pela autoria.  

 No caso acima, por exemplo, o que foi trazido às vias jurisdicionais 

ultrapassava o que pode ser compreendido como mínimo existencial: o autor se 

encontrava internado em hospital público e solicitava um serviço de atendimento 

individualizado, o “homecare”, a ser prestado por equipe técnica, em domicílio.  

 Ocorre que esse tipo de serviço, caso oferecido, violaria claramente o 

princípio da isonomia, vez que não parece justo conceder um tratamento domiciliar a 

tão somente um paciente que já está recebendo a atenção hospitalar possível de ser 

ofertada pelo Estado, uma vez que certamente existem outros diversos que se 

encontram na mesma situação fática e que também prefeririam receber os cuidados 

necessários em seus lares. Todavia, partindo-se do pressuposto de que o SUS se 

encontra com inúmeras defasagens, esta não seria, nem de longe, uma de suas 

prioridades.  

  Desse modo, o que ocorreu foi a análise do princípio da isonomia em 

combinação com as limitações orçamentárias. O serviço de “homecare” só poderia 

ser concedido se o Estado fosse capaz de garantir a mesma situação a outros 

pacientes que, por ventura, estivessem passando pelo mesmo quadro fático.  

 Ademais, conforme já mencionado, a solicitação do atendimento da demanda 

pela via judicial demanda procedimentos, devendo respeitar a burocracias para que 

ocorra um possível atendimento da esfera pública obrigado pelo Poder Judiciário.  

                                                             

37 TRF 2.APELAÇÃO: 200551010138178 RJ 2005.51.01.013817-8. Relator: Desembargador Federal REIS 
FRIEDE, Data de Julgamento: 23/05/2012. Disponível em:<https://trf-
2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22210470/apelacao-reexame-necessario-apelreex-200551010138178-rj-
20055101013817-8-trf2?ref=serp>. Acesso em 13 de novembro de 2019. 
 

https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22210470/apelacao-reexame-necessario-apelreex-200551010138178-rj-20055101013817-8-trf2?ref=serp
https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22210470/apelacao-reexame-necessario-apelreex-200551010138178-rj-20055101013817-8-trf2?ref=serp
https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22210470/apelacao-reexame-necessario-apelreex-200551010138178-rj-20055101013817-8-trf2?ref=serp
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Em primeiro lugar, é essencial que a via administrativa seja exaurida pelo 

usuário, para que o Poder Judiciário não ultrapasse suas prerrogativas funcionais, 

entre as quais estão a garantia de que os mandamentos constitucionais sejam 

efetivos. Sobre o tema, importa destacar a ementa abaixo destacada:  

 
E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 
DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ENTE PÚBLICO DE GARANTIR O 
MÍNIMO EXISTENCIAL – RESERVA DO POSSÍVEL – PREVALÊNCIA DO 
EFETIVO CUMPRIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA – CIRURGIA ELETIVA SOLICITADA – AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DE SUA IMPRESCINDIBILIDADE OU DE REALIZAÇÃO 
DE TRATAMENTOS OFERECIDOS PELO SUS – PACIENTE QUE 
REALIZOU O TRATAMENTO EM CLÍNICA PARTICULAR – RECURSO 
DESPROVIDO. A saúde é direito de todos e dever do Estado (União, 
Estados-Membros e Municípios), o qual deverá garantir aos indivíduos a 
efetiva prestação de serviços mínimos para uma vida digna, não podendo 
valer-se da cláusula da reserva do possível para se abster de dar o efetivo 
cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana. Diante da 
ausência de demonstração da imprescindibilidade da cirurgia prescrita pelo 
médico, bem como considerando-se que a paciente não foi atendida e não 
se submeteu à tratamentos oferecidos pelo SUS, julga-se improcedente a 
demanda.38 

 

 O que pode ser percebido na situação acima é que o paciente não se atentou 

a todo o processo a que deveria ter submetido sua demanda. Pode-se perceber que 

o procedimento cirúrgico que necessitava não fora compreendido como 

imprescindível a manutenção da vida, que é um requisito importante para justificar a 

inserção do Poder Judiciário na pretensão.  

 O fato de qualquer procedimento se valer de tal prerrogativa, a de ser 

essencial à vida, denota justamente a atenção subsidiária, posterior à administrativa, 

que deve oferecer a seara jurisdicional, para que não adentre de maneira 

indiscriminada nas atribuições dos entes, cerceando sua autonomia de atuação. 

Além disso, não é cabível, como fez a paciente acima, abrir mão de atendimentos 

básicos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde e solicitar judicialmente algo que 

ainda não fora apreciado dentro do SUS.  

 Importa mencionar ainda que apesar de atender a demandas individualizadas 

mediante a inércia ou a ineficácia do Poder Público, o Poder Judiciário traz consigo 

a intenção clara pela persecução do atendimento digno e satisfatório a todos os 

                                                             

38 TJ/MS. APL: 08003334120168120003 MS 0800333-41.2016.8.12.0003.  Relator: Des. Odemilson Roberto 
Castro Fassa. Data de Julgamento: 15/02/2017. 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2017.  Disponível 
em:<https://tj-ms.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/432017496/apelacao-apl-8003334120168120003-ms-
0800333-4120168120003?ref=serp>. Acesso em 13 de novembro de 2019. 

https://tj-ms.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/432017496/apelacao-apl-8003334120168120003-ms-0800333-4120168120003?ref=serp
https://tj-ms.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/432017496/apelacao-apl-8003334120168120003-ms-0800333-4120168120003?ref=serp
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cidadãos, buscando atender a prerrogativa fundamental da universalidade do 

Sistema Único de Saúde.  

 Entretanto, essa análise participativa, em que a via jurisdicional se insere no 

âmbito do Poder Executivo, deve ocorrer observando-se a autonomia deste em atuar 

na esfera da promoção e do fomento da saúde pública. Acerca de tal assunto, pode-

se elencar o julgado abaixo:  

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELA 
IMPLEMENTAÇÃO E/OU MELHORIAS NA POLÍTICA MUNICIPAL 
DE SAÚDE QUANTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPITAL 
MUNICIPAL E UPA. DIREITO FUNDAMENTAL COM PREVISÃO NOS 
ARTIGOS 1º, III; 6º E 196 DA CRFB/88. DECISÃO QUE INDEFERIU A 
TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO. JUDICIALIZAÇÃO DE POLÍTICA 
PÚBLICA PARA EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS COM 
FUNDAMENTO NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL. SEPARAÇÃO DE 
PODERES QUE NÃO PODE SER RELEGADA AO OBLÍVIO. NÃO 
OBSTANTE A RELEVÂNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL EM TESTILHA, 
NÃO SE PODE PERDER DE VISTA QUE O PODER EXECUTIVO 
OSTENTA DISCRICIONARIEDADE QUANTO ÀS MEDIDAS POLÍTICO-
ADMINISTRATIVAS, A PARTIR DE PRÉVIO PLANEJAMENTO 
ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DENTRO DA RESERVA DO POSSÍVEL. 
POLITIZAÇÃO DA JUSTIÇA QUE DEVE SE OPERAR COM PARCIMÔNIA, 
SOB PENA RISCO À PRÓPRIA CONTINUIDADE DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE SAÚDE, COM O COMPROMETIMENTO TEMERÁRIO DO 
ESCASSO ERÁRIO. METAS INFORMADAS PELA RECORRENTE QUE 
TERIAM SIDO ESTABELECIDAS NO ANO DE 2012, À LUZ DA 
REALIDADE VIGENTE À ÉPOCA, QUE INDUBITAVELMENTE FOI 
MODIFICADA COM A NOTÓRIA CRISE NACIONAL QUE IMPORTOU EM 
DRÁSTICA REDUÇÃO DAS RECEITAS PÚBLICAS. INFORMAÇÕES 
MIDIÁTICAS DE REFLEXOS AINDA ATUAIS NOS MUNICÍPIOS 
CIRCUNVIZINHOS. INTERVENÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA CUM 
GRANO SALIS, SOB PENA DE CHANCELAR O ATIVISMO 
INCONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.39 
 

 Parece claro que a atuação da esfera judicial deve agir com parcimônia, pois 

uma interferência desconexa da realidade pode gerar ônus grotescos no que tange a 

continuidade das políticas de saúde, com o comprometimento do erário.  

Portanto, fica evidente que ainda que o Poder Judiciário detenha da liberdade 

necessária para atuar na observância do cumprimento do dever legal dos entes 

políticos, ele não pode se inserir de modo a substituir ou a mitigar funções 

essenciais dos mesmos, observando-se a discricionariedade inerente aos atos da 

Administração Pública. 

                                                             

39 TJ/RJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0065540-63.2018.8.19.0000. Relator: Des. Francisco de Assis Pessanha 
Filho. Julgamento: 10/04/2019, Décima Quarta Câmara Cível.Disponível em: 
<http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ImpressaoConsJuris.aspx?CodDoc=3846687&PageSeq=1>. Acesso em 13 de 
novembro de 2019. 
 

http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ImpressaoConsJuris.aspx?CodDoc=3846687&PageSeq=1
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou analisar a crescente judicialização da saúde no 

que tange ao contexto no qual está inserido o Sistema Único de Saúde no Brasil, 

evidenciando sua crise política e social, em que recursos e fomentos a políticas 

públicas, cruciais à consolidação do SUS, se apresentam como cada vez mais 

escassas e defasadas.  

O ativismo judicial concernente à persecução de demandas de saúde acaba 

por se apresentar a sociedade como a única via a tornar possível que seu 

atendimento, procedimento ou até mesmo que sua medicação seja conquistada. 

Essa banalização da prestação jurisdicional acaba por prejudicar em muito as 

receitas públicas destinadas à saúde, haja vista o atendimento obrigatório de 

pretensões individuais.  

Em contrapartida, as demandas sociais, as coletivas, continuam aquém do 

mínimo aceitável, elencando a dignidade da pessoa humana e as prerrogativas do 

SUS, público e universal, capaz de abranger toda a sociedade, ofertando os mais 

diversificados serviços de modo integrado e eficiente. O que ocorre é uma tentativa 

de se implantar políticas públicas que são deficitárias no país.  

Desse modo, é possível que se conclua que o Sistema Único de Saúde 

materializado diverge, e em muito, daquele inicialmente pensado pela Constituição 

da República, que elencou um capítulo próprio para tratar da saúde com toda a 

atenção que o título pede: como um direito do cidadão e um dever do Estado. 

Portanto, nesse cenário de crise, mostra-se necessária uma mediação 

coerente e constante entre o Poder Judiciário e a Administração Pública, visando o 

diálogo como forma de conter os conflitos que ocorrem entre os atendimentos das 

demandas de saúde. 

Em contrapartida, importa mencionar ainda que são essenciais trabalhos 

interdisciplinares entre os magistrados e a área médica, para que suas decisões 

sejam pautadas nos princípios da isonomia, sempre buscando a dignidade da 

pessoa humana. Desse modo, parece essencial que a pretensão do indivíduo 

chegue à esfera jurisdicional de modo inteligível, objetiva e bem fundamentada, 

elucidada por laudos médicos que transpareçam a necessidade do tratamento 

pleiteado, para que, no momento da decisão, seja priorizado o direito fundamental 
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que está sendo cerceado, para que sejam minadas as tentativas de burlar o SUS se 

valendo da prestação jurisdicional.   

Isto posto, pode-se concluir que a judicialização da saúde corrobora e muito 

na persecução da dignidade e da manutenção da vida dos indivíduos, mas, em 

contrapartida, ela deve ser utilizada como exceção, e não regra, como vem 

ocorrendo no contexto de crise do Sistema Único de Saúde. 

Nos dias atuais, pela crescente ineficiência dos serviços disponibilizados à 

população pelo SUS, existe um descrédito por parte dos cidadãos na funcionalidade 

do sistema, o que, muitas vezes os motivam a pleitear o direito fundamental pela via 

jurisdicional, sem ao menos tentar que a pretensão seja cumprida dentro das esferas 

administrativas.  

Para mudar esse quadro, são imprescindíveis investimentos maciços em 

políticas públicas de saúde que contemplem todas as suas ramificações: desde a 

atenção primária até a terciária, com atendimentos e procedimentos especializados; 

bem como que aumentem as fiscalizações nos órgãos responsáveis pela promoção 

e fomento da saúde pública, para que os mandamentos constitucionais que 

circundam os direitos fundamentais sejam devidamente cumpridos e vistos pelo 

contexto social como alcançáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REFERÊNCIAS 
 
BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2002 
 
BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: 
direito à saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a 
atuação judicial. 2007. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/dl/estudobarroso.pdf>.  
 
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil: 

promulgada em 5 de outubro de 1988. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1990. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo 684445. 
SP, Relator(a): Cármen Lúcia. Data de Julgamento: 17. 05. 2012.  

 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 
Constituição. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2001.  
 
FILHO, Salomão Ismail. Mínimo existencial: um conceito dinâmico em prol da 
dignidade humana. MP no debate. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/2016-dez-05/mp-debate-minimo-existencial-conceito-
dinamico-prol-dignidade-humana>  
 
FLEURY, Sônia. Judicializacão pode salvar o SUS. Saúde em Debate, Rio de 

Janeiro, v. 36, n. 93, abr/jun. 2012 
 
GRINOVER, Ada Pellegrini. O controle de políticas públicas pelo Poder 
Judiciário. Revista do Curso de Direito da Faculdade de Humanidades e Direito, v. 

7, n. 7, 2010.  
 
JUNIOR, José Cretella. Comentários à Constituição de 1988. Volume III. São 
Paulo: Forense Universitária, 1991 
 
MARQUES, Silvia Badim. Judicialização do Direito à Saúde. Revista de Direito 

Sanitário. São Paulo, v. 9, n. 2, Jul./Out. 2008. 
 
MENDES, Eugenio Vilaça. O SUS que temos e o SUS que queremos: uma 
agenda. Revista Mineira de Saúde Pública, nº 04, Ano 03 – janeiro a junho/2004, 

Disponível em: <http://coleciona-sus.bvs.br/lildbi/docsonline/get.php?id=360>.  
 
MORAIS, Pamela. Saúde Pública e as Bases de Funcionamento do SUS. 
Publicado em 18 de abril de 2018. Disponível em: 
<https://www.politize.com.br/saude-publica-e-como-funciona-o-sus/>.  
 
MOURA, Elisangela Santos de. O Direito a Saúde na Constituição Federal de 
1988. Publicado em 09.2013. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/25309/o-

direito-a-saude-na-constituicao-federal-de-1988>.  
 

https://www.conjur.com.br/2016-dez-05/mp-debate-minimo-existencial-conceito-dinamico-prol-dignidade-humana
https://www.conjur.com.br/2016-dez-05/mp-debate-minimo-existencial-conceito-dinamico-prol-dignidade-humana
https://www.politize.com.br/saude-publica-e-como-funciona-o-sus/
https://jus.com.br/artigos/25309/o-direito-a-saude-na-constituicao-federal-de-1988
https://jus.com.br/artigos/25309/o-direito-a-saude-na-constituicao-federal-de-1988


 
 

PAIM, Jairnilson Silva; SILVA, Lígia Maria Vieira da. Universalidade, integralidade, 
equidade e SUS. BIS, Bol. Inst. Saúde (Impr.),  São Paulo,  v. 12,  n. 2, ago.  2010 . 
  Disponível em 
<http://periodicos.ses.sp.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1518-
18122010000200002&lng=pt&nrm=iso>.  
 
PARA entender a gestão do SUS. Progestores 2003 – Programa de Informação e 

Apoio Técnico às Novas equipes Gestoras Estaduais do SUS de 2003. Disponível 
em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao.pdf>.  
 
Ramos RS, Gomes AMT, Oliveira DC, Marques SC, Spindola T, Nogueira VPF. O 
acesso às ações e serviços do Sistema Único de Saúde na perspectiva da 
judicialização. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2016; 24:e2797. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.1012.2689. 
 
SANTANA, Raquel Santos. A dignidade da pessoa humana como princípio 
absoluto. Disponível em: <https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5787/A-

dignidade-da-pessoa-humana-como-principio-absoluto>. Acesso em 09.11.2019 
SARMENTO, Daniel. A proteção judicial dos direitos sociais: alguns parâmetros 
ético-jurídicos.  
 
SOUZA, Lucas Daniel Ferreira de. Reserva Do Possível E O Mínimo Existencial: 
Embate Entre Direitos Fundamentais E Limitações Orçamentárias. Rev. Fac. 

Dir. Sul de Minas, Pouso Alegre, v. 29, n. 1: 205-226, jan./jun. 2013. Disponível em: 
<https://www.fdsm.edu.br/adm/artigos/86a7cb9df90b6d9bbd8da70b5f295870.pdf>.  
 
SOUZA, Luis Eugenio Portela Fernandes de. O SUS necessário e o SUS possível: 
estratégias de gestão. Uma reflexão a partir de uma experiência concreta. 
Publicado em 03.12.2007. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-
81232009000300027&script=sci_abstract&tlng=pt>.  
 
TJ/MG. AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10439150112043001. Relator: Alberto Vilas 
Boas. Data de Julgamento: 17/05/2016. Data de Publicação: 23/05/2016. Disponível 
em:<https://tj-g.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/341134142/agravo-de-instrumento-cv-
ai-10439150112043001-mg?ref=serp>.  
 
TJ/MS. APL: 08003334120168120003 MS 0800333-41.2016.8.12.0003.  Relator: 
Des. Odemilson Roberto Castro Fassa. Data de Julgamento: 15/02/2017. 4ª Câmara 
Cível, Data de Publicação: 17/02/2017.  Disponível em:<https://tj-
ms.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/432017496/apelacao-apl-8003334120168120003-
ms-0800333-4120168120003?ref=serp>. 
 
TJ/RJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0065540-63.2018.8.19.0000. Relator: Des. 
Francisco de Assis Pessanha Filho. Julgamento: 10/04/2019, Décima Quarta 
Câmara Cível. Disponível em: 
<http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ImpressaoConsJuris.aspx?CodDoc=3846687&Page
Seq=1>.  
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.1012.2689
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5787/A-dignidade-da-pessoa-humana-como-principio-absoluto
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5787/A-dignidade-da-pessoa-humana-como-principio-absoluto
https://www.fdsm.edu.br/adm/artigos/86a7cb9df90b6d9bbd8da70b5f295870.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232009000300027&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232009000300027&script=sci_abstract&tlng=pt
https://tj-g.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/341134142/agravo-de-instrumento-cv-ai-10439150112043001-mg?ref=serp
https://tj-g.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/341134142/agravo-de-instrumento-cv-ai-10439150112043001-mg?ref=serp
https://tj-ms.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/432017496/apelacao-apl-8003334120168120003-ms-0800333-4120168120003?ref=serp
https://tj-ms.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/432017496/apelacao-apl-8003334120168120003-ms-0800333-4120168120003?ref=serp
https://tj-ms.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/432017496/apelacao-apl-8003334120168120003-ms-0800333-4120168120003?ref=serp
http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ImpressaoConsJuris.aspx?CodDoc=3846687&PageSeq=1
http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ImpressaoConsJuris.aspx?CodDoc=3846687&PageSeq=1


 
 

TJ/RJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO:0019744-15.2019.8.19.0000. Relator: Des. 
WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO. Julgamento: 03/07/2019. PJERJ, 2019. 
Disponível em: 
<http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ImpressaoConsJuris.aspx?CodDoc=3908396&Page
Seq=0>.  
 
TJ/RJ. APELAÇÃO: 0000362-84.2016.8.19.0018. Relator: Des. Juarez Fernandes 
Folhes. Julgamento: 12/03/2019. PJERJ, 2019. Disponível em: 
<http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ImpressaoConsJuris.aspx?CodDoc=3827617&Page
Seq=0>.  
 
TJ/RJ. APELAÇÃO: 0000598-36.2016.8.19.0018. Relatora: Des. SÔNIA DE FÁTIMA 
DIAS. Julgamento: 24/07/2019. PJERJ, 2019. Disponível em: 
<http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ImpressaoConsJuris.aspx?CodDoc=3922870&Page
Seq=2>.  
 
TJ/RJ. APELAÇÃO: 0007200-19.2018.8.19.0068. Relatora: Des. Sandra Santarém 
Cardinali. Julgamento: 15/08/2019. PJERJ, 2019. Disponível em: 
<http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ProcessarConsJuris.aspx?PageSeq=1&Version=1.1.
5.0>.  
 
TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 

2009. 
 
TRF 2. APELAÇÃO: 200551010138178 RJ 2005.51.01.013817-8. Relator: 
Desembargador Federal REIS FRIEDE, Data de Julgamento: 23/05/2012. Disponível 
em:<https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22210470/apelacao-reexame-
necessario-apelreex-200551010138178-rj-20055101013817-8-trf2?ref=serp>.  
 
TRF-4. AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50133196820184040000 5013319-
68.2018.4.04.0000. Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 
26/06/2018. Jusbrasil, 2019. Disponível em: <https://trf-
4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/648769005/agravo-de-instrumento-ag-
50133196820184040000-5013319-6820184040000?ref=serp>.  

 

 

 

  

http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ImpressaoConsJuris.aspx?CodDoc=3908396&PageSeq=0
http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ImpressaoConsJuris.aspx?CodDoc=3908396&PageSeq=0
http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ImpressaoConsJuris.aspx?CodDoc=3827617&PageSeq=0
http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ImpressaoConsJuris.aspx?CodDoc=3827617&PageSeq=0
http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ImpressaoConsJuris.aspx?CodDoc=3922870&PageSeq=2
http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ImpressaoConsJuris.aspx?CodDoc=3922870&PageSeq=2
http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ProcessarConsJuris.aspx?PageSeq=1&Version=1.1.5.0
http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ProcessarConsJuris.aspx?PageSeq=1&Version=1.1.5.0
https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22210470/apelacao-reexame-necessario-apelreex-200551010138178-rj-20055101013817-8-trf2?ref=serp
https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22210470/apelacao-reexame-necessario-apelreex-200551010138178-rj-20055101013817-8-trf2?ref=serp
https://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/648769005/agravo-de-instrumento-ag-50133196820184040000-5013319-6820184040000?ref=serp
https://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/648769005/agravo-de-instrumento-ag-50133196820184040000-5013319-6820184040000?ref=serp
https://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/648769005/agravo-de-instrumento-ag-50133196820184040000-5013319-6820184040000?ref=serp

