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RESUMO 

 

 

O presente trabalho retrata o panorama social do ativismo judicial nas demandas de 

concessão de substâncias experimentais, bem como sua intervenção nas políticas públicas 

de saúde, envolvendo a dicotomia entre o princípio da reserva do possível e o mínimo 

existencial. Para tanto, se vale de decisões dos Tribunais e do posicionamento doutrinário 

e tem por objetivo examinar a função social do Judiciário em uma sociedade moderna e 

a análise da elaboração das políticas públicas sobre direito à saúde como reflexo de uma 

administração precária dos recursos públicos. Tal pesquisa apresenta ainda outros meios 

de resolução de conflitos envolvendo o direito sanitário, como a arbitragem e os termos 

de ajustamento de conduta, em alternativa ao aumento da demanda do Judiciário. Em 

conclusão, o texto demonstra preocupação quanto ao aumento do ativismo judicial poder 

levar à legitimação de condutas pelo Legislativo devido à pura pressão das demandas 

repetitivas sobre a matéria, gerando um possível desgaste do modelo de divisão de 

poderes estabelecido. 

 

Palavras-chave: Ativismo Judicial; Substâncias experimentais; Reserva do Possível; 

Orçamento Público; Meios alternativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work portrays the social panorama of judicial activism in the demands of 

granting experimental substances, as well as its intervention in public health policies, 

involving the dichotomy between the principle of the Proviso of the Possible and the 

existential minimum. In order to do so, it uses the decisions of the Courts and the doctrinal 

position and aims to examine the social function of the Judiciary in a modern society and 

the analysis of the elaboration of public policies on the right to health as a reflection of a 

precarious administration of public resources. Such research also presents other means of 

resolving conflicts involving health law, such as arbitration and the terms of conduct 

adjustment, as an alternative to the increase in the demand of the Judiciary. In conclusion, 

the text expresses concern that the increase in judicial activism could lead to legitimacy 

of conduct by the legislature due to the sheer pressure of repetitive demands on the 

subject, generating a possible wear of the established division of powers model. 

 

KEY-WORDS: Judicial activism; Experimental substances; Proviso of the Possible; 

Public Budget; Alternative means. 
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INTRODUÇÃO 

 

Não é uma questão da modernidade a intervenção judicial nas políticas 

públicas e tampouco causa surpresa o ativismo judicial nos casos particulares em que se 

garanta o acesso a um direito fundamental, quando resta clara a supressão do mesmo ou 

a recusa de seu atendimento no âmbito administrativo. 

No entanto, ultimamente tem ocorrido um fenômeno de judicialização em 

massa na área da saúde, cujas consequências acabam se sobrepondo à competência do 

Poder Judiciário e repercutindo na atuação da Administração Pública e no seu orçamento. 

O período contemporâneo é uma era de conturbações e de massificação de 

demandas, devido às radicalizações propostas e disseminadas pelas redes sociais e outras 

formas de comunicação nesta era de informação midiática semi-instantânea. Grande 

consequência disso é que a modernidade e a globalização tem trazido uma universalização 

de determinado pensamento, que reverbera por todas as formas de serviço público, e 

principalmente aos magistrados. 

O objetivo deste trabalho é primeiramente a análise da função social do 

Judiciário na concessão de medidas para internalização de medicamentos em políticas 

públicas sobre direito à saúde e, portanto, o problema a ser estudado é o da judicialização 

em massa de demandas sobre o direito à saúde, apresentando como sugestão para sua 

resolução outros meios de composição do conflito como alternativa ao processo judicial. 

Importante ressaltar que este trabalho não engloba o estudo sobre a saúde 

privada ou mesmo suplementar, atendo-se apenas à saúde pública e à judicialização de 

demandas que possuam um viés coletivo como a de incorporação de novas tecnologias e 

medicamentos ao Sistema Único de Saúde. 

O estado da arte envolve os tratados internacionais sobre o direito à saúde, o 

direito à saúde na Constituição Brasileira de 1988, as normas infraconstitucionais, em 

especial a mais recente aqui tratada Lei n.º 13.269 de 2016, bem como as decisões dos 

Tribunais e magistrados de 1º grau sobre o tema. 

A metodologia de pesquisa utilizada foi a consulta a doutrina, artigos 

bibliográficos, artigos científicos, e decisões judiciais sobre o tema estudado, como 

também dados obtidos através de pesquisas empíricas realizadas por órgãos 

governamentais, e reportagens publicadas em meio eletrônico. 

No primeiro capítulo será tratado sobre a questão específica da concessão de 

medicamentos experimentais pelo Judiciário, valendo-se do caso concreto da 
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fosfoetanolamina sintética e a normatização de sua concessão através da Lei n.º 13.269 

de 2016, sob a ótica da ética da pesquisa e da produção de demanda em uma sociedade 

moderna. 

No segundo capítulo será abordado o dever do Estado de prestar saúde, 

transitando pelo histórico das normas internacionais correspondentes e também serão 

abordados os direitos sociais como direitos fundamentais de segunda geração. Trata ainda 

da internalização dos direitos sociais na Constituição brasileira, bem como as 

incorporações de novas tecnologias e a sua normatização, tal qual utiliza da ideia dos 

sistemas peritos para explicar a confiança do usuário do serviço público para com o 

prestador do serviço. 

No terceiro capítulo será discutido o papel da reserva do possível na 

implementação de tais medidas judiciais e sua intervenção nas políticas públicas, bem 

como o conceito de mínimo existencial em matéria de direito à saúde e o orçamento 

público. 

No quarto capítulo o tema de controle judicial das políticas públicas de saúde 

levanta a questão sobre a atuação do Judiciário na concessão de medidas em caráter de 

urgência, ressaltando seu papel social, a discricionariedade administrativa e a 

possibilidade de revisão judicial de atos da Administração Pública. 

No quinto capítulo serão apresentadas alternativas ao meio judicial, partindo 

da análise da tutela coletiva como parâmetro para atendimento de direitos difusos e a 

utilização de ouvidorias, câmaras de resolução de litígios de saúde, o termo de 

ajustamento de conduta pelo Ministério Público e a arbitragem e mediação. 

O presente trabalho visa, portanto, uma análise sobre a atual função do 

Judiciário na sociedade contemporânea brasileira e, em específico, a sua função de 

administrador nos casos de dispensação de substâncias experimentais para pacientes em 

estágio avançado, com base no princípio da dignidade humana em contraponto à reserva 

do possível, sem a pretensão contudo de esgotar o tema, como forma de contribuição para 

o âmbito jurídico. 

  



9 
 

1. MEDICAMENTOS EXPERIMENTAIS E INTERESSE SOCIAL 

 

Anthony Giddens afirma que "em vez de estarmos entrando num período de 

pós-modernidade, estamos alcançando um período em que as consequências da 

modernidade estão se tornando mais radicalizadas e universalizadas do que antes"1. Esta 

afirmação também é aplicável quando se aborda a questão da saúde pública e as demandas 

da sociedade contemporânea. 

Tal fato pode ser demonstrado pelo recebimento no Poder Judiciário de 

inúmeras demandas em face do Poder Público para determinação de cumprimento de 

prescrições médicas envolvendo substâncias experimentais. Recentemente, o Juiz da 10ª 

Vara de Fazenda Pública do Rio de Janeiro determinou em caráter liminar que o 

laboratório entregasse ao paciente o medicamento fosfoetanolamina sintética, 

objetivando assim a satisfação da pretensão autoral através do tratamento com o 

medicamento.2 

A decisão judicial em comento é uma de muitas que responderam 

positivamente ao apelo autoral especificamente quanto à concessão da referida 

substância, conhecida na mídia como a "pílula do câncer". Através da divulgação 

midiática e da repercussão geral que tomou após alguns casos de suposta melhora de 

pacientes em tratamento experimental que fizeram uso da substância, o Judiciário passou 

a ser demandado para o atendimento do pleito de pessoas desesperadas, tendo sido trazido 

para sua competência a responsabilidade de liberar ou negar a pretensão deduzida em 

Juízo. 

No entanto, o voto de Minerva que foi imposto ao Judiciário, dada a urgência 

dos referidos casos por se tratarem de pacientes em sua maioria em estágio avançado da 

enfermidade, em verdade não caberia a esta esfera de Poder, e sim à própria 

Administração Pública, visto que a esta compete a avaliação de novas substâncias e sua 

plausibilidade de melhora, através de seus órgãos de fiscalização sanitária como a 

                                                 
1 GIDDENS, Anthony. As consequências da Modernidade. Trad. Raul Fiker. São Paulo. Editora UNESP, 
1991. p. 9. 
2 DEFIRO a antecipação de efeitos da tutela, para determinar aos réus, solidariamente, a entrega à autora 
da substância fosfoetanolamina sintética, em quantidade suficiente para garantir o tratamento, a ser indicada 
pelo próprio Instituto de Química responsável pela pesquisa, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 
de multa. TJRJ. Processo n. 0065228-55.2016.8.19.0001. 10 Vara de Fazenda Pública. Publicado em 
04/03/2016. Disponivel em 
<http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/popdespacho.jsp?tipoato=Descri%E7%E3o&numMov=
6&descMov=Decis%E3o> Acesso em: 20 ago. 2017. 
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ANVISA, que detêm o controle de dispensação dos medicamentos em grande escala, 

autorizando sua produção e comercialização. 

 

1.1 O CASO CONCRETO DA FOSFOETANOLAMINA SÍNTETICA 

 
Não são raras as vezes que o Judiciário é demandado para compor conflitos 

entre o cidadão e o Poder Público. Ricardo Perlingeiro ilustra, por exemplo, a ação 

judicial proposta em face do Poder Público alegando a necessidade dos medicamentos 

INTERFERON PREJUILADO ALFA-2a ou Alfa-2b e Ribavirina, para o tratamento da 

doença Hepatite Crônica , do tipo C.3 

Caso similar envolveu a substância experimental Fosfoetanolamina Sintética, 

denominada de "pílula do câncer", produzido com exclusividade pelo Instituto de 

Química de São Carlos (IQSC) da Universidade de São Paulo-USP para tratamento da 

doença Câncer. 

De um lado, a substância foi desenvolvida em laboratório da Universidade, e 

criada durante estudos acadêmicos, não havendo sido levada em consideração a 

repercussão que ocorreria em razão dos efeitos positivos trazidos pelo uso da substância 

em pessoas com câncer, posto que não foi criada para esse fim e não havia pretensão de 

transformação em medicamento, segundo comunicado feito pela USP após a liberação do 

produto para aqueles que ingressaram com processos, por meio de liminares judiciais: 

 

Essa substância não é remédio. Ela foi estudada na USP como um 
produto químico e não existe demonstração cabal de que tenha ação 
efetiva contra a doença: a USP não desenvolveu estudos sobre a ação 
do produto nos seres vivos, muito menos estudos clínicos controlados 
em humanos. Não há registro e autorização de uso dessa substância pela 
Anvisa e, portanto, ela não pode ser classificada como medicamento, 
tanto que não tem bula. 
 
Além disso, não foi respeitada a exigência de que a entrega de 
medicamentos deve ser sempre feita de acordo com prescrição assinada 
por médico em pleno gozo de licença para a prática da medicina. Cabe 
ao médico assumir a responsabilidade legal, profissional e ética pela 
prescrição, pelo uso e efeitos colaterais – que, nesse caso, ainda não são 
conhecidos de forma conclusiva – e pelo acompanhamento do paciente. 
 

                                                 
3 PERLINGEIRO, Ricardo. O princípio da isonomia na tutela judicial individual e coletiva, e em outros 
meios de solução de conflitos, junto ao SUS e aos planos privados de saúde. Revista da Procuradoria-
Geral do Município de Belo Horizonte (Online), v. 10, p. 217-227, 2012. Disponível em: 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2241142>. Acesso em 30/12/2016. p.222. 



11 
 

Portanto, não se trata de detalhe burocrático o produto não estar 
registrado como remédio – ele não foi estudado para esse fim e não são 
conhecidas as consequências de seu uso.4 
 

Por outro lado, o conceito de medicamento é restrito, encontrando previsão 

na Lei n.º 5.991/73, que o define como "produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou 

elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico." 

Contudo, há exigência do controle sanitário de que o mesmo para ser comercializado deva 

estar inscrito na lista da ANVISA após realizados estudos clínicos capazes de comprovar 

sua eficácia e segurança. 

Assim, com base nesta definição, a fosfoetanolamina sintética produzida não 

pode ser tratada como "medicamento", visto que ausentes os requisitos para caracterizá-

la, sendo aqui mencionada como uma substância química experimental desenvolvida e 

distribuída gratuitamente. 

Em se tratando de normativização do fornecimento de medicamentos, houve 

publicação de leis estaduais sobre o tema, como a Lei Estadual n.º 9.908, de 16 de junho 

de 1993, que em seu artigo 1º determina que “o Estado deve fornecer, de forma gratuita, 

medicamentos excepcionais para pessoas que não puderem prover as despesas com os 

referidos medicamentos, sem privarem-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento 

e de sua família”5. Mas como aqui se trata de uma substância ainda não autorizada para 

liberação, visto que não avaliada sua segurança, não poderia ser aplicado o presente 

instrumento ou normas similares. 

Cumpre ainda mencionar o projeto de lei n.º 313 de 2014 pelo então Sen. 

Marcelo Crivella, no qual pretendia-se adicionar à Lei n.º 9.656/986, que dispõe sobre os 

planos e seguros privados de assistência à saúde, a inclusão do tratamento experimental 

para ser concedido pelo plano de saúde desde que "tenha comprovação científica de sua 

eficácia e seja eleito pelo médico assistente como o mais adequado à preservação da 

integridade física e ao completo restabelecimento do paciente.”7 

                                                 
4 Comunicado da USP sobre a concessão da substância experimental. Disponível em: 
<http://www5.usp.br/99485/usp-divulga-comunicado-sobre-a-substancia-fosfoetanolamina>. Acesso em: 
17 dez. 2016. 
5 BRASIL. Lei Estadual nº 9.908 de 16 de junho de 1993. Dispõe sobre o fornecimento de medicamentos 
excepcionais para pessoas carentes. Disponível em: 
<http://www.mprs.mp.br/infancia/legislacao/id331.htm>. Acesso em 07/01/2017. 
6 BRASIL. Lei n. 9.656 de 03 de junho de 1998. Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência 
à saúde. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9656.htm>. Acesso em 05/01/2017. 
7 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei n.º 313, de 2014. Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, 
para disciplinar a hipótese de tratamento experimental como justificativa à negativa de cobertura por planos 
de saúde. Disponível em: <http://www.senado.leg.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=156100&tp=1> 
Acesso em 05/01/2017. 
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O referido projeto de lei ainda não teve sua aprovação, mas a proposta, ainda 

que em seu conceito moralista e com base meramente na dignidade humana de possibilitar 

um melhor atendimento ao paciente, tem seu mérito na justificativa apresentada, de que 

apenas o médico saberia o melhor tratamento naquele caso específico, não podendo ser 

limitado pela burocracia dos planos de saúde, conforme segue: 

 

Por essas razões, nenhuma disposição normativa do hospital ou 
instituição pública ou privada em que trabalha pode limitar a escolha 
dos meios para diagnóstico e tratamento, desde que cientificamente 
reconhecidos, salvo quando em benefício do paciente.  
Outrossim, é vedado que interesses do financiador da assistência à 
saúde, seja ele público ou privado, interfiram na escolha dos melhores 
meios de prevenção, diagnóstico e tratamento.  
Em relação à terapêutica experimental, a sua utilização é permitida 
quando aceita pelos órgãos competentes e com o consentimento do 
paciente ou de seu representante legal, desde que adequadamente 
esclarecidos sobre a situação e as possíveis consequências. 
 

No entanto, embora mencione assistência à saúde pública, o referido projeto 

de lei parece em verdade apenas contrapor a negativa de cobertura do tratamento pelos 

planos de saúde privados, e portanto apenas repassaria o ônus estatal à capacidade 

contributiva do cidadão, delimitando os beneficiários de determinado tratamento 

experimental aos cobertos por determinado plano de assistência privado. 

Verifica-se assim que após reiteradas demandas provocadas junto ao Poder 

Judiciário, o Congresso Nacional resolve editar uma Lei buscando sanar o problema do 

medicamento experimental. 

Contudo, esta não seria a melhor opção, pois após diversas determinações 

judiciais para o fornecimento o Poder Público, através da ANVISA, já deveria ter 

formulado as análises e inscrição na lista de medicamentos de forma a se adequar ao 

conceito de concessão universal e igualitária concebido constitucionalmente. 

A problemática envolvendo a questão do medicamento novo ou experimental 

é que o mesmo para ser aprovado e incluído na listagem da ANVISA, por vezes, 

dependem de anos de pesquisas e estudos em busca de estender com segurança o remédio 

a todos os indivíduos. 

A crítica comumente veiculada é que o Judiciário, ao determinar um remédio 

novo para o indivíduo, deveria incluir na lista e assegurar a todos os demandantes que se 

encontrassem na mesma situação, pois conforme já citado, não seria feita justiça social e 

apenas criado novo sistema discriminatório.  
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Neste sentido, Perlingeiro assevera no julgado: 

 
(...) Conforme normas do Conselho Nacional de Saúde - CNS, para a 
concessão de medicamento em caráter experimental, é necessária a 
inclusão do demandante em programa de pesquisa experimental, junto 
à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa(CONEP), caso em que as 
instituições responsáveis devem assumir a continuidade do tratamento.8 
 

Em relação à "pílula do câncer", após vários debates judiciais, foi elaborada 

pelo Legislativo a Lei 13.269 de 13 de abril de 2016, que autorizou a liberação da 

fosfoetanolamina sintética para pacientes diagnosticados com neoplasia maligna, 

estabelecendo requisitos para sua concessão, como laudo médico comprovando o 

diagnóstico e assinatura de termo de consentimento do uso pelo paciente diagnosticado 

com a doença. 

Entretanto, a ANVISA demonstra preocupação em relação à Lei n.º 13.269, 

alegando que a substância não foi submetida aos estudos clínicos capazes de comprovar 

sua eficácia e segurança, além de não ter sido registrada na Agência, como todos os 

medicamentos em uso no País precisam ser.9 

Nessa perspectiva, em sendo a referida substância autorizada pelo Congresso 

Nacional após decisões judiciais, a ANVISA exara posicionamento de que esta exceção, 

concedida pela Lei n.º 13.269, abre perigoso precedente porque afronta o sistema 

regulatório em vigor, que foi estabelecido pelo próprio Congresso Nacional, e pode trazer 

riscos sanitários importantes para nossa população.10 

Resta exemplificado no caso do fornecimento das substâncias experimentais 

aqui trazido, visto que não tem sido unânime o entendimento da sua liberação pelo próprio 

Poder Judiciário conforme depreende-se da análise de algumas decisões dos Tribunais, 

ilustrando com decisão do Des. Ricardo Perlingeiro em reação à Lei n.º 13.269 e suas 

ramificações no orçamento público e na segurança jurídica: 

  

                                                 
8 BRASIL. Tribunal Regional Federal – 2ª Região. Voto proferido pelo Des. Ricardo Perlingeiro 5ª Turma. 
(proc. 2016.00.00.003783-6).  Julgamento em 26 de abril de 2016. Disponível em: 
<http://portal.trf2.jus.br/portal/consulta/mostraarquivo.asp?MsgID=4A9F537A4A764581861B91D9BC4
1BB05&timeIni=74621,94&P1=492173&P2=20&P3=&NPI=46&NPT=46&TI=1&NV=312984&MAR=
S>. Acesso em: 19 ago. 2017. 
9 ASCOM. Anvisa reforça alerta sobre Fosfoetanolamina. Portal Anvisa. Publicado em 14/04/2016. 
Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/anvisa-
reforca-alerta-para-os-riscos-sanitarios-provocados-pela-lei-n-13-
269/219201/pop_up?_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_viewMode=print&_101_INSTANCE_FXrpx9
qY7FbU_languageId=pt_BR.> Acesso em 30/10/2016. 
10 Ibidem. 
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QUESTÃO DE ORDEM EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO.ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. LEI 
N.º 13.269/2016.FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA. 
MEDICAMENTO SEM ESTUDOSTÉCNICO-CIENTÍFICOS 
CONCLUSIVOS E SEM REGISTRO NA ANVISA. 
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto 
contra a decisão que entendeu pela impossibilidade de compelir a 
Administração ao fornecimento da substância fosfoetanolamina 
sintética para tratamento de adenocarcinoma de pulmão. 
2. Segundo o postulado da reserva de administração, são vedadas 
ingerências indevidas no núcleo essencial de desenvolvimento da 
função administrativa do Estado. É protegido, portanto, o poder-dever 
da Administração de normatizar, em caráter secundário, sobre assuntos 
de seu interesse e de sua competência. Precedente: "O princípio 
constitucional da reserva de administração impede a ingerência 
normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva 
competência administrativa do Poder Executivo. É que, em tais 
matérias, o Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos 
atos administrativos emanados do Poder Executivo[...]" (STF,2ª Turma, 
RE 427.574-ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 13.2.2012). 
3. Ao autorizar, por meio de lei, a dispensação da fosfoetanolamina 
sintética, o Poder Legislativo cria ônus para o Estado, logo, para a 
sociedade, sem o devido amparo nos critérios técnicos estabelecidos 
para a devida autorização e consequente registro. 
4. A autorização para uso da substância fosfoetanolamina sintética, sem 
as devidas investigações técnico-científicas, gera risco de dano inverso 
aos pacientes, colocando em perigo a saúde dos que a utilizam, pelo 
total desconhecimento dos efeitos que a mesma pode provocar em 
humanos. 
5. Incompatibilidade dos artigos 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei 13.269, de 13 de 
abril de 2016,com os princípios estabelecidos pelos artigos 2ª e 196, da 
Constituição Federal. 
6. Demanda judicial em que declarações a respeito de tratamentos 
utilizados por outros pacientes e informações encontradas em redes 
sociais não suprem a necessidade de comprovação da eficácia, 
qualidade e segurança mínimas esperadas a um medicamento não 
registrado (Anvisa) e não incorporado (SUS). 
7. Conforme normas do Conselho Nacional de Saúde - CNS, para a 
concessão de medicamento em caráter experimental, é necessária a 
inclusão do demandante em programa de pesquisa experimental, junto 
à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa(CONEP), caso em que as 
instituições responsáveis devem assumir a continuidade do tratamento 
(Reunião EMARF, Conclusão 9. Disponível 
em:<http://bit.ly/1uDD8HT>). 
8. Assunção de competência (art. 947 do CPC/2015): relevância da 
questão jurídica na sua análise, por tratar-se de pretensão de natureza 
urgente, envolvendo direito à vida, de clamor social [também devido à 
repercussão atingida pela divulgação em vários veículos de mídia das 
supostas propriedades da substância fosfoetanolamina 
sintética],fundada em lei com indícios de inconstitucionalidade e 
encerrar uma pretensão com potencial de multiplicação [ainda que 
atualmente não haja demonstração de tal repetição em múltiplos 
processos]. 
9. Declínio de competência da causa em favor da Seção Especializada, 
para o seu processamento e julgamento, a qual competirá ainda 



15 
 

reavaliar a plausibilidade do pedido e, assim entendendo, suscitar o 
incidente de inconstitucionalidade perante o Órgão Especial.11 
 

Decisão mais recente, proveniente da 7ª Turma Especializada, proferida pelo 

Des. Relator José Antonio Neiva, em 18 de novembro de 2016, também nega o 

atendimento ao pleito autoral, demonstrando assim a formação de uma jurisprudência 

coesa sobre o tema da concessão da fosfoetanolamina sintética: 

 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL.AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. PACIENTE PORTADORA DE NEOPLASIA 
MALIGNA. FORNECIMENTO DE FOSFOETANOLAMINA 
SINTÉTICA. IMPOSSIBILIDADE. LEI 13.269/16. ADI 5.501/DF. 
RECURSO DESPROVIDO. 1.Trata-se de agravo de instrumento, com 
requerimento de efeito suspensivo, interposto pela União Federal 
visando à reforma do decisum que deferiu "a antecipação dos efeitos da 
tutela para determinar que os Réus, no prazo de cinco dias, 
disponibilizem a substância 'FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA', à 
parte Autora, em quantidade suficiente para garantir o seu tratamento, 
conforme doses indicadas pelo Instituto de Química da USP, 
responsável pela pesquisa, devendo a substância ser entregue no 
domicílio da requerente, até o deslinde da presente causa", suspendendo 
a eficácia da Portaria IQSC 1389/2014". 2. A Lei nº 12.401/2011 
condicionou o fornecimento de fármacos pelo Sistema Único de Saúde 
à incorporação do remédio em protocolo clínico para o tratamento de 
doença em questão ou à presença nas listas de dispensação regulares 
mantidas pelas três esferas federativas, nos termos dos artigos 19-M, I 
e 19-P, ambos da Lei nº 8.080/90. Ademais, o fornecimento de fármaco 
sem registro na ANVISA encontra óbice no disposto no art. 19-T, II, da 
Lei 8.080/90. A obrigatoriedade de registro não é meramente 
burocrática; tem o objetivo de resguardar e proteger a saúde dos 
consumidores brasileiros, garantindo a eficácia do medicamento e 
alertando quanto a possíveis efeitos colaterais, após a realização de uma 
série de estudos clínicos. 3. De acordo com a Nota Técnica nº 
56/2015/SUMED/ANVISA, "o uso dessa substância [fosfoetanolamina 
sintética] não tem eficácia e segurança sanitária, o uso desse produto 
pode ser prejudicial ao paciente e não deve substituir os medicamentos 
e procedimentos já estudados e com eficácia comprovada 
cientificamente". 4. Ademais, consoante informado pelo Instituto de 
Química de São Carlos (IQSC), da Universidade de São Paulo (USP), 
em esclarecimento divulgado em sua página oficial, nem sequer há 
tratamento experimental por ele realizado, já que a substância 
fosfoetanolamina foi estudada de forma independente por professor já 
aposentado, ligado ao Grupo de 1 Química Analítica e Tecnologia de 
Polímeros, sendo que algumas pessoas tiveram acesso à referida 
substância produzida pelo docente e por ele doada, em ato oriundo de 
decisão pessoal, sendo utilizada para fins medicamentosos. 5. Em 14 de 

                                                 
11 BRASIL. Tribunal Regional Federal – 2ª Região. Voto proferido pelo Des. Ricardo Perlingeiro 5ª Turma. 
(proc. 2016.00.00.003783-6).  Julgamento em 26 de abril de 2016. Disponível em: 
<http://portal.trf2.jus.br/portal/consulta/mostraarquivo.asp?MsgID=4A9F537A4A764581861B91D9BC4
1BB05&timeIni=74621,94&P1=492173&P2=20&P3=&NPI=46&NPT=46&TI=1&NV=312984&MAR=
S>. Acesso em: 19 ago. 2017. 
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abril de 2016, foi publicada a Lei 13.269/2016, que autorizou o uso da 
substância fosfoetanolamina sintética por paciente diagnosticados com 
neoplasia maligna, independentemente de registro na ANVISA. Ocorre 
que, em sessão realizada no dia 19 de maio de 2016, o Supremo 
Tribunal Federal, por maioria, concedeu medida cautelar nos autos da 
ADI 5.501/DF para suspender a eficácia da Lei 13.269/2016. 6. 
Conforme destacado pelo eminente Ministro Marco Aurélio em seu 
voto, "a esperança depositada pela sociedade nos medicamentos, 
especialmente naqueles destinados ao tratamento de doenças como o 
câncer, não pode se distanciar da ciência. (...) O direito à saúde não será 
plenamente concretizado sem que o Estado cumpra a obrigação de 
assegurar a qualidade das drogas distribuídas aos indivíduos mediante 
rigoroso crivo científico, apto a afastar desenganos, charlatanismos e 
efeitos prejudiciais ao ser humano". Prosseguiu o ilustre Relator 
concluindo que "o fornecimento de medicamentos, embora essencial à 
concretização do Estado Social de Direito, não pode ser conduzido com 
o atropelo dos requisitos mínimos de segurança para o consumo da 
população, sob pena de esvaziar-se, por via transversa, o próprio 
conteúdo fundamental do direito à saúde". 7. Diante da decisão cautelar 
proferida pela Suprema Corte nos autos de ação direta de 
inconstitucionalidade n.º 5.501/DF, com eficácia erga omnes e efeito 
vinculante, cumpre indeferir a antecipação de tutela requerida, eis que 
não restou evidenciada a probabilidade do direito autoral. 8. Agravo de 
instrumento conhecido e desprovido.12 
 

O que leva à questão ética/econômica analisada pelo magistrado no caso em 

tela: poderia um paciente diagnosticado com neoplasia maligna receber uma substância 

experimental, cuja eficiência não foi comprovada cientificamente, nem autorizada sua 

dispensação pelo órgão público competente pela fiscalização sanitária, e utilizando-se 

para tanto de recursos públicos não previstos em orçamento? 

Tal questão, embora respondida através de exemplos práticos como a 

concessão da fosfoetanolamina sintética pelos magistrados em diversos estados, merece 

ser melhor analisada sob a interpretação dos princípios constitucionais e os direitos 

sociais, tal qual sob a ótica da ética a da função social da pesquisa. 

 

1.2 ÉTICA E A FUNÇÃO SOCIAL DA PESQUISA 

 

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) inapto em sua estrutura inicial a 

fiscalizar todas as instituições encarregadas de conduzir as pesquisas para 

                                                 
12 BRASIL. Tribunal Regional Federal – 2ª Região. Voto proferido pelo Des. José Antonio Neiva. 7ª Turma. 
(proc. 0005132-84.2016.4.02.0000, TRF2 2016.00.00.005132-8). Julgamento em 18 de novembro de 2016. 
Disponível em: 
<http://portal.trf2.jus.br/portal/consulta/mostraarquivo.asp?MsgID=BCDDE00250CF470BB29531F95D
BC2EE5&timeIni=75173,18&P1=515297&P2=27&P3=&NPI=148&NPT=5&TI=1&NV=780832&MA
R=S>. Acesso em: 19 ago. 2017. 
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desenvolvimento de novas tecnologias, em especial as que tem por cerne a 

experimentação em seres humanos, criou uma comissão específica com este objetivo. 

Com esse fim, a CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, foi 

instituída pela Resolução 196/96 e tem por função implementar as normas e diretrizes 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, aprovadas pelo CNS, 

tratando-se de uma comissão subordinada a este órgão. 

A Comissão atua de forma consultiva, deliberativa, normativa e educativa, e 

exerce estas funções conjuntamente com os Comitês de Ética em Pesquisa (CEP), os quais 

são organizados nas próprias instituições onde as pesquisas se realizam. 

Complementarmente à CONEP, que vigia a obediência às normas 

internacionais de direitos humanos, foi criada através da lei n.º 12.401 de 2011 a 

CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias de Saúde, a qual tem por 

objetivo o assessoramento do Ministério da Saúde nas atribuições relativas à 

incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde pelo SUS, bem como na 

constituição ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT. 

Assim, entende-se que, para o atendimento das demandas de incorporação de 

medicamentos e máquinas experimentais pelo Sistema Único de Saúde, as propostas 

devem antes ser submetidas ao crivo de uma comissão de fiscalização da ética da pesquisa 

para averiguação se a mesma está sendo conduzida em respeito à dignidade humana, bem 

como, após registro prévio do produto na listagem da ANVISA, carece ainda de parecer 

de uma outra comissão que determina a possibilidade de inclusão do referido tratamento 

na lista do SUS. 

A norma positivada em 2011 trouxe um prazo de 180 dias para a tomada de 

decisão pela CONITEC incluindo ainda uma garantia de análise baseada em evidências, 

levando em consideração aspectos como eficácia, acurácia, efetividade e a segurança da 

tecnologia, trazendo ainda a necessidade de avaliação econômica comparativa dos 

benefícios e dos custos em relação às tecnologias já existentes, de modo que não onere 

excessivamente o erário público. 

Desta forma, visto que presente a preocupação com a proteção da dignidade 

do sujeito exposto aos tratamentos experimentais, por meio da CONEP, bem como a 

proteção do interesse público, através da CONITEC, encontra-se caracterizada a função 

social da pesquisa no âmbito do serviço público de saúde, que é a de promover o avanço 

tecnológico das formas de tratamento e, ao mesmo tempo, garantir o amplo acesso de tais 

tecnologias aos hospitais públicos no menor prazo possível. 
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Todavia, em se tratando de pesquisa de novas tecnologias, medicamentos 

experimentais e tratamentos alternativos, este prazo pode não ser o esperado pelo 

demandante que necessita com urgência de uma solução para a enfermidade acometida 

de súbito, posto que o desenvolvimento de tais pesquisas podem levar anos, podendo 

ainda a pesquisa ser interrompida, como por exemplo no caso da fosfoetanolamina 

sintética onde após diversos testes, foi atestada a ausência de “benefício clínico 

significativo” e suspensos os estudos clínicos.13 

 

1.3 A MODERNIDADE E A PRODUÇÃO DA DEMANDA 

 
Com o advento da modernidade, consolida-se uma série de mudanças que 

ocorreram no mundo ocidental com a superação definitiva do arcabouço da sociedade 

medieval caracterizada pela perspectiva monolítica e hegemônica da religião 

institucionalizada, e no séc. XVI e seguintes a uma tentativa de valorizar o homem e sua 

capacidade de conhecer.14 

A modernidade, entendida como um estado de desenvolvimento da sociedade 

que se originou a partir do séc. XIX, abriga-se nas normas jurídicas para manutenção da 

ordem em um mundo tomado por um acelerado ritmo de mudança, que pode ser atribuído 

comumente pela globalização. 

Em meio a esta mudança, a doutrina não é unânime em definir um só conceito 

de modernidade, ao afirmar a respeito dos vários conceitos de “pós modernidade”, 

expondo a seguir alguns pensamentos de doutrinadores a respeito do tema. 

Ulrich Beck relata a existência de uma modernidade reflexiva, explicando-a 

como a possibilidade de uma (auto) destruição criativa para toda uma era: aquela da 

sociedade industrial, no qual o sujeito desta destruição criativa não é a revolução, não é a 

crise, mas a vitória da modernização ocidental15. 

Anthony Giddens elucida que com o advento da modernidade, a reflexividade 

assume um caráter diferente, com a rotinização da vida cotidiana, não tendo nenhuma 

conexão intrínseca com o passado. Esta reflexividade da vida social moderna consiste no 

                                                 
13 BELLINGHINI, Ruth Helena. Não comprovação de benefício faz Icesp interromper ensaio clínico com 
fosfoetanolamina sintética. Publicado em 31 de março de 2017. Disponível em: 
<http://portugues.medscape.com/verartigo/6501073> Acesso em: 03 jul. 2017. 
14 AFONSO, Maria Lucia M., prefácio à obra Individuação e Socialização em Jürgen Habermas: Um 
Estudo sobre a formação discursiva da vontade, de Rodrigues Mendes Ferreira, 2000. 
15 BECK, Ulrich. La sociedad del risgo. Buenos Aires : Paidós, 1998 p. 199 et seq. Apud GOMES, Fabiana 
Maria Martins de. Sociedade de Risco e o Futuro do Consumidor. Revista de Direito do Consumidor. n.º 
44. Editora RT: São Paulo, 2002. p. 12. 
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fato de que as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas de acordo 

com informação renovada sobre estas próprias práticas, podendo ser alteradas a luz de 

descobertas sucessivas que passam a informá-las. 

A crítica feita à modernidade reflexiva é que em virtude do dinamismo, a 

sociedade moderna está acabando com suas formações de classe, camadas sociais, 

ocupação, papéis dos sexos, família nuclear, agricultura, setores empresariais e as formas 

contínuas do progresso técnico-econômico. Nesse sentido, o progresso se transforma em 

autodestruição: um tipo de modernização destrói o outro e o modifica. A isto se dá o nome 

de “modernização reflexiva”. 

Zygmunt Bauman no entanto fala de uma modernidade líquida, em que as 

consequências da modernidade, como a globalização e a internet, levam ao afastamento 

das relações interpessoais e à transformação das pessoas em mercadorias, fazendo alusão 

aos sites de relacionamento e redes sociais, tratando a exposição da vida pessoal na web 

como uma vitrine de apresentação daquele indivíduo.16 

Tal noção pode ser aplicada também à sociedade moderna quanto ao conceito 

de saúde. Bauman reflete seu posicionamento ao notar a transformação da saúde de uma 

ideia sólida, concreta, e reconhecível, para uma abstração em constante modificação 

conforme o desenvolvimento de novas tecnologias, remédios, e práticas mercadológicas: 

 

A saúde, circunscrita por seus padrões (quantificável e mensurável, 
como a temperatura do corpo ou a pressão sanguínea) e armada de uma 
clara distinção entre “norma” e “anormalidade” deveria estar, a 
princípio, livre dessa ansiedade insaciável. Também a princípio, 
deveria ser claro o que deve ser feito a fim de alcançar um estado 
saudável e protegê-lo, em que condições podemos declarar que uma 
pessoa goza de "boa saúde' ou em que ponto do tratamento podemos 
declarar que o estado de saúde foi restaurado e nada mais precisa ser 
feito. A princípio sim... 
Na verdade, porém, o status de todas as normas, inclusive a norma da 
saúde, foi severamente abalado e se tornou frágil, numa sociedade de 
infinitas e indefinidas possibilidades. O que ontem era considerado 
normal e, portanto, satisfatório, pode hoje ser considerado preocupante, 
ou mesmo patológico, requerendo um remédio. Primeiro, estados do 
corpo sempre renovados tomam-se razões legítimas para intervenção 
médica - e as terapias disponíveis também não ficam estáticas. 
Segundo, a idéia de “doença” outrora claramente circunscrita, torna-se 
cada vez mais confusa e nebulosa.17 
 

                                                 
16 BAUMAN, Zygmunt. Vida para Consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: 
Editora Zahar, 2008, p. 20. 
17 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida; Tradução Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 
2001. p. 94. 
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A isto se soma a mudança nas práticas de consumo onde a curta expectativa 

de vida de um produto na prática e na utilidade proclamada está incluída na estratégia de 

marketing e no cálculo de lucros, tendendo a ser preconcebida, prescrita e instilada nas 

práticas de consumo mediante a apoteose das novas ofertas (de hoje) e a difamação das 

antigas (de ontem).18 

A noção de liquidez se dá pela constante transformação da sociedade, em 

contraponto com o estado de certeza baseada nos padrões comportamentais chamada 

modernidade sólida anteriormente estabelecida. Enquanto na modernidade sólida havia a 

perspectiva de uma longa duração, com a intenção de torná-la melhor e novamente sólida, 

na contemporaneidade líquida, tudo está agora sendo permanentemente desmontado, sem 

perspectiva de alguma permanência, trazendo um caráter de temporariedade a todas as 

coisas. A preocupação da modernidade, em oposição ao modelo anteriormente 

estabelecido, é voltada à manutenção da liberdade individual. 

A sociedade de consumo se insere hoje na modernidade em substituição à 

anterior sociedade de produtores, onde o indivíduo se preocupava em manter a segurança 

e seu status social com base nos bens duráveis, resistentes ao tempo. As relações de poder 

eram diretamente relacionadas à sustentabilidade destes bens, e a satisfação era 

postergada, nada era imediato. 

O consumo exacerbado pregado nas propagandas dos produtos e serviços, 

disseminadas pelas diferentes mídias, sobretudo com o advindo da rede mundial de 

computadores, influencia diretamente na capacidade de consumo do indivíduo e, 

posteriormente, contributiva do cidadão. 

A preocupação do indivíduo com a sua própria satisfação, ainda que 

instantânea, produzida pela promessa da felicidade pelas influências no comportamento 

social e nas demandas de normatização de tais condutas traz uma consequente, embora 

demorada, alteração do cenário político para atendimento dos desejos das maiorias. 

Por óbvio há de se mencionar os poderes ocultos das grandes multinacionais 

e de terceiros interessados na manutenção de determinadas práticas sociais e por 

conseguinte das normas que as legitimam, como as práticas de consumo dos fabricantes 

de produtos que voltam-se para o lucro em detrimento à qualidade do bem de consumo 

comercializado. 

                                                 
18 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Op. cit. p. 31 
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A preocupação das empresas, sobretudo as indústrias farmacêuticas, quando 

se trata de saúde, com a perpétua produção de novos produtos que prometem a cura para 

doenças antes inexistentes, demonstra claramente uma característica da modernidade, que 

é voltada para ao consumo desenfreado como forma de movimentação da economia e 

confirmação do modelo capitalista hegemônico. 

Assim, a promessa de satisfação interfere no padrão de comportamento 

previamente estabelecido fazendo com que se adeque aos consumos programados pelos 

produtores, levando os seus consumidores a criação de uma rotina cíclica, onde não há 

maior preocupação com as práticas anteriores, e sim com a próxima novidade a ser 

disponibilizada no mercado. 

Isto porque existe a confiança nos signos contidos nas marcas estabelecidas 

no mercado, favorecendo o consumo de medicamentos existentes no consciente popular 

através do poder da propaganda, novamente ressaltando a prática mercadológica e 

empresarial das grandes corporações. 

Quanto ao interesse econômico na produção de novos medicamentos, 

Reinaldo Guimarães apresenta sua opinião ao trazer forte crítica às indústrias 

farmacêuticas globais, que antes tinham a aparente preocupação com a saúde da 

população, mas que mudaram drasticamente de posicionamento ao produzir 

medicamentos eminentemente para aqueles que poderiam pagar pelo seu preço 

enriquecido. Articula o autor que: 

 

No campo das instâncias articuladoras entre oferta e demanda, tem sido 
parte constitutiva da crise o aumento do rigor dos critérios regulatórios 
pelas agências nacionais, bem como a atuação do poder judiciário na 
proteção dos sujeitos de pesquisa clínica e nas práticas comerciais das 
farmacêuticas, tema este ao qual voltarei mais adiante. Esses fatos, entre 
outros, têm como resultante o aumento exponencial de custos relativos 
aos novos projetos de medicamentos que chegam às fases finais de 
desenvolvimento.19 
 

Resta claro que nenhuma boa ação de um patrocinador tão grande quanto uma 

empresa farmacêutica de renome no mercado iria passar despercebida pelos 

pesquisadores. A regra da oferta envolve que todo o medicamento obtido na pesquisa 

eventualmente será patenteado e utilizado como uma vantagem sobre a concorrência, 

                                                 
19 GUIMARÃES, Reinaldo. Os dilemas da Big Pharma. Artigo publicado no site da Associação Brasileira 
de Saúde Coletiva. Disponível em: < https://www.abrasco.org.br/site/noticias/opiniao/os-dilemas-da-big-
pharma-artigo-de-reinaldo-guimaraes/4662/> Acesso em 27/02/2017. 
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apesar de contrariar qualquer intuito nobre com o qual tenha se iniciado a pesquisa. O que 

importa no fim é sempre quanto lucro se pode gerar com o novo produto no mercado. 

É neste ponto que se gera a demanda para aquele determinado produto. 

Devido aos elevados custos com tratamentos médicos, a cada momento as indústrias 

farmacêuticas, as produtoras de novos equipamentos e demais empresas voltadas para o 

mercado no campo da saúde, estão desenvolvendo novos produtos para substituir os 

amplamente conhecidos. 

O autor segue relatando sobre a mudança entre os modelos de produção 

adotados pelo mercado farmacêutico, no entanto chama a atenção que "radicalizaram-se 

as estratégias no terreno da propriedade intelectual visando fortalecer interesses 

comerciais, mesmo que em detrimento do interesse público" e soma o sempre crescente 

interesse por aumento de receita destas grandes empresas com a "permissibilidade" 

concedida pela Lei de Patentes brasileira. 

Tal fato, somado à demanda produzida pelas receitas passadas por médicos 

comprometidos com determinada indústria farmacêutica, cria uma expectativa de um 

mercado cada vez mais impenetrável por empresas de pequeno porte, com medicamentos 

com pouca divulgação devido ao funil criado, seja pelos profissionais da área da saúde, 

seja pelos órgãos de fiscalização como a ANVISA, que limitam a entrada no mercado das 

substâncias não aprovadas por diversos critérios, podendo haver no entanto um interesse 

mercadológico em suas ações. 

Paulo Luiz Neto Lôbo, afirma que “as transformações econômicas e sociais 

por que passam as sociedades contemporâneas são refletidas, com a mesma intensidade, 

no direito positivo e na ciência jurídica”20 

E através deste pensamento pode-se confirmar a velocidade que as normas 

jurídicas têm se modificado para atender a estas transformações, visto que 

categoricamente o interesse público tem sido influenciado pelo interesse particular por 

meio das demandas administrativas e judiciais no requerimento de novos medicamentos 

e tratamentos para enfermidades à medida que os mesmos vêm sendo reconhecidos 

internacionalmente. 

  

                                                 
20 LÔBO, Paulo Luiz Neto. Do contrato no estado social: crise e transformações. Maceio: Edufal, 1983.p 
19 



23 
 

2 - DEVER DO ESTADO DE PRESTAR SAÚDE E SISTEMAS PERITOS 

 

A Constituição Federal estabelece que a Saúde Pública é um dever do Estado, 

que deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas, traduzindo assim o direito 

do cidadão na obtenção de prescrições médicas para tratamento de doenças de forma 

universal e igualitária. Direito este que na prática tem encontrado dificuldade de ser 

fruído, visto que o cidadão tem sido tolhido da garantia a uma saúde de qualidade pela 

ineficácia dos serviços públicos prestados nesta área. 

A autora Ingeborg Maus tem formulado críticas à atuação do Tribunal Federal 

Constitucional da Alemanha, em especial quando da frequente atuação deste órgão como 

verdadeiro parlamento ou última instância da definição de todos os valores de uma 

sociedade. 

Na comparação com a jurisprudência brasileira da mais excelsa corte, 

verifica-se que vêm sustentando a necessidade de um tratamento em âmbito coletivo. 

Nesse sentido, busca-se a resolução de conflitos envolvendo a questão da 

saúde pública de forma coletiva, ao invés de adoção de procedimentos judiciais 

individualizados, como por exemplo os pedidos de substâncias experimentais, que não 

estejam inseridos na lista da ANVISA.  

O próprio STF no julgamento da suspensão de tutela antecipada - STA n.º 

175, assinalou que: 

 

(...) o Poder Público, o qual estaria vocacionado a concretizar a justiça 
do caso concreto (microjustiça) muitas vezes não teria condições de, ao 
examinar determinada pretensão à prestação de um direito social, 
analisar as consequências globais da destinação de recursos públicos 
em benefícios da parte, com invariável prejuízo para o todo.21 
 

Os princípios constitucionais democráticos relacionados ao cidadão são 

amplamente contestáveis envolvendo o princípio da reserva do possível e o princípio da 

isonomia, posto que o Estado não tem o dever de atender uma prestação individual se a 

mesma não puder ser viabilizada em condições de igualdade para todos os demais 

indivíduos na mesma situação. 

                                                 
21 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada 175 Ceará. 
STA 175. Brasília, 17 de março de 2010. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/sta175.pdf>. Acesso em: 19 ago. 2017. 
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Assim, o dever do Estado em promover a saúde pública exige um olhar para 

o direito do cidadão de forma coletiva, relacionado à prestação de serviços e produtos de 

saúde. 

Adverte Ricardo Lobo Torres, que "a pretensão do cidadão é à política 

pública, e não à adjudicação individual de bens públicos".22 Isto porque, ao se conceder 

a liberação de determinada substância, como no caso mais recente da fosfoetanolamina 

sintética para o tratamento do câncer a apenas um paciente e não se permitir a sua 

dispensação em massa para o restante da população que se enquadra nas mesmas 

condições para seu recebimento (estar enfermo da mesma patologia), não se está fazendo 

justiça social, e sim discriminando a permissão para uso da substância por meio de 

medidas administrativas, cabendo seu recebimento somente aos querelantes em processos 

judiciais. 

O autor critica a constrição de bens públicos sem prévio controle de políticas 

públicas, deixando assim transparecer a ideia de uma intervenção judicial mínima 

envolvendo questões de saúde pública. 

Resta assim demonstrado uma preocupação com o atual modelo de 

Administração da Saúde Pública, sendo visível o aumento de ações judiciais pleiteando a 

intervenção nas políticas públicas envolvendo concessão de medicamentos já incluídos 

na lista do SUS, hospitalização para operações de urgência, liberação de próteses ou 

equipamentos não adquiridos pelos hospitais públicos ou mesmo permissão para 

utilização de substâncias experimentais, dever estes que deveriam ser de competência do 

Executivo. 

Esta problemática chama atenção a uma outra questão: caso o Judiciário 

intervenha nas políticas públicas de saúde, de que forma será feito o custeio para a 

concessão de tal medida não incluída no orçamento Estatal. 

 

2.1 OS DIREITOS SOCIAIS E A SAÚDE NA NORMA INTERNAC IONAL E 

NACIONAL 

 

Os chamados direitos de segunda geração, ou segunda dimensão, assim o são 

chamados por tratarem de direitos sociais não abrangidos na primeira “geração” de 

direitos trazidos pela reforma constituinte de 1824, somente sendo abarcados pela 

                                                 
22 TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 106. 
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proteção da Magna Carta após internalizada a noção de um Estado Social que deve atuar 

para a proteção de seus cidadãos. 

São os direitos sociais, econômicos e culturais, de titularidade coletiva e com 

caráter positivo, pois exigem prestações positivas do Estado para sua garantia, 

abrangendo a assistência social, educação, trabalho, transportes e todos os outros de 

assistência vital. 

O direito fundamental à saúde também se inclui neste meio por depender 

excessivamente do auxílio estatal para a sua perpetuidade. Isto porque, excetuada a 

parcela da população que detém a possibilidade de usufruir da saúde suplementar, o 

cidadão não teria condições de suprir as despesas trazidas por um tratamento de saúde 

humanamente digno e sobretudo em caráter emergencial. 

Deste modo, segue breve histórico da normatização do direito à saúde nas 

normas e tratados internacionais e sua internalização na legislação nacional, a fim de 

embasamento do trabalho elaborado. 

 

2.1.1 O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE NOS TRATADOS 

INTERNACIONAIS 

 

Ricardo Perlingeiro destaca que “nos sistemas jurídicos nacionais, regionais 

e internacionais, o cuidado com a saúde é geralmente associado a um direito social 

fundamental”.23 

A definição de direitos fundamentais, segundo Robert Alexy24, é a de aqueles 

que têm uma importância tão grande capaz de impedir que a opção de garanti-los, ou não, 

seja confiada às maiorias parlamentares ordinárias. 

Soma-se a definição de Dworkin, que traduz que os Direitos fundamentais se 

aproximam da ideia de “trunfos contra decisões políticas que pensam na sociedade como 

um todo”25. 

O direito constitucional à saúde, que se refere diretamente a uma pessoa, 

assume importância por requisitos diversos, havendo dois fatores que justificam a 

                                                 
23 PERLINGEIRO, Ricardo. Os cuidados de saúde dos idosos: entre as limitações orçamentárias e o direito 
a um mínimo existencial. Revista de Direito Sanitário, São Paulo, v. 15, 83-118, 2014. 
24 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. Malheiros: 
São Paulo, 2008, p. 446. 
25 DWORKIN, Ronald. Rights as trumps. In: WALDRON, Jeremy (org.). Theories of rights. Nova Iorque: 
Havard University Press, 1984, p. 153. 
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utilização da intervenção judicial sobre a prestação do serviço público: o controle e a 

eficiência. 

Gregorio Peces-Barba Martínez, esclarece que em relação ao aspecto 

substantivo, os direitos fundamentais são tradicionalmente caracterizados pela 

conjugação entre a recepção pelo direito positivo e uma pretensão moral justificada. Para 

essa linha teórica, portanto, um direito fundamental transitaria por um duplo domínio: 

Direito e moral, sendo este último baseado na ideia de dignidade da pessoa humana. 

Por sua vez, o autor retrata a dignidade humana como construída sobre quatro 

valores: liberdade, igualdade, segurança e solidariedade26. 

Afirmando ainda Martínez que os direitos fundamentais têm uma dupla 

faceta: (a) uma pretensão moral justificada, facilitadora da autonomia e da independência 

pessoal, isto é, a dignidade humana; e (b) um subsistema dentro do sistema jurídico, o 

Direito dos direitos fundamentais, que incorpora a pretensão moral justificada a uma 

norma e atribui, a titulares concretos, direitos subjetivos, liberdades, potestades ou 

imunidades.27 

Carlos Santiago Nino identifica os direitos básicos como direitos morais que 

gozam todos os seres com capacidade potencial para ter consciência de sua identidade 

como um titular independente de interesses e para ajustar sua vida a seus próprios juízos 

de valor.28 

Identifica-se assim um conceito científico-cultural dos direitos fundamentais 

na concepção de Härbele, caracterizado pelo reconhecimento de que a dignidade humana 

é construída a partir da base antropológica e cultural do Estado na qual está sendo 

avaliada, o que significa que varia de acordo com o tempo e o espaço. 29 

Nas palavras de Pérez Luño, os direitos fundamentais vinculam-se ao 

“conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, integram as 

exigências da dignidade, da liberdade e da igualdade humanas”30 

Luis Prieto Sanchís conceitua assim os direitos fundamentais como:  

 

                                                 
26 PECES-BARBA MARTINEZ, Gegorio. Leciones de derechos fundamantales. Madri: Dykinson, 2004, 
p. 29 e 35.   
27 PECES-BARBA MARTINEZ, Gegorio. Op. cit. p. 44. 
28 NINO, Carlos Santiago. Ética y derechos humanos – um ensayo de fundamentacíon. 2ª edição. Buenos 
Aires: Ástrea, 1989, p. 47.   
29 HÄRBELE, Peter. El concepto de derechos fundamentales. In SAUCA, José Maria (organizador). 
Problemas actuales de los derechos fundamentales. Madri: Universidad Calos III, 1994, p. 102. 
30 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique de. Los derechosfundamentales. 9ª Ed. Madri: Tecnos, 2007, p.46. 



27 
 

(...) mandados de otimização das medidas necessárias à promoção e à 
manutenção da dignidade humana, incorporados ao ordenamento 
jurídico independentemente da maioria legislativa, por serem 
considerados mais relevantes que o princípio da separação de poderes, 
por um consenso racional contra-fático, variável no tempo e no espaço, 
entre todos os cidadãos.31 
 

A vinculação dos direitos fundamentais aos elementos necessários à 

manutenção de uma vida digna traduz uma preocupação. Nesta perspectiva, são 

fundamentais os direitos inerentes à pessoa que se derivam da dignidade humana e 

resultam em um determinado estado de evolução da humanidade, e assim reclamam uma 

proteção jurídica. 

Com relação à saúde como direito fundamental, vale ressaltar que tal caráter 

tem reconhecimento internacional, conforme se depreende a partir do artigo 25, parágrafo 

1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que assim dispõe: 

 

Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e 
a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, 
habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, o 
direito à segurança, em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, 
velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em 
circunstâncias fora de seu controle.32 
 

Com a Declaração dos Direitos Humanos, o direito à saúde encontra-se 

exaltado como parte integral para que se veja alcançada a dignidade, que por sua vez é 

conceito base para concretização do bem-estar social. 

Ainda se tratando da saúde como um direito reconhecido internacionalmente, 

deve ser mencionada a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso 

"Gonzales Lluy y Otros vs. Ecuador", julgado em 1 de setembro de 2015. 

O referido julgamento trata de questão de direito à saúde que demonstra sua 

relação intrínseca com o respeito à dignidade humana, visto que o caso versa sobre uma 

menina, Talia, que teve sua saúde prejudicada com o advento de uma transfusão de sangue 

em clínica privada, fornecida pela Cruz Vermelha, que lhe transmitiu o vírus HIV. 

Embora atendida inicialmente em hospital universitário, onde não foi 

diagnosticada, a paciente foi transferida para uma clínica privada, "Clínica Humanitaria 

                                                 
31 SANCHÍS PRIETO, Luis. Notas sobre el concepto de derechos fundamentales. In: SAUCA, Jose Maria. 
Problemas actuales de los derechos fundamentales. Madri: Universidad Carlos III – Boletin Oficial des 
Estado, 1994, p. 188-189. 
32 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
Disponível em: <http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf>. Acesso em: 
06/01/2017. 
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Fundación Pablo Jaramillo", e a amostra de sangue partiu de uma instituição humanitária 

internacional, a Cruz Vermelha. 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos concluiu por reconhecer a 

responsabilidade do Estado do Equador para com a declarante, pela transfusão de sangue 

contaminado pelo vírus HIV devido à erro dos agentes de saúde do órgão de atendimento 

público, pela violação dos direitos a uma vida digna, integridade pessoal, garantias 

judiciais e proteção judicial, e portanto o caso foi admitido a julgamento pela Corte em 

18 de março de 2014, conforme segue: 

 

La Comisión concluyó que el Estado era responsable por la violación 
de los derechos a la vida digna, integridad personal, garantías judiciales 
y protección judicial, establecidos en los artículos 4, 5, 8 y 25 de la 
Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho 
instrumento internacional, así como por la violación transversal del 
artículo 19 de la Convención. Asimismo, concluyó que el Estado es 
responsable por la violación de los derechos a la integridad psíquica y 
moral, a las garantías judiciales y protección judicial, establecidos en 
los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana en relación con las 
obligaciones establecidas en los artículos 1.1 del mismo instrumento en 
perjuicio de la madre y el hermano de Talía.33 

 

Contudo, como se depreende do Resumo Oficial emitido pela Corte, que 

segue abaixo, não foi encontrado mérito para declarar a violação da garantia judicial do 

tempo razoável do processo civil no direito à proteção judicial: 

 

El 1 de septiembre de 2015 la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos dictó una Sentencia mediante la cual declaró responsable 
internacionalmente al Estado de Ecuador por ciertas violaciones de 
derechos humanos cometidas por el contagio con VIH a Talía Gabriela 
Gonzales Lluy cuando tenía tres años de edad. La Corte encontró que 
el Estado era responsable por la violación de los derechos a la vida e 
integridad personal, a la educación, y a la garantía judicial del plazo en 
el proceso penal en perjuicio de Talía Gabriela Gonzales Lluy. Además, 
la Corte encontró que el Estado era responsable por la violación del 
derecho a la integridad personal en perjuicio de Teresa Lluy e Iván 
Mauricio Lluy. Por otro lado, el Tribunal no encontró méritos para 
declarar la violación de la garantía judicial del plazo razonable en el 
proceso civil ni el derecho a la protección judicial.34 
 

                                                 
33 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. CASO GONZALES LLUY Y OTROS 
VS. ECUADOR. SENTENCIA DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015. (Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas). p. 4. Disponível em: <http://www.justicia.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2015/11/seriec_298_esp.pdf>. Acesso em 11/01/2017. 
34 Ibidem. 
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Para prevenir a repetição do caso em matéria de saúde, a Corte decidiu que o 

Estado realize um programa de capacitação dos funcionários da saúde sobre as melhores 

práticas e os direitos dos doentes infectados pelo HIV, bem como a adoção de medidas 

positivas para prevenir ou reverter situações de discriminação contra as pessoas com HIV, 

especialmente crianças, devendo o Estado comprovar ao Tribunal a permanência desta 

medida. 

Esta medida, eminentemente administrativa, derivada de um Tribunal 

Internacional de natureza judicial, corrobora o entendimento de que o direito à saúde deve 

ser mantido pelo Estado, mas nada obsta a sua pretensão de ver garantido o acesso a este 

direito através da via judicial. 

 

2.1.2 O DEVER DO ESTADO COM A SAÚDE NO DIREITO BRASILEIRO 

 

Cabe uma análise inicial do valor constitucional hierárquico da norma do 

direito à saúde: é uma consequência direta do direito à vida pelo que define o idealismo 

da Constituição mas, ao contrário deste, que possui em seu âmago um viés fundamental 

à própria existência humana, o direito à saúde tem força de uma garantia social, conforme 

ensinamentos de Alexy, que admite a existência de direitos fundamentais sociais.35 

Ora, isto esclarece que, por mais que o direito à saúde seja uma necessidade 

para que o cidadão possa cumprir seu papel social na comunidade, e a Lei Maior deixa 

isso cristalino em seus artigos 6º e 196, este último destacando o dever do Estado em 

garanti-la, tal necessidade não tem um peso maior do que a de um direito essencial ou 

fundamental à condição de humanidade do ser vivo, tal qual os direitos elencados no 

artigo 1ºe 5º da mesma Lei. 

Assim, resta evidente, que a força de um direito fundamental logicamente 

sobrepuja a de um direito meramente social, visto que sem o anterior, a pessoa 

simplesmente não existe, muito menos poderia ser inserida em sociedade. 

Deste modo, verifica-se que o Estado brasileiro conceitua a saúde como um 

fato social já superado através das estabelecidas condições de saneamento básico, 

tratando como interesse público apenas a sobrevivência da população, falhando, contudo, 

em positivar a manutenção de uma condição de vida digna e ideal, visto que 

                                                 
35 ALEXY, op. cit. (Teoria dos direitos...), p. 501-502.   
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hodiernamente combate tais noções constitucionais utópicas através dos alegados limites 

orçamentários e recursos humanos insuficientes. 

Entende-se que existe a necessidade de que se conceitue essa ideia abstrata 

de "saúde" como um conceito jurídico e normativo concreto para facilitar o acesso ao 

direito, tal como legitimar a atuação de um diretor de hospital público que permite a 

compra de medicamentos ou instrumentos para cirurgia dos pacientes com fundos. 

Conforme ensinamentos de Norberto Bobbio, "O problema fundamental em 

relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-

los."36 

De fato, os direitos encontram-se justificados pela base histórica e evolução 

da humanidade, e tem sua guarida nas normas jurídicas, como por exemplo: a 

Constituição Federal afirma que a saúde é um direito social (art.6), assegurado ao cidadão 

a dignidade da pessoa humana como princípio fundamental (art. 1, III da CF). 

A Carta Magna consigna ainda no art. 196 que a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 

do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

Outras disposições foram inseridas para garantia da saúde através de serviços 

públicos, firmando o compromisso do Estado com o dever social, porém, a Constituição 

Federal afiança que lei própria irá reger os serviços públicos próprios, ou seja: a lei do 

usuário do serviço público é o ordenamento próprio para o tratamento dos serviços 

próprios, incluindo os serviços de saúde.  

A referida norma foi publicada em 26 de junho de 2017 e regulamenta o §3º 

do artigo 37 da Constituição Federal, garantindo as formas de participação da sociedade 

e de avaliação periódica da qualidade dos serviços públicos, definindo e reafirmando 

ainda os direitos básicos do usuário como igualdade no tratamento, vedado qualquer tipo 

de discriminação; atendimento por ordem de chegada, ressalvados casos de urgência e as 

prioridades legais (tais como idosos e gestantes); aplicação de soluções tecnológicas para 

simplificar processos e procedimentos de atendimento ao usuário, dentre outros. 

A Carta Magna assevera ainda no art. 200 que o sistema único de saúde -  

SUS, será regulado por lei, o que veio a ocorrer com a vigência da atual lei 8.080/90, 

                                                 
36 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos; tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campos, 
1992, p.24 
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conhecida como lei do SUS, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços. 

O direito brasileiro reconhece ainda a aplicação dos tratados internacionais 

em matéria de saúde através da promulgação dos decretos n.º 678 de 1992, que promulga 

a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 

22 de novembro de 1969, e n.º 849, reconhecendo os Protocolos I e II de 1977 adicionais 

às Convenções de Genebra de 1949, adotados em 10 de junho de 1977 pela Conferência 

Diplomática sobre a Reafirmação e o Desenvolvimento do Direito Internacional 

Humanitário aplicável aos Conflitos Armados. 

Em complemento, o art. 196, também da CRFB/88, assevera a importância 

do direito social à saúde do cidadão e assegura sua proteção pelo Estado, por meio de 

políticas sociais e econômicas que visem prevenir maiores riscos à sociedade e o pleno 

acesso a um serviço de saúde digno. 

Igual preocupação tem a Lei Maior com o amparo ao idoso, dispondo em seu 

art. 230 normas para a proteção do cidadão após a chegada da terceira idade. 

Contudo, entende-se que, por mais que a Constituição Federal tente assegurar 

um acesso universal e igualitário, como bem diz seu texto, a todos os cidadãos brasileiros, 

observa-se que na prática a legislação ainda se faz frágil frente à precariedade do serviço 

público, sendo de plena importância a discussão acerca da atuação do Judiciário para 

garantir os direitos fundamentais não fornecidos pelo Estado. 

Portanto, precisa o direito à saúde encontrar amparo também na norma 

infraconstitucional, possuindo o cidadão diversas normas que podem auxiliar na guarida 

de suas pretensões. 

A lei do SUS (lei 8080/90) estabelece Princípios e Diretrizes para o serviço 

público da saúde, destacando, no art. 7º, tais preceitos, como o da universalidade de 

acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência (inciso I), a igualdade de 

assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie (inciso IV), 

direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde (inciso V), que apresentam 

uma complementação à garantia da existência do direito e sua correlação com a dignidade 

humana. 

A referida lei trata ainda no mesmo artigo citado, em seu inciso XI, sobre a 

"conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à 

saúde da população", o que fornece a garantia de que a saúde deverá ser mantida mediante 



32 
 

o auxílio do Estado Social, podendo ser dispensado recurso do Governo Federal, Estadual 

ou Municipal, e dando opção ao cidadão de cobrar destes entes esta prestação. 

Norma que também veio para auxiliar o serviço público no cumprimento à 

saúde foi a criação da ANVISA e a definição do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 

através da Lei n.º 9.782/99. 

A ANVISA, órgão especialmente criado para fiscalização das políticas 

públicas de serviço sanitário, tem por uma de suas funções a autorização para 

comercialização de medicamentos e de sua inclusão na lista do SUS, para concessão aos 

pacientes dos hospitais públicos, o que será analisado posteriormente. 

Desta forma, apesar de esparsas, as normas infraconstitucionais fornecem 

importante arcabouço para a eficácia das políticas públicas de saúde, bem como a 

distribuição de seus recursos para atendimento à população. 

 

2.2 OS SISTEMAS PERITOS E A CONFIANÇA NO SERVIÇO PÚBLICO 

 
Giddens, em seu trabalho sobre as consequências da modernidade, aponta a 

existência de correlação entre perigo, segurança, confiança e risco. Principalmente à 

sociedade de consumo importa a reflexão sobre os signos e sua relação de confiança no 

mercado, seja através da força da moeda, estabelecida pela confiança no modelo 

capitalista, ou da confiança de estabilidade das grandes marcas dominantes, que na teoria 

não ofereceriam tanto risco quanto as demais concorrentes. 

 

Todos os mecanismos de desencaixe, tanto as fichas simbólicas como 
os sistema peritos, dependem da confiança. A confiança está portanto 
envolvida de uma maneira fundamental com as instituições da 
modernidade. A confiança está aqui revestida de capacidades não 
individuais, mas abstraías. Qualquer um que use fichas monetárias o faz 
na presunção de que outros, os quais ele ou ela nunca conhece, honrem 
seu valor. Mas é no dinheiro enquanto tal que se confia, não apenas, ou 
mesmo primariamente, nas pessoas com as quais as transações 
específicas são efetuadas.37 
 

Deste mesmo feito, o autor ainda menciona os sistemas peritos, como forma 

de retratar o estado da sociedade em confiar nas referidas fichas simbólicas, ou signos, 

como por exemplo a confiança na palavra do profissional de medicina devido à estar o 

mesmo trajado com um jaleco branco. 

                                                 
37 GIDDENS, Anthony. As consequências da Modernidade. Op. cit. p. 29. 
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Por sistemas peritos quero me referir a sistemas de excelência técnica 
ou competência profissional que organizam grandes áreas dos 
ambientes material e social em que vivemos hoje. A maioria das 
pessoas leigas consulta "profissionais" — advogados, arquitetos, 
médicos etc., — apenas de modo periódico ou irregular. Mas os 
sistemas nos quais está integrado o conhecimento dos peritos influencia 
muitos aspectos do que fazemos de uma maneira contínua. Ao estar 
simplesmente em casa, estou envolvido num sistema perito, ou numa 
série de tais sistemas, nos quais deposito minha confiança. Não tenho 
nenhum medo específico de subir as escadas da moradia, mesmo 
considerando que sei que em princípio a estrutura pode desabar. 
Conheço muito pouco os códigos de conhecimento usados pelo 
arquiteto e pelo construtor no projeto e construção da casa, mas não 
obstante tenho "fé" no que eles fizeram. Minha "fé" não é tanto neles, 
embora eu tenha que confiar em sua competência, como na 
autenticidade do conhecimento perito (expert knowledge) que eles 
aplicam — algo que não posso, em geral, conferir exaustivamente por 
mim mesmo.38 
 

Em outras palavras, os sistemas peritos representam-se na resolução de uma 

questão baseada na credibilidade do profissional designado a tomar a decisão, e estão 

intrinsecamente ligados à confiança e ao risco.39 

Giddens, citando Luhmann, explica que “um indivíduo que não considera 

alternativas está numa situação de crença, enquanto alguém que reconhece essas 

alternativas e tenta calcular os riscos assim reconhecidos, engaja-se em confiança.”40 

Esta noção de confiança nas fichas simbólicas é essencial para compreender 

a legitimação das condutas hodiernas nas normas jurídicas aplicáveis. Isto porque com a 

transformação dos conceitos e desconstrução da solidez das normas, a permanência de 

determinada prática de mercado embasada em uma norma fluida, modificável ou passível 

de nova interpretação é determinada pelo impacto econômico que traduz no mercado. 

Como exemplo desta fluidez, Ingeborg Maus ilustra que a teoria política da 

constituição e a teoria do direito se veem assim em face da necessidade de repensar seus 

modelos e conceitos, apontando tais antinomias, criticando alternativas como das teorias 

funcionalistas por entender que terminam por reforçar justamente as tendências 

autoritárias e inibidoras da autonomia do indivíduo e da sociedade.41 

                                                 
38 GIDDENS. Ibidem. p. 30. 
39 A confiança pode ser definida como crença na credibilidade de uma pessoa ou sistema, tendo em vista 
um dado conjunto de resultados ou eventos, em que essa crença expressa uma fé na probidade ou amor de 
um outro, ou na correção de princípios abstratos (conhecimento técnico). Ibidem. p. 36. 
40 Ibidem. p. 33. 
41 MAUS, Ingeborg. O Judiciário como superego da sociedade: o papel da atividade jurisprudencial na 
“sociedade órfã”. p.184. 
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Daí advém a credibilidade do servidor público e a confiança nas decisões 

administrativas. O cidadão quando exerce seu direito constitucional à saúde nos postos 

de atendimento públicos, ciente do risco trazido pela enfermidade acometida, confia no 

profissional habilitado para que propicie o melhor tratamento para cada caso específico. 

Ou pelo menos é o que deveria ocorrer. 

Entretanto, esta não é a realidade do cidadão brasileiro, o qual, desamparado 

por um sistema de saúde pública onde o ambiente é insalubre, as vagas escassas, o 

material precário, e os profissionais desqualificados, não se vê confiante na prestação 

legítima do serviço público como a sua tábua de salvação. 

Em vez disso, torna ao Judiciário, como o paladino da justiça que crê ser, para 

que este imponha ao órgão público a prestar um serviço adequado aos usuários de 

determinado posto de saúde, ou a fornecer determinado medicamento. 

Todavia, resta a questão de que o magistrado, embora conhecedor das normas 

jurídicas, não possui, em regra, a tecnicidade médica necessária para embasar uma 

decisão que não será cumprida administrativamente ou reformada em instância superior. 

Para tanto, resta a necessidade de existirem peritos judiciais para auxiliarem 

o magistrado na tomada de decisões para uma sentença essencialmente justa, na qual o 

juiz deposita sua confiança em um profissional da área a qual não possui a expertise para 

determinar, com a certeza que o caso exige, sobre a veracidade das alegações das partes. 

Desta colaboração multidisciplinar resulta uma maior confiança da sociedade 

na sentença judicial dos casos envolvendo direito à saúde, eis que amparada por provas 

periciais atestadas por um símbolo de credibilidade daquele âmbito de conhecimento. 
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3 - A RESERVA DO POSSÍVEL E O ORÇAMENTO PÚBLICO 

 

Em se tratando de judicialização de demandas particulares de pedidos 

negados pela Administração Pública, o princípio em voga na jurisprudência atual para 

justificar a impossibilidade de atendimento ao pleito autoral tem sido o da Reserva do 

Possível. 

Conforme acima mencionado, reconhece-se a saúde como direito 

fundamental social. Todavia, conforme assevera Alexy a existência de direitos 

fundamentais sociais podem estar pautados em normas de estruturas diferentes, oriundas 

da combinação de três critérios: (a) garantia de direitos subjetivos ou apenas de uma 

obrigação para o Estado de modo objetivo; (b) caráter vinculante ou não; (c) direitos e 

deveres definitivos ou prima facie.  

O grau de proteção varia de acordo com a combinação dessas características 

normativas. A proteção mais intensa ocorre quando há um direito subjetivo definitivo 

vinculante, que é caso do direito a um mínimo existencial.42 

Para Alexy a definição de quais são os direitos fundamentais definitivos do 

indivíduo é uma questão de ponderação de princípios. De um lado, a liberdade fática e, 

de outro, a competência decisória do legislador, a separação de poderes e a liberdade 

jurídica de terceiros, bem como outros direitos sociais e interesses coletivos. O resultado 

da ponderação, obviamente, variará caso a caso, mas provavelmente acobertará 

definitivamente os direitos sociais mínimos como o mínimo existencial.43 

Partindo desta definição de direitos fundamentais e da preocupação de se 

garantir a saúde como um mínimo existencial, o cumprimento deste dever pelo Estado 

enfrenta diversos obstáculos, como no caso estudado os limites orçamentários de uso dos 

recursos públicos. 

A “reserva do possível”, muito utilizada ao tratar das limitações ao 

cumprimento estatal relacionadas, principalmente, mas não em exclusividade, à 

destinação dos recursos públicos, tem sua origem em um caso peculiar julgado pela Corte 

Federal Constitucional Alemã, o que será abordado a seguir. 

 

3.1 A ORIGEM NA CORTE ALEMÃ E SUA INTERPRETAÇÃO NO BRASIL 

 

                                                 
42 ALEXY, op. cit. (Teoria dos direitos...), p. 501-502. 
43 Ibidem, p. 512.   
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Conforme mencionado, a “reserva do possível” possui registro em demanda 

julgada pela Corte Federal Constitucional Alemã em 1972, no qual estudantes que não 

foram aceitos nas universidades de Hamburgo e Munique em virtude da limitação de 

vagas judicializaram sua pretensão sob o preceito do art. 12 da Lei Fundamental Alemã 

que dispõe que "todos os alemães têm direito a escolher livremente sua profissão, local 

de trabalho e seu centro de formação". 

O Tribunal Constitucional Alemão indeferiu o pedido, justificando que "uma 

pretensão subjetiva e ilimitada às custas da sociedade é incompatível com os princípios 

do Estado Social"44, com base na constatação de que a liberdade fundamental de escolha 

da profissão de nada valeria se não existissem as condições de fato para a sua efetividade. 

Sobre o caso, ressalta Ingo Sarlet: 

 

(...) colhe-se o ensejo de referir decisão da Corte Constitucional Federal 
da Alemanha, que, desde o paradigmático caso numerus clausus, 
versando sobre o direito de acesso ao ensino superior, firmou 
jurisprudência no sentido de que a prestação reclamada deve 
corresponder ao que o indivíduo pode razoavelmente exigir da 
sociedade, de tal sorte que, mesmo em dispondo o Estado dos recursos 
e tendo poder de disposição, não se pode falar em uma obrigação de 
prestar algo que não se mantenha nos limites do razoável.45 
 

Outras demandas foram enfrentadas pelo Tribunal Constitucional Alemão 

invocando a Reserva do Possível como fundamento, como a questão da redução do 

auxílio-criança em 1990, a questão da possibilidade do tempo gasto na educação dos 

filhos em 1992, e a questão do reembolso das despesas pelos cuidados de crianças nos 

jardins de infância, envolvendo o dever constitucional à educação. 

A respeito, vale a tradução das lições do autor Reinhard Gaier: 

 

Os direitos derivados não apresentariam problemas, pois conferem 
direito a acesso a bens e serviços que são oferecidos pelo Estado. Mas, 
em certos casos, reconhecem-se também direitos a prestações 
originárias e diretamente da Constituição, pelas quais o Estado deve 
necessariamente mobilizar os recursos necessários para implementá-
los. Por isso, a idéia de que, nestes casos, os direitos fundamentais a 
uma prestação devem limitar-se àqueles que o indivíduo pode 

                                                 
44 Ricardo Perlingeiro citando Reinhard Gaier, In: PERLINGEIRO, Ricardo. É a reserva do possível um 
limite à intervenção jurisdicional nas políticas públicas sociais? Revista de Direito Administrativo 
Contemporâneo, v. 2, p. 163-185, 2013. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=2343965>. Acesso em 
30/12/2016. 
45 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livr. do Advogado, 
2010, p. 287. 



37 
 

razoavelmente exigir da sociedade. As razões seriam evidentes. 
Exatamente em um Estado cujo ordenamento jurídico se baseia nas 
liberdades, as disponibilidades financeiras são limitadas, tanto que na 
alocação desses recursos surgem sempre conflitos entre sua destinação, 
a serem dirimidos em relação a outras prioridades. A solução desses 
conflitos, ou seja, a decisão sobre a alocação dos recursos financeiros 
destinados a determinadas prioridades, é, em um Estado Democrático e 
sob o princípio da separação de poderes, tarefa precípua e de 
competência do legislador.46 
 

Assim, o autor Gaier transparece que na decisão da Corte Alemã denominada 

numerus clausus encontram-se as raízes da distinção entre os direitos sociais derivados 

vinculados à lei (infraconstitucional) e os direitos fundamentais sociais, que são 

originados diretamente da Constituição, e que necessitam de mobilização de recursos para 

implementá-los. 

Desta premissa, entende-se que a viabilização dos direitos fundamentais, 

depende de prestações positivas, envolvendo orçamento financeiro por parte do Poder 

Público. 

A administração Pública enfrenta escassez de recursos públicos o que reflete 

na impossibilidade de efetivar as prestações positivas. 

Canotilho leciona que a limitação de recursos públicos é um entrave fático a 

efetivação dos direitos sociais prestacionais, afiançando que a efetivação desses direitos 

está dentro de uma “reserva do possível”, onde condiciona essa efetividade à existência 

de recursos econômicos.47 

A doutrina da “reserva do possível” exige além de uma previsão legal para a 

prestação desse direito que também haja recursos materiais disponíveis para sua 

satisfação. 

Krell assevera que a teoria da reserva do possível surgiu a partir da 

jurisprudência constitucional alemã, segundo a qual a construção dos direitos às 

prestações materiais por parte do Poder Público está sujeita à condição de disponibilidade 

dos respectivos recursos. Nesse entender, a decisão sobre a disponibilidade, ou não, 

desses recursos, é discricionária, governamental e parlamentar, através da composição 

dos orçamentos públicos48. 

                                                 
46 PERLINGEIRO, Ricardo. É a reserva do possível um limite à intervenção jurisdicional nas políticas 
públicas sociais? op. cit. p. 169. 
47 CANOTILHO, Joaquim José Gomes e MOREIRA, Vital. Fundamentos da Constituição. Coimbra: 
Coimbra, 1991. p.131. 
48 KRELL, Andréas Joachin. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha: os 
(dês)caminhos de um direito constitucional “comparado”. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 2002) 
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Nas palavras de Ana Paula Barcellos, a expressão reserva do possível procura 

identificar o fenômeno econômico da limitação dos recursos disponíveis diante das 

necessidades quase sempre infinitas a serem por eles supridas”49 

Em outra palavras, a teoria da reserva do possível significa, que há um limite 

de possibilidades materiais para esses direitos, independentemente da previsão legal, de 

nada adianta a previsão constitucional para garantia desses direitos se não houver recursos 

para custear as despesas que a prestação exige. 

Entretanto, no Brasil este princípio foi erroneamente simplificado com base 

apenas no orçamento público, levando a crer que apenas quando não haveria orçamento 

que poderia ser invocado este instrumento.  

A jurisprudência condicionou a adjudicação da prestação do direito pleiteado 

à existência de disponibilidade financeira, quando deveria ter pacificado o entendimento 

de que a reserva do possível se configura quando determinada prestação não se coaduna 

com o Estado Social estabelecido, ou seja, não seria devido à ausência de fluxo de caixa 

que não se poderia cumprir a determinação judicial, e sim pelo custo social e pelo 

precedente gerado por aquela decisão, que poderia causar um prejuízo irreparável à 

sociedade. 

Conforme se verificou acima, porém, a reserva do possível é gênero do qual 

a existência de orçamento seria uma espécie, tratando-se da impossibilidade de concessão 

de medida judicial por inexistência de planejamento prévio para alocação de recurso 

necessário para dispensação de determinado medicamento, ou tratamento, ou operação, 

por exemplo. 

 

3.2 O MÍNIMO EXISTENCIAL E A RESERVA DO POSSÍVEL 

 

A judicialização das políticas públicas sociais estabelece que tanto a doutrina 

quanto a jurisprudência estão divergindo sobre os reflexos da teoria da reserva do possível 

aplicados inclusive à saúde pública. 

Na realidade, a atuação do Poder Judiciário deve se ater ao mínimo existencial 

ou à teoria da reserva do possível? Neste viés, Perlingeiro indaga: seria a reserva do 

                                                 
49 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais: O Princípio da 
Dignidade da Pessoa Humana.Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p.236. 
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possível realmente um limite à intervenção jurisdicional nas políticas pública? Oponível 

à políticas públicas ou direitos fundamentais?50 

Alexy reconhece a existência de direitos fundamentais sociais, asseverando 

que estes podem estar pautados em normas de estruturas diferentes, envolvendo a garantia 

de direitos subjetivos (obrigação para o Estado de modo objetivo), o caráter vinculante 

ou não e os direitos e os deveres definitivos. A proteção mais intensa ocorre quando há 

um direito subjetivo definitivo vinculante, que é caso do direito a um mínimo 

existencial.51 

A doutrina vem sustentando que o direito à saúde é um gênero que engloba o 

direito fundamental à saúde, que corresponde às prestações que integram um mínimo 

existencial e o direito social à saúde, vinculado a prestações que dependem da integração 

legislativa. 

Alexy expõe assim, que os direitos sociais devem ser sopesados e conduzidos 

em circunstâncias distintas a direitos definitivos afirmando que as “restrições que 

respeitam a máxima da proporcionalidade não violam a garantia do conteúdo essencial 

ainda que, no caso concreto, nada restar do direito fundamental” 52 

Conforme acima citado por Canotilho "a construção dogmática da reserva do 

possível foi rapidamente aderida para traduzir a idéia de que os direitos sociais só existem 

quando e enquanto existir dinheiro nos cofres públicos".53 

Conforme citado anteriormente, Ada Pellegrini Grinover impõe outra solução 

em face da insuficiência de recursos e da falta de previsão orçamentária, podendo o 

judiciário determinar ao poder público que faça constar da próxima proposta orçamentária 

a verba necessária à implementação da política pública, entendendo assim a possibilidade 

do Judiciário condenar o Poder Público a obrigação de fazer.54 

Na Alemanha, o Tribunal Constitucional Alemão vislumbra a reserva do 

possível no sentido de atendimento ao princípio da igualdade de tratamento a todos, 

ilustrando em uma decisão do ano de 2004, a qual se refere a Lei de Indenização de 

Vítimas, que regulamenta o apoio do Estado a vítimas de crimes violentos, no qual essa 

lei foi declarada inconstitucional por violação ao aludido princípio, ao estabelecer 

                                                 
50 PERLINGEIRO, Ricardo. É a reserva do possível um limite à intervenção jurisdicional nas políticas 
públicas sociais? Op. cit. p. 165. 
51 ALEXY, op. cit., p. 501-502.  . 
52 Ibidem, 297-513. 
53 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. Coimbra: 
Almedina, 1998. p. 439. 
54 GRINOVER, Ada Pellegrini. op. cit. p. 138. 
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diferentes possibilidades do benefício, que não seria concedido aos pais e mães de filhos 

ilegítimos.55 

A questão em voga é limitada ao saber se o mínimo existencial está limitado 

ao orçamento público do Estado. 

Como é cediço, a reserva do possível está estreitamente relacionada com o 

orçamento público. A doutrina faz distinção entre recursos financeiros e a reserva do 

possível, afirmando que o orçamento conduz ao planejamento de despesas públicas que 

estejam na esfera de disponibilidade do administrador.  

No entanto, não poderia o Legislativo antever que após relatos de melhora 

pelo uso de uma substância experimental em tratamento no combate ao câncer em uma 

universidade em São Paulo, haveria uma leva de ações judiciais pleiteando o direito à 

receber esta substância, tampouco que tais pedidos seriam julgados procedentes, 

culminando em inúmeras medidas judiciais a serem implementadas imediatamente para 

a produção sob encomenda de tal produto químico. 

Conforme citado a questão se volta especificamente sobre a legitimidade de 

utilização dos recursos do Estado, existindo disponibilidade. Havendo recursos 

financeiros para subsidiar a medida judicial pelo órgão administrativo competente, a 

mesma pode ser cumprida, mas pelo administrador estar atrelado ao princípio da 

legalidade para o exercício de sua função, trazida pelo orçamento do órgão, haverá 

dificuldade em sua efetividade. 

Dito isto, deverá ser ponderado se pode o Judiciário intervir nas políticas 

públicas para garantir o mínimo existencial. 

O parágrafo único do art. 7º do PL 8.058/2014 busca traçar o conceito de 

mínimo existencial afirmando, in verbis: 

 

Considera-se mínimo existencial, para efeito desta lei, o núcleo duro, 
essencial, dos direitos fundamentais sociais garantidos pela 
Constituição Federal, em relação ao específico direito fundamental 
invocado, destinado a assegurar a dignidade humana. 
 

Justamente por não padecer de uma definição rígida, restando em seu conceito 

apenas a consciência de que a saúde é intrinsecamente conectada à garantia da dignidade 

humana, seria o mínimo existencial portanto passível de interpretação conforme a 

                                                 
55 ALEMANHA. Tribunal Constitucional Federal. j. 09.11.2004. Disponível em: 
<www.bverfg.de/entscheidungen/rs20041109_lbvr068498.html> Acesso em 30/10/2016. 
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Constituição, cabendo ao magistrado valer do seu juízo valorativo para ponderar sobre a 

existência do direito fundamental discutido, devendo fazer esta análise caso a caso. 

Logo, pelo direito à saúde ser um dever do Estado, e estando o mesmo 

enquadrado no chamado núcleo essencial dos direitos fundamentais, cabe a intervenção. 

 

3.3 O ORÇAMENTO PÚBLICO COMO LIMITE À INTERVENÇÃO J UDICIAL 

NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS  

 

Observadas as normas positivadas, deve-se considerar que apesar do cidadão 

brasileiro possuir o direito legítimo às garantias enumeradas na Carta Magna, existem 

limites para a sua efetiva prestação, os quais também encontram-se listados na mesma 

cártula. 

Tais limitações existem como contrapesos para a manutenção do Estado do 

bem-estar social, e foram impostos através da contenção de despesas, como o plano 

plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual contidos no art. 165, cuja 

competência para apresentação de projeto de Lei é de iniciativa do Poder Executivo, bem 

como a determinação de que até que seja aprovada a lei de diretrizes orçamentárias, pelo 

menos 30% do valor do orçamento da seguridade social deve ser destinado à saúde, 

conforme art. 55 do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

No entanto, Ricardo Perlingeiro leciona que é bastante atual e frequentemente 

invocada a relação entre recursos orçamentários e direitos aos cuidados de saúde.56 Isto 

porque a manutenção dos serviços públicos de saúde possui um custo, e este custeio parte 

dos recursos públicos previstos em orçamentos de iniciativa do Executivo e aprovados 

pelo Legislativo para ter sua eficácia nas mãos do Administrador Público. 

Canotilho já dizia que "a construção dogmática da reserva do possível foi 

rapidamente aderida para traduzir a idéia de que os direitos sociais só existem quando e 

enquanto existir dinheiro nos cofres públicos".57 

Não são raras as vezes, que o poder judiciário é demandado para restaurar 

pretensão, envolvendo a demanda de saúde e remanejamento de recursos do poder público 

para o cumprimento da determinação judicial.Cita-se, por exemplo a demanda individual 

                                                 
56 PERLINGEIRO, Ricardo. Os cuidados de saúde dos idosos entre as limitações orçamentárias e o direito 
a um mínimo existencial. Revista de Direito Sanitário. v.15. n.1, 2014. Disponível em 
<http://www.revistas.usp.br/rdisan/article/view/82808>. Acesso em 08/05/2016. 
57 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. Coimbra: 
Almedina, 1998. p. 439. 
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visando ao fornecimento gratuito do medicamento Clexane 40 mg, até dias 30 após o 

parto. A Administração Pública afirmou que a pretensão encontrava óbices nas limitações 

orçamentárias, em face da capacidade econômico-financeira limitada dos entes públicos 

e da escassez de recursos para atendimento das necessidades de toda a população. O 

tribunal, seguindo a jurisprudência predominante assim manifestou: 

 
(...) a alegação genérica de limitações orçamentárias vinculadas à 
reserva do possível, além de não provada concretamente quanto à 
eventual indisponibilidade de fundos para o atendimento da pretensão 
inicial, não é suficiente para obstar a concretização do direito 
constitucional em exame, sobretudo quando notório o fato de que o 
Poder Público possui verbas de grande vulto destinadas a gastos 
vinculados a interesses bem menos importantes do que a saúde da 
população (por exemplo, publicidade, eventos festivos etc.), os quais 
podem e devem ser, quando necessário, redirecionados para a satisfação 
de direitos essenciais da população. 
(...) não se está diante de intromissão indevida do Poder Judiciário em 
esfera de atuação reservada aos demais Poderes, mas, ao contrário, de 
atuação judicial de natureza prestacional positiva calcada em relevante 
fundamento constitucional e na omissão ilegal do Poder Público em seu 
atendimento, sem que este tenha, concretamente, apresentado qualquer 
fundamento minimamente oponível à sua concretização.58 

 

Ora, em se tratando de situação extraordinária, a questão se volta 

especificamente sobre a legitimidade de utilização dos recursos do Estado, existindo 

disponibilidade. Havendo recursos financeiros para subsidiar a medida judicial pelo órgão 

administrativo competente, a mesma pode ser cumprida, mas pelo administrador estar 

atrelado ao princípio da legalidade para o exercício de sua função, trazida pelo orçamento 

do órgão, haverá dificuldade em sua efetividade. 

Ricardo Perlingeiro sustenta que de fato, a falta de recursos orçamentários 

específicos “jamais pode constituir um obstáculo ao reconhecimento judicial dos direitos 

subjetivos em matéria de saúde pública; sequer à execução forçada de sentenças contra a 

Administração Pública”,59 afirmando que o orçamento público é um ato essencialmente 

político que depende de lei. Portanto, “não é crível que se imagine que a proteção judicial 

dos direitos subjetivos dependa de vontade política do Poder Legislativo ou do Executivo 

quanto à elaboração do orçamento, pois seria o mesmo que esvaziar o princípio do Estado 

de Direito”.  

                                                 
58 BRASIL. Tribunal Regional Federal – 5ª Região. Proc. APEL REEX 7917-SE, 2009.85.00.001348-8, 
Rel. Juiz Rogério Fialho Moreira, Julgamento em 14 de janeiro de 2010. Disponível em: 
<http://www.trf5.jus.br/data/2010/01/200985000013488_20100128.pdf>. Acesso em: 19 ago. 2017. 
59 PERLINGEIRO, Ricardo. Execução contra a Fazenda Pública. São Paulo: Malheiros, 1999. 
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Sugere Perlingeiro: 

 

Contudo, o que pode ser considerado, não para o reconhecimento do 
direito subjetivo, mas visando a conferir efetividade à execução da 
sentença ou da decisão de urgência, são os recursos humanos, materiais 
ou financeiros disponíveis pela Administração Pública, tais como: a 
falta de profissionais especializados, de leitos em hospitais, de 
aparelhagem para tratamentos e exames etc. Isso porque, em geral, a 
realização judicial dos direitos dos demandantes não pode atingir bens 
ou serviços necessários à continuidade de uma atividade pública 
essencial, impondo-se, assim, a busca de um equilíbrio entre os 
interesses privados e o interesse público. 60 

 

Neste sentido, posiciona Habermas: 

 

(…) O direito constitui o poder político e vice versa; isso cria entre 
ambos um nexo que abre e perpetua a possibilidade latente de uma 
instrumentalização do direito para o emprego estratégico do poder. A 
idéia do Estado de direito exige em contrapartida uma organização do 
poder público que obriga o poder político, constituído conforme o 
direito, a se legitimar, por seu turno, pelo direito legitimamente 
instituído (…)61 
 

Ada Pellegrini Grinover impõe outra solução em face da insuficiência de 

recursos e da falta de previsão orçamentária, podendo o judiciário determinar ao poder 

público que faça constar da próxima proposta orçamentária a verba necessária à 

implementação da política pública, entendendo assim a possibilidade do Judiciário 

condenar o Poder Público a obrigação de fazer.62 

O orçamento público existe como uma garantia da utilização de recursos na 

distribuição de benefícios sociais, possuindo uma natureza política no planejamento de 

despesas públicas que estejam na esfera de disponibilidade do administrador, este 

imbuído do dever legal de utilizar o valor determinado para abastecer os serviços públicos 

visando devolver à população, por meio destes serviços, a quantia depositada nos cofres 

públicos. 

Não poderia o Judiciário, em princípio, conceder uma medida liminar sem 

antes consultar se haveria recurso previsto em orçamento daquele órgão público instado 

                                                 
60 PERLINGEIRO, Ricardo. A tutela judicial do direito público à saúde no Brasil. Revista Direito, Estado 
e Sociedade n.41 p. 184 a 203 jul/dez2012. 
61 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. vol. 01. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 2003. p. 211-212 
62 GRINOVER, Ada Pellegrini. WATANABE, Kazuo (coords.). O Controle jurisdicional de políticas 
públicas. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 138. 
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a cumpri-la. Em caso negativo, não seria permitida a concessão do benefício pleiteado ao 

requerente, sob pena de ter o magistrado de optar em retirar determinada verba pública 

de outro setor para a área da saúde, o que não possui competência para tanto, vide a 

limitação na legalidade da norma orçamentária. 

Todavia, em casos de tutela de urgência, a concessão para gastos 

extraordinária pode ser permitida e a solução encontrada seria a inclusão deste gasto não 

previsto no orçamento do exercício financeiro posterior. 

Na realidade, o Judiciário frequentemente tem condenado a Administração 

Pública a uma obrigação de fazer que consiste na inclusão no orçamento da verba 

necessária ao adimplemento da obrigação e a obrigação de que esta verba seja utilizada 

para o recurso destinado na decisão judicial. 

Neste sentido, Ada Pellegrini afirma: 

 

O Judiciário, em face da insuficiência de recursos e de falta de previsão 
orçamentária, devidamente comprovadas, determinará ao Poder 
Público que faça constar da próxima proposta orçamentária a verba 
necessária à implementação da política pública.63 
 

Esta hipótese cria porém um paradigma do qual a cada ano haveria um saldo 

negativo a ser quitado pelo Estado, do qual não poderia se livrar sem a imposição de 

repasse destes gastos para a sociedade. 

Entretanto, cumpre mencionar que não tem o legislador orçamentário uma 

margem de discricionariedade para prever receita sobre direitos existentes e exigíveis 

com base no mínimo existencial vinculado à dignidade. O legislador tão somente deve 

ater-se aos benefícios sociais instituídos por lei, não podendo antever situações 

decorrentes de fatos sociais recentes, ainda não normatizados. 

Tem o legislador orçamentário o condão de distribuir racionalmente os 

recursos financeiros disponíveis para que possam ser atendidos todos os setores 

necessários para o exercício do serviço público com eficácia, cabendo ao administrador 

valer-se do fluxo de caixa para atender ao cidadão, posto que apenas este último possui 

da discricionariedade, atrelada à função desempenhada, para dispor dos recursos 

públicos. 

                                                 
63 GRINOVER, Ada Pellegrini. op. cit. p. 138. 



45 
 

Ademais, citando Lopes, "quando se litiga levando em consideração o 

orçamento, parece que fica bastante mais claro o pedido e se facilita o provimento 

judicial".64 

Ainda sobre o tema, lembrando o já citado posicionamento de Torres65, é 

claro que a população não clama para que o Judiciário se valha dos recursos da 

Administração Pública para atendimento de seus interesses, e sim para que corrija as 

injustiças ocorridas na ausência de políticas sociais devido à má gestão dos ditos recursos. 

Assim, ratifica-se a questão da jurisprudência do Tribunal Constitucional 

Federal Alemão, sendo invocado oportunamente como caso basilar em se tratando de 

questões incompatíveis do Estado Social para arcar com as decisões proferidas pelo 

Judiciário atualmente. 

  

                                                 
64 LOPES, José Reinaldo de Lima. “Em torno da reserva do possível”, in: Ingo Sarlet e Luciano Timm. 
Direitos Fundamentais, Orçamento e ‘reserva do possível’. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 
191. 
65 Op. cit., p. 106. 
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4 - CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

O Judiciário dispõe de um poder único de fiscalização sobre os demais 

poderes, proveniente da própria teoria dos checks and balances, porém, ao adentrar a 

esfera pública, deve ser averiguado até onde pode o magistrado pode interferir no âmbito 

de competência do legislador, e principalmente, em se tratando de aplicabilidade das 

políticas públicas, do administrador. Especialmente quanto a este último, seguimos o foco 

da discussão. 

O direito brasileiro adotou o sistema da jurisdição una, dotando o Judiciário 

do monopólio da função jurisdicional, afastando assim a chamada dualidade de 

jurisdição, onde poderia o Administrativo apreciar com força de coisa julgada as lides 

onde a Administração Pública seja parte interessada. 

Desta forma, parece não haver decisão administrativa que fuja do exame do 

Poder Judiciário, podendo ser revistos os atos de qualquer natureza. 

Este controle judicial não opera, no entanto, sem suas limitações. Contra a 

máxima que dita não poder ser excluída da apreciação do Judiciário lesão ou ameaça a 

direito, há a barreira da subjetividade da Administração Pública, ou o mérito da decisão 

administrativa. Ademais, deve sempre se valer da legalidade e da moralidade como base 

para a revisão do ato administrativo eivado de vício, conforme dita o art. 5º, inciso LXXIII 

e 37 da CF. 

 

4.1 A DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA E SUA MARGE M DE 

APRECIATIVIDADE 

 

Nos casos aqui estudados, onde o direito constitucional à saúde direciona os 

atos dos servidores públicos, especificamente tratando dos administradores de hospitais 

públicos nos devidos exercícios de suas funções, deve ser analisado o limite da 

discricionariedade administrativa e seu controle pelo Poder Judiciário.  

Tal questionamento se faz presente quando há o choque entre o 

posicionamento do profissional da área médica e o entendimento jurídico do magistrado, 

onde o detentor do conhecimento técnico necessário para julgar a adoção de determinada 

medida judicial imposta se recusou a atender o paciente, afirmando se tratar de violação 

de política pública, em defesa do tipo de tratamento a ser aplicado não autorizado pela 

rede pública, ou ainda em impossibilidade orçamentária do nosocômio público para 
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suportar o cumprimento de pedidos extraordinários cujos recursos não foram previstos 

nos cofres públicos. 

Para estas ocasiões deve ser sobrepesado o tipo de ato administrativo 

praticado, que seria passível de revisão pelo Judiciário, visto que a distinção entre os atos 

discricionários e atos vinculados tem importância fundamental quanto ao controle judicial 

exercido. 

Não existe restrição quanto aos atos vinculados, pois como possui todos os 

seus elementos previstos em lei, cabe ao juiz o exame da conformidade do ato com a 

norma aplicável ao caso concreto, para anular o ato caso reconhecida a existência de um 

desvio legal. 

Todavia os atos discricionários também sejam possíveis de serem revistos, 

conforme já explicitado no introito, é necessário o respeito aos limites da 

discricionariedade administrativa assegurados à Administração Pública por lei. 

Os critérios de oportunidade e conveniência que motivam o ato praticado pelo 

administrador tratam de limites não podem ser revistos, por exemplo. 

Uma das teorias que embasam a possibilidade de controle judicial do ato 

administrativo, apontada por Maria Sylvia Zanella Di Pietro, é a do desvio de poder, na 

qual a autoridade usa do poder discricionário para atingir fim diverso daquele fixado em 

lei, ficando o Judiciário autorizado a decretar a nulidade do ato, em razão do uso indevido 

da discricionariedade ao desviar-se dos fins de interesse público definidos em lei.66 

A autora trata também da teoria dos motivos determinantes, onde o ato só será 

válido se os motivos que levaram a Administração Pública a praticar o ato forem 

verdadeiros. O Judiciário terá, contudo, de examinar os motivos, a saber os pressupostos 

de fato e as provas de sua ocorrência para apreciação deste aspecto do ato administrativo. 

Di Pietro segue afirmando que há uma tendência no direito brasileiro em se 

reduzir a área de discricionariedade administrativa, facilitando o controle judicial dos atos 

da Administração Pública, e tal tendência se verifica a partir de noções imprecisas 

utilizadas pelo legislador para designar o motivo e a finalidade do ato (interesse público, 

conveniência, moralidade, ordem pública), tratando-se de “conceitos legais 

indeterminados”.67 

A problemática se estende na possibilidade de interpretação do sentido da 

norma, visto que em não havendo critério subjetivo, segundo conceitos de valor, para 

                                                 
66 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 28ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 263 
67 Ibidem. p. 264. 
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delimitação do conceito, inexiste a discricionariedade, sendo cabível a revisão judicial do 

ato praticado. 

Esta subjetividade define o limite de atuação judicial no âmbito 

administrativo, e tem sido utilizado como regra para a manutenção das decisões 

administrativas também no campo da saúde pública. Como exemplo pode ser citada a 

recusa da prescrição de medicamento constante na lista de registro na ANVISA e 

autorizada a sua dispensação no SUS, por motivo de valoração do profissional sobre o 

efeito que aquela substância causaria no sistema biológico do paciente tratado, dado o 

histórico pessoal do usuário do serviço público e a experiência do servidor público. 

Entretanto, cumpre esclarecer que a referida discricionariedade não resulta 

em si dos atos que recusam o atendimento de pacientes em tratamentos experimentais, 

visto que como expresso na própria nomenclatura, tratam-se de tratamentos não 

autorizados para dispensação em larga escala através do serviço público, eis que não 

concluída a sua eficácia e benefício aos pacientes. Estes atos podem ser classificados 

como vinculados, pois restritos ao cumprimento de norma legal que impede o profissional 

da área médica de tomar medidas não aprovadas pelo Ministério da Saúde. 

Conforme se depreende do posicionamento da ANVISA sobre o composto 

fosfoetanolamina sintética, em sua nota técnica n.º 56/2015, em oposição à dispensação 

realizada na Universidade de São Paulo, a agência governamental atua de forma vinculada 

à norma legal, visando a proteção do direito à saúde com base nos princípios da qualidade, 

eficácia e segurança do medicamento a ser fornecido pelo serviço público: 

 

1. Esta Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem recebido dezenas 
de questionamentos relacionados ao fármaco fosfoetanolamina, isto 
posto, visando um melhor esclarecimento sobre a matéria, cabe-nos 
esclarecer:  
2. Que o registro de medicamentos segue o disposto na Lei nº. 6.360, 
de 23 de setembro de 1976,que dispõe sobre a vigilância sanitária a que 
ficam sujeitos os medicamentos e outros produtos sujeitos à vigilância 
sanitária.  
3. Que, e ainda mais importante, a Lei nº. 5.991/1973 prescreve que 
medicamento é todo produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou 
elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de 
diagnóstico. Assim, qualquer produto, independentemente da natureza 
(vegetal, animal, mineral ou sintética) que possuir alegações 
terapêuticas, deve ser considerado medicamento e precisa de registro 
para ser fabricado e comercializado.  
(...)  
11. Temos então que o caminho legal para o fornecimento de um 
medicamento no país é a solicitação do registro, perante esta Agência, 
para validação dos dados de qualidade, eficácia e segurança, com as 
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respectivas responsabilidades da empresa, além do monitoramento pós-
comercialização (Farmacovigilância) e os estudos clínicos fase IV. 
12. Não há na Anvisa qualquer registro concedido ou pedido de registro 
para medicamentos com o principio1 ativo fosfoetanolamina. Neste 
contexto, ressaltamos que também não há em curso qualquer avaliação 
de projetos contendo a fosfoetanolamina para fins de pesquisa clínicas 
envolvendo seres humanos.68 
 

Assim, entende que ainda que possível a atuação do controle judicial sobre a 

interpretação da norma legal trazida pelo ato administrativo, a revisão jurídica deve se 

ater aos atos não constituídos de subjetividade, visto que estes não podem ser objeto de 

sua apreciação. 

 

4.2 ATIVISMO JUDICIAL EM MATÉRIA DE SAÚDE 

 

Ricardo Perlingeiro leciona que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal 

Federal na suspensão de tutela antecipada (STA) demonstra grande parte dos inúmeros 

conflitos judiciais relacionados ao "direito à saúde" decorrem do fato de a Administração 

Pública não atender à demanda devido à falta de registro junto à Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA).69 

Em meio à grande demanda ajuizada, e à intervenção judicial para resolver o 

problema da Administração, o Legislativo se pronunciou por meio da criação da Lei n.º 

13.269 de 2016, a qual permite a liberação do uso da fosfoetanolamina sintética por 

pacientes diagnosticados com neoplasia maligna. Contudo, a própria lei teve sua eficácia 

suspensa pelo STF, ainda pendente de julgamento definitivo sobre a sua 

constitucionalidade. 

Deste modo, resta aqui discorrer sobre a atribuição do Judiciário em resolver 

conflitos os quais, ainda que privados, em verdade buscam subsidiar um alento público, 

de inclusão de novos medicamentos na lista do SUS para poderem ser utilizados em 

tratamentos voltados a determinadas doenças até então com pouca chance de recuperação, 

especificamente nos casos em que o paciente já esteja em estágio avançado da 

enfermidade. 

                                                 
68 Nota Técnica n.º 56/2015/SUMED/ANVISA. Disponível em: 
<http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/349757/NOTA+T%C3%89CNICA+56+2015+-
+SUMED+-+Esclarecimentos+sobre+a+fosfoetanolamina/4b34c204-8924-4b14-9396-62224e7d1d8e>. 
69 PERLINGEIRO, Ricardo. O princípio da isonomia na tutela judicial individual e coletiva, e em outros 
meios de solução de conflitos junto ao SUS e aos planos de saúde. p.217-218. 
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Nestes casos, levanta-se a discussão se deve o Judiciário ativamente 

providenciar recomendações para que os magistrados atuem de forma a conceder as 

medidas liminares, e como tais decisões afetam a visão do próprio Judiciário perante a 

população. 

Em relação aos gastos públicos, Ricardo Perlingeiro, citando Marcelo Pereira 

de Almeida, afiança que o remanejamento dos gastos públicos bem como a abertura de 

créditos suplementares "é papel do Executivo e Legislativo e não do Poder Judiciário, que 

apenas reconhece a proteção do mínimo existencial e determina que os demais poderes 

pratiquem os atos orçamentários cabíveis."70 

Em complemento, Ricardo Perlingeiro afirma: 

 

(...) A falta de recursos orçamentários não e fato obstativo de um direito 
instituído por lei, apesar dos inconvenientes para sua concretização por 
meio de expropriação judicial (própria de direito privado) limitada ao 
interesse público e à finita disponibilidade patrimonial do Estado.71 
 

Pode o Judiciário, no entanto, atuando como fiscal e exercendo o controle 

jurisdicional dos atos administrativos, conforme a teoria dos freios e contrapesos (checks 

and balances), rever os atos administrativos eivados de vício na sua discricionariedade, 

sempre que houver desvio, abuso ou ofensa a determinados valores fundamentais. 

O Poder Judiciário pode assim examinar os atos da Administração Pública, 

sejam eles vinculados ou discricionários, mas sempre sob o aspecto da legalidade e da 

moralidade, conforme determina o art. 5º, inciso LXXIII e 37 da CRFB. 

Partindo do ponto de vista dos direitos fundamentais, admite-se o controle 

judicial de atuações administrativas quanto a sua margem de discricionariedade e margem 

de apreciação, jurídica e fática, inclusive técnico-científica. Em se tratando da 

discricionariedade administrativa técnica, contudo, a possibilidade de controle judicial 

sobre a decisão administrativa será condizente com a capacidade de avaliação do 

Judiciário para analisar o caso concreto, com relação às provas correspondentes, em 

comparação com as autoridades públicas aptas a produzi-las. 

                                                 
70 ALMEIDA, Marcelo Pereira de. Notas sobre o princípio da reserva do possível orçamentário. Revista 
Faculdade de Direito UFMG: Belo Horizonte, 2015. 
71 BRASIL. Tribunal Regional Federal – 2ª Região – Proc. n. 2012.50.01.004718-7. Relator Desembargador 
Federal Ricardo Perlingeiro. Julgamento em 14 de outubro de 2014. Disponível em: < 
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/147674118/processo-n-20125001004718-7-do-trf-2>. 
Acesso em: 20 ago. 2017. 
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Adentra-se então a questão da necessidade de auxílio técnico ao magistrado 

para que possa proferir uma decisão justa e imparcial sobre o tema discutido, visto que 

escaparia à sua expertise como especialista na área jurídica, embora existam diversos 

juízes os quais possuem especialização também em outros campos científicos, como 

medicina, ou economia. 

Com base nesta premissa, resta a preocupação de que a ausência de uma 

decisão de qualidade pela Administração pode fragilizar o Estado de Direito vez que os 

magistrados nem sempre detêm especialização suficiente e capacidade cognitiva de modo 

a exercer um controle efetivo sobre a prova técnica acerca da eficácia, segurança, 

efetividade e custo-efetividade da atenção requerida.72 

Tecendo um paralelo entre o controle de constitucionalidade e o controle dos 

atos administrativos, Perlingeiro sugere que, em ambos os casos, não haveria uma 

declaração de inconstitucionalidade, apenas uma interpretação como fruto de um 

processo de hermenêutica da Constituição (ou no caso do ato administrativo, da norma 

aplicada) pelo magistrado ao declarar a existência ou inexistência de direitos subjetivos 

individuais, afastando a eficácia da norma objeto do controle no caso concreto. 

O caso aqui estudado, da concessão de medicamentos experimentais em 

caráter liminar após negativa de liberação pelo ente público, como por exemplo no caso 

da pílula do câncer, trata de um controle concentrado do ato administrativo, visando o 

fornecimento da substância, sendo avaliado o fato ou a matéria, não adentrando o caráter 

discricionário da decisão administrativa. 

No caso supracitado, a decisão que deferiu a dispensação da substância pela 

USP em verdade efetuou um controle do ato administrativo em sua forma concentrada, 

da mesma forma que a normativização da sua liberação aos pacientes diagnosticados com 

a neoplasia maligna através da Lei n.º 13.269 pelo legislador, atingiu a população com 

efeito apenas inter partes. 

Desta forma, entende-se que o controle judicial dos atos administrativos se 

faz necessário quando o mesmo é impugnável com base em dúvida quanto à prova dos 

fatos apresentados, ou em caso de violação da legalidade e moralidade, ou mesmo abuso 

de direitos fundamentais, quando o Judiciário deverá atuar permitindo uma decisão mais 

justa, e imparcial, atentando à tecnicidade necessária para análise da prova constituída 

pela Administração, valendo-se para tanto de peritos na área designada. 

                                                 
72 PERLINGEIRO, Ricardo. Desjudicializando as políticas de saúde? Revista Acadêmica da Faculdade de 
Direito da Universidade de Direito do Recife. Volume 86, número 2, jul./dez. 2014. p. 7. 
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4.3 A FUNÇÃO SOCIAL DO JUIZ NA CONTEMPORANEIDADE 

 
Ricardo Perlingeiro leciona que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal 

Federal na suspensão de tutela antecipada (STA) demonstram que grande parte dos 

inúmeros conflitos judiciais relacionados ao "direito à saúde" decorrem do fato de a 

Administração Pública não atender à demanda devido à falta de registro junto à Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).73 

Em meio à grande demanda ajuizada, e à intervenção judicial para resolver o 

problema da Administração, o Legislativo se pronunciou por meio da criação da Lei n.º 

13.269 de 2016, a qual permite a liberação do uso da fosfoetanolamina sintética por 

pacientes diagnosticados com neoplasia maligna. Contudo, a própria lei teve sua eficácia 

suspensa pelo STF, ainda pendente de julgamento definitivo sobre a sua 

constitucionalidade. 

Deste modo, resta aqui discorrer sobre a atribuição do Judiciário em resolver 

conflitos os quais, ainda que privados, em verdade buscam subsidiar um alento público, 

de inclusão de novos medicamentos na lista do SUS para poderem ser utilizados em 

tratamentos voltados a determinadas doenças até então com pouca chance de recuperação, 

especificamente nos casos em que o paciente já esteja em estágio avançado da 

enfermidade. 

Nestes casos, levanta-se a discussão se deve o Judiciário ativamente 

providenciar recomendações para que os magistrados atuem de forma a conceder as 

medidas liminares, e como tais decisões afetam a visão do próprio Judiciário perante a 

população. 

Com a Constituição de 88, os direitos sociais sofreram alteração de meros 

interesses de classe para reconhecimento como direitos fundamentais, havendo a 

preocupação do Judiciário em fazer cumprir o dever Estatal de garantir a saúde pública.  

Angela Salton Rotunno afirma que "juiz de direito passou a ser o último 

refúgio das aspirações democráticas, nele depositando as expectativas para a compressão 

do direito". 74 

                                                 
73 PERLINGEIRO, Ricardo. O princípio da isonomia na tutela judicial individual e coletiva, e em outros 
meios de solução de conflitos junto ao SUS e aos planos de saúde. p.217-218. 
74 ROTUNNO, Angela Salton. Judicialização e Juridicização da Saúde no Ministério Público. Direito 
Sanitário. org. Felipe Asensi, Roseni Pinheiro. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 517. 
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Rotunno, citando Bernardo Sorj, afirma que "a judicialização do conflito 

social leva à transferência das expectativas de atendimento de demandas e resolução de 

conflitos sociais para o poder judiciário, que seria o único fiador da convivência e o único 

poder confiável."75 

Essa crença da população e o empoderamento legítimo do Judiciário acaba 

por causar o sentimento de que caberia à Instituição o único meio de ver constituída a 

justiça em seu conceito mais amplo, quando na verdade abre caminho para interesses 

particulares e elitistas. 

Conforme diz Felipe Machado: 

 

A lei é pensada e sancionada a partir de decisões políticas tomadas pelos 
atores do discurso político, de maneira que o direito se coloca como um 
instrumento do poder político. Por sua vez, o exercício do poder político 
é limitado pelo próprio direito.76 
 

Considerando essa posição privilegiada do magistrado como um poder 

político, capaz de influenciar o rumo do Direito através da jurisprudência dominante sobre 

determinado tema, poderia ser contestadas as decisões que fossem eivadas de uma 

preocupação meramente de classe, que afetaria determinada parte da população. 

Todavia, esta linha de pensamento acaba gerando um desvio para a 

generalização e consequentemente para a radicalização da figura do Judiciário, quando 

na verdade o juiz é empossado da atividade para exercer uma função social, a de dirimir 

os conflitos que são trazidos à sua apreciação, e o faz apenas dentro do campo de sua 

competência. 

Dito isto, entende-se que o Judiciário não deve intervir quando o direito 

pleiteado se contrapor à norma positivada e cuja efetividade dependa expressamente da 

gestão dos recursos pela Administração Pública. 

Semelhante, o Superior Tribunal de Justiça tem manifestado em alguns 

julgados, o entendimento que: 

 

(...) a luz dos princípios democrático, da isonomia e da reserva do 
possível, não há dever do Estado de atender a uma prestação individual 

                                                 
75 ROTUNNO, citando SORJ, Bernardo. A democracia inesperada: cidadania, direitos humanos e 
desigualdade social. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. p. 61. 
76 MACHADO, Felipe. Principle versus policy – Uma crítica à Relação entre Política Criminal e Direitos 
Fundamentais a partir de Ronald Dworkin. Disponível em: < http://emporiododireito.com.br/principle-
versus-policy-uma-critica-a-relacao-entre-politica-criminal-e-direitos-fundamentais-a-partir-de-ronald-
dworkin-por-felipe-daniel-amorim-machado/>. Acesso em 27/12/2016. 
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se não for viável o seu atendimento em condições de igualdade para 
todos os demais indivíduos na mesma situação.77 
 

Logo, não se observa um posicionamento unânime ou leviano nos casos de 

concessão de medidas judiciais na área da saúde que possuam um impacto significativo 

na política orçamentária, o que ao menos denota uma preocupação com o princípio da 

separação dos poderes e com a corrente majoritária positivada no novo CPC78 de que as 

demandas particulares repetitivas, que possam vir a ser objeto de repercussão geral, 

devem ser tratadas por meio de ação coletiva. 

E isto porque o Judiciário desempenha uma importante função social, 

cabendo ao mesmo a solução dos conflitos trazidos à sua égide para, de forma imparcial 

e legítima, poder trazer um sentimento de segurança à sociedade, mantendo a ordem por 

meio da execução das normas positivadas. 

A figura do magistrado desde seu surgimento vêm carregado a imagem neutra 

de um cumpridor da norma positiva, apresentando um modelo de comportamento social 

ilibado, visto que deveriam desempenhar um papel de representante de um Poder Público, 

dirimindo as questões que lhe fossem apresentadas. 

Oriana Piske apresenta o seguinte posicionamento sobre a função social do 

magistrado, no séc. XIX: 

 

A função social dos juízes, ao longo do século XIX, estava orientada no 
sentido de legitimar a atuação do legislador, que possuía um lugar de 
destaque político no contexto da distribuição dos poderes 
constitucionais. O distanciamento da atuação do juiz do campo da 
política e da ética visava assegurar a reprodução fiel do direito positivo 
legislado na resolução dos conflitos individualizados, garantindo, desta 
maneira, os direitos e as liberdades individuais. Em síntese, esse tipo de 
configuração das funções dos magistrados correspondia ao 
entendimento de legitimidade e de distribuição do poder político em um 
sistema democrático orientado pelos imperativos do liberalismo.79 
 

                                                 
77 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Voto-vista proferido pelo Min. Teori Zavascki no Recurso em 
Mandado de Segurança n. 24.197/PR, 2007/0112500-5. Julgamento em 04 de maio de 2010. Disponível 
em: < https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/16825941/recurso-ordinario-em-mandado-de-seguranca-
rms-24197-pr-2007-0112500-5-stj/relatorio-e-voto-16825943?ref=juris-tabs>. Acesso em: 20 ago. 2017. 
 
78 Art. 139, inciso X, da Lei n.º 13.105 de 2015: "quando se deparar com diversas demandas individuais 
repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados 
a que se referem o art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, e o art. 82 da Lei no 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva." 
79 PISKE, Oriana. A função social da magistratura na contemporaneidade. Revista CEJ, Brasília, Ano XIV, 
n. 49, p. 42-50, abr./jun. 2010. Disponível em: 
<http://www.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/view/1372/1338>. Acesso em 06/01/2017. 
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A autora reflete na figura do juiz como crítico, devendo se ater às mudanças 

da sociedade e na política, devendo aplicar a norma positiva dentro do limite 

constitucional, visto que na era contemporânea, seja porque está vinculado à lei 

constitucionalmente válida, ou porque enfrenta conceitos jurídicos indeterminados, 

principalmente em se tratando de direito difuso, passa a ser considerado como integrante 

do centro de produção normativa, caracterizando como um juiz politizado. 

Acrescenta ainda: 

 

O juiz deve estar atento às transformações do mundo moderno, porque, 
ao aplicar o Direito, não pode desconhecer os aspectos sociais, políticos 
e econômicos dos fatos que lhe são submetidos. Cabe ao juiz exercer a 
atividade recriadora do Direito mediante o processo hermenêutico, bem 
como adaptar as regras jurídicas às novas e constantes condições da 
realidade social e, com responsabilidade, deve buscar soluções justas 
para os conflitos, sempre com a observância dos princípios 
constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e 
da razoabilidade. 
 
Finalmente, a prestação jurisdicional deve ser exercida como 
instrumento de pacificação social e afirmação da cidadania, o que é 
facilmente verificado quando da ocorrência de sua aplicação célere e 
justa, consubstanciando-se, dessa forma, como um poderoso 
instrumento a serviço da população. Esta sim, é a razão primordial da 
existência do Poder Judiciário. Esse é o papel social que, 
historicamente, lhe é reservado.80 
 

Em relação à justiça social desenvolvida pela Corte Alemã, Ingeborg Maus 

faz críticas, asseverando: 

 

A Justiça aparece então como uma instituição que, sob a perspectiva de 
um terceiro neutro, auxilia as partes envolvidas em conflitos de 
interesses e situações concretas, por meio de uma decisão objetiva, 
imparcial e, portanto, justa. O infantilismo da crença na Justiça aparece 
de forma mais clara quando se espera da parte do Tribunal Federal 
Constitucional alemão (TFC) uma retificação da própria postura em 
face das questões que envolvem a cidadania.81 
 

Comenta ainda Maus, que o “Tribunal Federal Constitucional reconhece a 

existência de direitos suprapositivos que também vinculam o legislador constitucional, e 

se declara competente nestes termos para controlar o teor de constitucionalidade do 

direito vigente” afirmando também: 

 

                                                 
80 Op. cit., p. 49. 
81 MAUS, Ingeborg. Op. cit. 
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A ascensão do TFC à condição de censor ilimitado do legislador ocorre 
por meio do mecanismo acima descrito por Luhmann. Assediado 
ilimitadamente pelas oposições do momento, e em especial 
sobrecarregado de queixas constitucionais (Verfassungsbeschwerde), o 
TFC procede à sua auto-reprodução e gerencia uma "mais-valia" que de 
longe supera suas vastas competências constitucionais. Sobretudo no 
início de sua jurisprudência o TFC ocupou-se, nos conflitos que lhe 
foram apresentados, com a definição de seus próprios limites. Questões 
de pouca importância relativa, como a sincronização dos períodos de 
legislatura na construção do Estado alemão-ocidental, motivaram o 
Tribunal a discutir sua própria competência e métodos de interpretação 
constitucional, menosprezando qualquer limitação constitucional. O 
TFC afirmou então austeramente que seus parâmetros de controle de 
constitucionalidade das leis (ou controle de atos constitucionais 
relevantes) não deveriam ser pautados pela Constituição vigente, 
podendo ultrapassar os seus horizontes.82 
 

Destarte, o papel desempenhado pelo TFC na Alemanha se espelha ao STF e 

a força de suas decisões no cenário político brasileiro, em razão da pressão exercida pelo 

clamor popular na garantia de seus direitos, quando além de exercer a sua função judicial, 

toma para si a responsabilidade de positivação destes direitos, ainda que não por meio de 

leis, mas de jurisprudências com efeito vinculante. 

Tal posicionamento, entretanto, carece de embasamento pela forma de 

Governo adotada pelo Estado soberano, indo de encontro com o modelo de divisão dos 

Poderes e suas funções pré-determinadas. A temeridade em sua manutenção é a de que 

os ministros, magistrados e juristas, pessoas qualificadas para o exercício de sua 

profissão, exerçam função fora de sua competência, visto que não foram eleitas para tal 

encargo. Esta idéia fere o princípio democrático de escolha dos representantes, e acarreta 

uma mudança brusca na balança de poderes, com o Judiciário exercendo o papel não só 

de julgador, como também de legislador e administrador da coisa pública. 

Seria o caso de desjudicializar as demandas envolvendo políticas públicas, de 

competência exclusiva da Administração Pública, bem como de direitos difusos, os quais 

devem antes serem postos em pauta para positivação pelo Congresso? 

Estas questões podem ser resolvidas, sugere-se, pelo fortalecimento do 

processo administrativo, visto que grande parte das demandas judiciais que envolvem 

negativa de medidas por ente público partem do princípio de uma ausência de um 

procedimento imparcial ou mesmo flexível no caso concreto, ou mesmo da incapacidade 

recursal para outras instâncias, resolvendo as reclamações por meio de simples decisão 

                                                 
82 Ibidem. 
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muitas vezes monocrática e impassível de nova avaliação pelo próprio órgão ou por órgão 

hierarquicamente superior. 

A estratificação hierárquica e o excesso de normas internas dificulta o acesso 

do cidadão a ver seu direito garantido junto ao ente público competente pelo serviço 

público contestado, e tal fato implica na perda da confiança na Administração Pública 

para resolução de suas próprias contendas. 

No quesito do acesso às políticas públicas de saúde, em especial, sugere 

Perlingeiro: 

 

Na verdade, não enxergo outras alternativas à judicialização 
exacerbada senão a busca por soluções a partir de uma 
restruturação do atual modelo de gestão pública da saúde, o qual 
precisa passar a ter aptidão e credibilidade para evitar ou para 
compor, por si mesmo, os conflitos entre pacientes e autoridades 
e, em consequência, desestimular as demandas judiciais, 
principalmente as de caráter repetitivo.83 
 

Diante do exposto, entende-se que o juiz tem sido cada vez mais presente na 

política brasileira, tendo em vista que a sociedade vê com desconfiança a Administração 

Pública pela sua ineficiência. Nesse sentido, Piske atenta: 

 

A sociedade vem clamando uma postura cada vez mais ativa do 
Judiciário, não podendo este ficar distanciado dos debates sociais, 
devendo assumir seu papel de partícipe no processo evolutivo das 
nações. É também responsável pelo bem comum, notadamente em 
temas como a dignidade da pessoa humana, a redução das 
desigualdades sociais e a defesa dos direitos de cidadania.84 
 

Deve, portanto, ser repensado o papel do Judiciário, considerando a 

desjudicialização de diversas demandas, em específico as repetitivas, por meio de 

fortalecimento do processo administrativo, e mudança do atual modelo de gestão pública 

em diversas áreas, sugestões estas que poderiam contribuir para uma maior credibilidade 

no Estado Administrador e uma posterior redução do contingente de processos judiciais. 

 
4.4 A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE AUTORIZOU A DI SPENSAÇÃO 

DA SUBSTÂNCIA E O PERIGO DA CUMULAÇÃO DE PODERES 

 

                                                 
83 PERLINGEIRO, Ricardo. Desjudicializando as políticas de saúde?. op. cit., p. 5. 
84 PISKE, Oriana. Op. cit., p. 49. 
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Após breve análise sobre o caso em comento, faz-se necessário cotejar a Lei 

n.º 13.269, que autorizou a dispensação da substância fosfoetanolamina sintética, com os 

preceitos constitucionais, inclusive verificando se a mesma entra em conflito com a teoria 

da tripartição do Poder do Estado, como está disposto no artigo 2º da Constituição 

Federal. 

Perlingeiro demonstra preocupação nesse sentido afirmando a 

“Incompatibilidade dos artigos 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei 13.269, de 13 de abril de 2016, com 

os princípios estabelecidos pelos artigos 2º e 196, da Constituição Federal”, deixando 

assim transparecer a inconstitucionalidade da lei na decisão que segue: 

 

Cabe discutir, todavia, se o Poder Legislativo possui o condão de 
adentrar na seara administrativa, regulando situações tão específicas 
como a presente, sobre autorização para uso de medicamentos. Uma 
vez que a Constituição Federal insculpe, através do seu art. 2º, a 
independência e harmonia dos poderes da União, consolida o princípio 
da separação de poderes no sistema constitucional nacional. Nessa 
trilha, ingerências injustificadas entre as funções essenciais merecem 
severa atenção, com vistas à manutenção do Estado de Direito e dos 
direitos e garantias fundamentais à nação.  
Um dos aspectos da separação de poderes se revela no postulado da 
reserva de administração. Segundo esse preceito, são vedadas 
ingerências indevidas no núcleo essencial de desenvolvimento da 
função administrativa do Estado. É protegido, portanto, o poder-dever 
da Administração de normatizar, em caráter secundário, sobre assuntos 
de seu interesse e de sua competência.85 
 

Quanto à teoria da partição de Poderes, portanto, verificou-se uma aparente 

violação pelo Legislativo. Isto porque verifica-se que o processo legislativo foi acelerado 

e teve conclusão devido à imensa pressão do Judiciário, que sofreu uma maciça 

perturbação no fluxo ordinário de demandas judiciais, eis que as ações requerendo a 

concessão da substância experimental envolvem diretamente o orçamento público. 

Contudo, não poderia o Legislativo adentrar na competência do Poder 

Executivo, visto que caberia à Administração a avaliação para a distribuição da substância 

em fase experimental, ainda que não comercializável, e somente mediante requerimento 

via ação judicial. 

                                                 
85 BRASIL. Tribunal Regional Federal – 2ª Região. Voto proferido pelo Des. Ricardo Perlingeiro 5ª Turma. 
(proc. 2016.00.00.003783-6).  Julgamento em 26 de abril de 2016. Disponível em: 
<http://portal.trf2.jus.br/portal/consulta/mostraarquivo.asp?MsgID=4A9F537A4A764581861B91D9BC4
1BB05&timeIni=74621,94&P1=492173&P2=20&P3=&NPI=46&NPT=46&TI=1&NV=312984&MAR=
S>. Acesso em: 19 ago. 2017. 
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Ainda citando o voto acima destacado, nada caberia ao Legislativo, eis que a 

questão acerca do registro de medicamentos é "assunto especificamente técnico e 

necessita de análises cientificamente pormenorizadas com o fim de garantir os critérios 

mínimos de qualidade, eficácia e, mais importante, segurança à população que deles 

venha a se utilizar". 

Ultrapassar os procedimentos administrativos para facilitar o acesso à 

substância experimental, conforme foi justificado no projeto de lei que deu origem à Lei 

n.º 13.269/2016, significa violar os próprios preceitos garantidores da segurança da 

população instituídos constitucionalmente. Para tanto, valeu-se o Legislativo de um 

procedimento legítimo para legitimar comportamentos ilegais, vez que a substância não 

estaria legalmente inscrita na lista de medicamentos autorizados pela ANVISA, desta 

forma violando o princípio da repartição de poderes. 

Entende-se por fim no contexto do voto apresentado que houve a violação dos 

preceitos constitucionais para garantir o direito à saúde, posicionamento também seguido 

pelo STF ao menos até o momento posto que quanto à eficácia da Lei n.º 13.269/2016, a 

mesma encontra-se suspensa pela Liminar concedida na ADI 5501, a qual foi ajuizada 

em 16/04/2016 pela Associação Médica Brasileira - AMB. 

A Associação trouxe em sua peça inicial, como justificativa para impugnação 

da norma, o desconhecimento amplo acerca da eficácia e dos efeitos colaterais desta 

substância, em seres humanos, bem como alegando que a norma fere os direitos 

constitucionais fundamentais à saúde, à segurança e à vida, bem como o desrespeito ao 

princípio da dignidade da pessoa humana, que teria embasado a elaboração da Lei em 

primeiro lugar. 

A ADI ainda não foi julgada, o que leva à possibilidade de novas demandas 

ainda que suspensa a eficácia da norma, que ficarão pendentes até a decisão final. 

No entanto, tal caso abre precedente para a judicialização de demais 

substâncias ainda não regularizadas, o que já tem sido levado em consideração pelo 

Judiciário. 

Importante decisão recente do STF também sobre o dever do Estado de 

fornecer medicamento não registrado pela ANVISA foi publicada em 19/12/2016, que 

mostra a preocupação da corte sobre a matéria.86 

                                                 
86 Supremo Tribunal Federal. RE 657718 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Min. Marco Aurélio. "Em 
19/12/2016: Defiro o pedido formalizado. Faço-o para que o Estado forneça o aludido medicamento, no 
que foi registrado na Anvisa em 2013." Julgamento em 19/12/2016. Disponível em: 
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A Administração mantém o posicionamento legal de que, nos casos de 

medicamentos não aprovados pela ANVISA e de substâncias experimentais como no caso 

estudado, da fosfoetanolamina sintética, o Judiciário deve ater-se à questão pública sobre 

a individual e negar sua concessão para aqueles que não estavam inscritos no programa 

experimental, eis que não conscientes do risco à saúde do indivíduo que passará a ser 

tratado com aquela substância nem do impacto social que tal medida sobrevêm no 

orçamento público na área da saúde. 

O Judiciário por sua vez possui diversas recomendações em sentido similar, 

referente às demandas envolvendo dispensação de substâncias experimentais, seguindo 

alguns exemplos abaixo. 

Em relação ao tema do tratamento médico experimental a reunião de trabalho 

realizada pela Escola da Magistratura Regional Federal 2ª Região sobre o tema 

"judicialização da saúde pública" concluiu: 

 

Conclusão 9 (Tratamento médico experimental) 
Recomenda-se ao juiz que verifique, junto à Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa (CONEP), se os demandantes fazem parte de 
programa de pesquisa experimental, caso em que as instituições 
responsáveis devem assumir a continuidade do tratamento, conforme as 
normas do Conselho Nacional de Saúde (CNS).87 
 

A conclusão faz referência ainda à Recomendação n.º 31/2010 editada pelo 

CNJ para a adoção de medidas visando a melhor subsidiar os magistrados e demais 

operadores do direito, assegurando assim maior eficiência na solução das demandas 

judiciais envolvendo a assistência à saúde. Nesta Recomendação, fica expressamente 

mencionado que devem os magistrados evitar autorizar o fornecimento de medicamentos 

ainda não registrados pela ANVISA, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções 

expressamente previstas em lei, bem como verificar junto à mencionada CONEP se os 

requerentes fazem parte de programas de pesquisa experimental dos laboratórios, caso 

em que estes devem assumir a continuidade do tratamento. 

                                                 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4143144
&numeroProcesso=657718&classeProcesso=RE&numeroTema=500>. Acesso em 11/01/2017. 
87 BRASIL. Tribunal Regional Federal. Conclusões da reunião organizada pela Escola da Magistratura 
Regional Federal / EMARF (Coordenação de Pós-Graduação da EMARF), ocorrida no dia 15 de agosto de 
2014, na sede do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2). Disponível em: < 
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=59411307001311411901012008011602707800206906708
7006050093067002030002076103114117093098031011119001029044109077125112094085027055057
0280320130020161141251140840920800460300230691200970781120191001240960890981041231221
10024010027023075102016005085065005&EXT=pdf >. Acesso em: 19 ago. 2017. 
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No mesmo sentido, na I Jornada de Direito da Saúde promovida também pelo 

CNJ em 15 de maio de 2014 foi elaborado o Enunciado n.º 9, onde novamente concluiu-

se que os magistrados devem observar as normas emitidas pela Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa (CONEP) e ANVISA, não se podendo impor aos entes federados 

provimento e custeio de medicamento e tratamentos experimentais.88 

Com isso, aparenta estar o Judiciário preocupado com as consequências das 

decisões que concedem, mesmo que em caráter liminar, a liberação dos referidos 

medicamentos e tratamento experimentais, posto que o custo será arcado através de 

recursos do ente público competente pela efetividade da decisão, e que por sua vez está 

atrelado ao orçamento público disponível para aquele exercício. 

  

                                                 
88 BRASIL. CNJ. Enunciados aprovados na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de 
Justiça em 15 de maio de 2014 – São Paulo-SP. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/images/ENUNCIADOS_APROVADOS_NA_JORNADA_DE_DIREITO_DA_S
AUDE_%20PLENRIA_15_5_14_r.pdf>. Acesso em 06/01/2017. 



62 
 

5 – MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS NA  ÁREA DA 

SAÚDE 

 
Pesquisas constatam que o excesso de demandas judiciais no país está 

associado às causas de interesse público: do total de 92 milhões de processos em 

tramitação em 2012, ao menos 40% são referentes a execuções fiscais. Em relação as 

demandas judiciais sobre assistência à saúde pública constata-se que perante a Justiça 

Federal e a Justiça Estadual, entre 2010 e 2014, o número de ações judiciais em curso 

quadriplicou, de 100.000 para 400.000 demandas aproximadamente. Dados do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), no Rio de Janeiro, até junho de 2014, a Justiça Estadual 

constava como encarregada de processar aproximadamente 46.000 ações sobre 

assistência terapêutica.89 

As demandas repetitivas e a judicialização da saúde são temas que continuam 

como alvo de atenção das políticas judiciárias e programas de pesquisa no Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), no Conselho da Justiça Federal (CJF) e na Escola Nacional de 

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM). A respeito das demandas 

repetitivas, o CJF incluiu a gestão de demandas repetitivas no seu Plano Estratégico 2015-

2020, e a ENFAM definiu, neste ano de 2015, diretrizes para um programa de pesquisa 

sobre demandas repetitivas. No que concerne à judicialização da saúde, convém citar o 

Fórum Nacional de Saúde do CNJ, criado em 2010, e o projeto piloto da ENFAM para o 

desenvolvimento de pesquisa nacional sobre a judicialização da saúde em 2015.90 

O Conselho Nacional de Justiça chegou à conclusão através do Enunciado n.º 

3 que a pessoa interessada em resolver litígio no campo da saúde envolvendo o Poder 

Público deveria buscar de forma preliminar a satisfação de sua pretensão, independente 

da judicialização. 

 

ENUNCIADO Nº 3 
Recomenda-se ao autor da ação a busca preliminar sobre 
disponibilidade do atendimento, evitando-se a judicialização 
desnecessária.91 
 

                                                 
89 PERLINGEIRO, Ricardo. Desjudicializando as políticas de saúde?. op. cit., p. 4 
90 Ibidem. p. 4. 
91 BRASIL. CNJ. Enunciados aprovados na I jornada de direito da saúde do conselho nacional de justiça 
em 15 de maio de 2014 – São Paulo/SP. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/images/eventos/I_jornada_forum_saude/_ENUNCIADOS%20APROVADOS%20
NA%20JORNADA%20DE%20DIREITO%20DA%20SADE%20-%20PLENRIA%2015-5-
14_revisado%20Carmem%203.pdf >. Acesso em 06/01/2017. 
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Resta assim evidente a preocupação na judicialização desnecessária, 

apostando em medidas alternativas de composição do conflito envolvendo a demanda de 

saúde. 

Os meios de composição de conflitos que a doutrina elenca são os clássicos 

destinados a evitar a justiça privada ou autotutela, como o caso do processo como 

instrumento de solução de demandas até a arbitragem, implementada pela Lei n.º 

9.307/96. 

A jurisdição é um monopólio estatal, contudo a justiça não o é, traduzindo 

assim a possibilidade de outros meios alternativos de composição do conflito de interesse 

que não somente através do processo submetido ao Poder Judiciário. 

Dinamarco traduz que há diversas formas de resolver conflitos por vias 

alternativas, que reforçam a ideia de equivalência entre Estado (jurisdição) e os métodos 

equivalentes jurisdicionais. 

Os métodos alternativos de solução de conflitos vem ganhando espaço em 

consequência das inúmeras demandas levadas à justiça, surgindo assim a mediação, os 

juizados especiais, através de juízes leigos e até mesmo árbitros que visam a resolução 

dos conflitos auxiliando assim as demandas que seriam submetidas ao Judiciário. 

Cappelletti ressalta a relevância dos métodos alternativos afirmando que 

"existem vantagens óbvias tanto para as partes quanto para o sistema jurídico, se o litígio 

é resolvido sem necessidade de julgamento"92, indicando o uso de técnicas como o juízo 

arbitral e a conciliação como métodos de composição. 

Este capítulo objetiva a enumeração de alguns destes meios alternativos bem 

como os complementares ao jurisdicional, como a câmara de resolução de litígios de 

saúde, à medida que encaminham para uma conscientização da população sobre os os 

procedimentos necessários existentes na via judicial. 

 
5.1. A TUTELA JUDICIAL INDIVIDUAL E COLETIVA 

 
A jurisdição é um método de solução de conflitos de interesse. Através do 

princípio da substitutividade, o Estado se fez substituir ao indivíduo na tutela de seus 

interesses, vedando, a autotutela.  

                                                 
92 CAPPELLETTI, p. 81. Mauro. GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 
2002. 
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Nesse sentido, à medida que o Estado coíbe a justiça privada, retira do 

indivíduo a possibilidade de buscar por suas próprias forças a resolução dos conflitos, 

assume, em contrapartida, o poder-dever de solucioná-los com justiça. 

Assim, um registro importante foi a garantia do due process of law, cuja 

origem remonta à Magna Carta (1215), pois esta impedia que qualquer pessoa fosse 

privada de seus bens ou de sua liberdade sem que fosse observado o devido processo 

legal, ficando proibida, portanto, a autotutela. 

O processualista Mauro Cappelletti denominou de “ondas renovatórias” do 

acesso à justiça para contemplar problemas que impedem a existência de uma justiça 

efetiva, sugerindo soluções que devem ser superadas como a representação dos interesses 

coletivos e difusos, ao lado do direito a assistência judiciária para os pobres e um novo 

enfoque efetivo, justo e adequado de acesso à justiça.93 

Cappelletti ilustra que o poder judiciário é acessível a todos e deve responder 

a todas as espécies de demandas, individuais e coletivas, contemplando o titular de um 

direito. 

Após a revolução industrial, com a massificação de produtos e serviços, com 

surgimento do contrato de adesão, enfim, com o avanço da sociedade moderna, Edis 

Milare afirma que para uma sociedade de massa, faz-se necessário a existência igualmente 

um processo de massa, dando assim ensejo a tutela coletiva.94 

Em relação a sociedade massificada, assim manifesta Mancuso: 

 

O limiar do terceiro milênio exibe uma sociedade massificada, 
competitiva, espraiada por um mundo globalizado, o que acarreta 
alterações profundas no tripé do Direito Processual — ação, jurisdição 
e processo — e, de outro lado, vai tornando defasadas antigas 
concepções ligadas a outro tempo, que se diria de um processo civil 
romântico, simbolizado no clássico embate entre Tício e Caio, podendo, 
no máximo estender-se a alguns Tícios em face de alguns Caios, nas 
figuras litisconsorciais. É significativo tenha o legislador autorizado o 
juiz a limitar, em número de sujeitos, o litisconsórcio facultativo (CPC, 
parágrafo único do art. 46): é que, não raro, a expressiva dispersão dos 
indivíduos concernentes ao litígio é um forte indicativo de que a espécie 
seria melhor manejada no plano da jurisdição coletiva, na modalidade 
dos interesses individuais homogêneos (Lei 8078/90, art. 81, III). Esse 
melhor caminho conduz à prolação de sentença de condenação genérica 
(art. 95 da Lei 8078/90), assim prevenindo os efeitos deletérios da 
pulverização do conflito coletivo em múltiplas e repetitivas ações 

                                                 
93 CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Op. cit. 
94 MILARÉ, Édis. A Ação Civil Pública na nova ordem constitucional. São Paulo: Editora Saraiva. 1990. 
Página 03 
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individuais ou, mesmo, do agrupamento dos sujeitos em litisconsórcio 
multitudinário.95 
 

Em relação as demandas coletivas, Gomes Junior chama a atenção para os 

reflexos dos conflitos sociais, destacando entre eles, a tutela pelos direitos como saúde, 

educação, cultura, segurança e meio ambiente.96 

Grinover afirma que há óbices para a efetividade do processo, ilustrando:  

 

É preciso eliminar as difi culdades econô- micas que impeçam ou 
desanimem as pessoas de litigar ou difi cultem o oferecimento de defesa 
adequada. A oferta constitucional de assistência jurídica integral e 
gratuita (art. 5º, inc. LXXIV) há de ser cumprida, seja quanto ao ju- ízo 
civil com ao criminal, de modo que ninguém fi que privado de ser 
convenientemente ouvido pelo juiz, por falta de recursos. A justiça não 
deve ser tão cara que o seu custo deixe de guardar proporção com os 
benefícios pretendidos. É preciso também eliminar o óbice jurídico 
representado pelo impedimento de litigar para a defesa de interesses 
supra-individuais (difusos e coletivos); a regra individualista segundo a 
qual cada qual só pode litigar para a defesa de seus próprios direitos 
(CPC, art. 6º) está sendo abalada pela Lei da Ação Civil Pública (lei n. 
7347, de 24.7.85), que permite ao Ministério Público e às associações 
pleitear judicialmente em prol de interesses coletivos ou difusos, assim 
como, v.g., pela garantia constitucional do mandado de segurança 
coletivo, que autoriza partidos políticos e entidades associativas a 
defender os direitos homogêneos de toda uma categoria, mediante uma 
só iniciativa em juízo.97 
 

A tutela da demanda coletiva através de ação coletiva, destaca Gidi, que 

advém da expressão em inglês denominada Class Action, originada no direito anglo 

saxão, na qual a legitimação não era fixada exclusivamente a um único indivíduo, mas 

sim a uma coletividade que “representaria” os seus membros, devendo o Juiz analisar se 

realmente existia a representatividade adequada deste grupo. 98 

Jose dos Santos Carvalho Filho afirma que na Inglaterra teriam sido iniciados 

os primeiros conflitos de interesses de natureza coletiva e, que a Class Action norte-

americana tem origem quando grupos sociais litigavam nos tribunais ingleses , 

                                                 
95 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição Coletiva e Coisa Julgada. Teoria Geral das Ações 
Coletivas. São Paulo: Editora Revists dos Tribunais, 2006. Página 06. 
96 GOMES JÚNIOR, Luiz Manoel. Curso de Direito Processual Civil Coletivo. São Paulo: SRS Editora, 
2008. p.04 
97 CINTRA, Antônio Carlos de Aráujo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel, op. 
cit., p. 40-41. 
98 GIDI, Antonio. A Class Action como instrumento de tutela coletiva dos direitos. As ações coletivas em 
uma perspectiva comparada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2007. p 40-57. 
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representados por seus líderes, registrando a ação coletiva com o Bill of peace, criado no 

século XVII com o objetivo de resolver disputas de terras. 99 

Nos Estados Unidos, as ações de classe (class actions) restou destinadas à 

tutela de interesses de grupos específicos da sociedade. 

Essa visão de direito processual coletivo surge com a nova fase metodológica 

do direito processual, denominada por Cândido Rangel Dinamarco como fase 

instrumentalista, na qual o processo é concebido como um instrumento-meio de 

realização de justiça por intermédio dos escopos da jurisdição.100 

No Brasil, em 1985 foi editada a lei 7.347/85, que registrou uma revolução 

na sistematização da tutela coletiva no ordenamento jurídico brasileiro (denominada Lei 

de Ação Civil Pública), sofrendo influência indireta do regime jurídica das class actions 

do Direito Norte Americano. 

Em 1990, foi promulgada a Lei 8078/90 (Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor), que também sistematizou a tutela coletiva nas relações de consumo. O 

CDC. foi responsável, dentre outros instrumentos, pelo conceito dos interesses 

transindividuais, a possibilidade da intervenção individual em processo coletivo (artigos 

94 e 103, §2º); o fair notice e o right to opt (artigo 104); o regime jurídico geral da 

imutabilidade das sentenças coletivas (artigo 103, incisos I ao III); o transporte in utilibus 

da sentença coletiva para a esfera jurídica individual (artigo 103, § 3º). 

Na ação coletiva do sistema brasileiro, apesar de ser influenciado pelo sistema 

norte-americano, possui características próprias: a coisa julgada no Brasil terá extensão 

erga omnes ou ultra partes apenas para beneficiar o réu, diferentemente do sistema da 

class action.  

No sistema brasileiro, também não se admite a “adequada representação” de 

um único cidadão para a tutela coletiva de direitos. O ordenamento jurídico pátrio prevê 

um rol de legitimados para a tutela desses direitos: associações, Ministério Público, 

Defensoria Pública etc. 

O novo CPC vetou a questão da conversão da ação individual em ação 

coletiva (art. 333). Contudo, as questões relacionadas aos recursos repetitivos e os 

                                                 
99 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação Civil Pública. Comentários por artigo. Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris. 2004. p. 04. 
100 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Instrumentalidade do Processo. 5. Ed. São Paulo: Editora 
Malheiros. 1996. Página 23. 
Destacam-se ainda o modelo da class action, originário da Federal Rule nº 23, que busca a proteção integral 
do direito. 
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incidentes de resolução de demandas repetitivas somados ao recurso de repercussão geral, 

vem questionando a efetividade da ação coletiva, podendo ser utilizados pelo magistrado 

para indeferir liminarmente o pedido autoral. 

Candido Rangel Dinamarco leciona que o processo deve ser um instrumento 

de satisfação dos anseios sociais, apto a trazer o melhor resultado possível à sociedade101. 

Nesse sentido, Jose Carlos Barbosa Moreira, na busca de um processo efetivo, aponta-

nos a existência e a necessidade de perseguirmos um “programa básico” em prol da 

efetividade. 102  

No processo coletivo, a efetividade e a satisfação dos anseios sociais através 

da demanda coletiva deduzida em Juízo preocupam, em face das inúmeras demanda 

individuais ajuizadas, o novo tratamento que o novo CPC determinou através do incidente 

de resolução de demandas repetitivas.  

O incidente de resolução de demandas repetitivas por exemplo, vem sendo 

reconhecido como tratamento das demandas de massa, admissível a instauração do 

incidente que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e 

também que exista risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.103 

Uma vez admitido o incidente, o art. 982 consigna que o relator, “suspenderá 

os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, 

conforme o caso” (grifamos). 

Assim, a ação coletiva ´poderá ser suspensa pela instauração de um incidente 

de resolução de demandas repetitivas, razão da necessidade de um olhar para os outros 

métodos de composição de conflito que não restrinja a atuação dos órgãos legitimados 

para ação coletiva. 

 
5.2. OUVIDORIAS 

 
O papel da ouvidoria é significativo conforme há registro histórico de sua 

presença na Suécia aproximadamente há 200 anos quando foi instituída a figura do 

ombudsman, definido como pessoa encarregada pelo Estado de defender os direitos dos 

cidadãos, recebendo e investigando queixas e denúncias de abuso de poder ou de mau 

serviço por parte de funcionários ou instituições públicas. 

                                                 
101 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, 
p. 331. 
102 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1997, Sexta 
Série, p. 17. 
103 Art. 976 do CPC. 
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No Brasil a figura do "ouvidor" foi introduzida no período colonial em 1549, 

quando foi nomeado o primeiro Ouvidor-Geral do Brasil, cuja função era representar a 

administração da justiça real portuguesa, atuando como juiz em nome do rei, estando 

intrinsecamente relacionado à implantação da administração colonial. 

Em 2004, a EC n.º 45 criou as Ouvidorias de Justiça nos Tribunais e no 

Ministério Público. 

A Lei 8.078/90, denominada Código de Defesa do Consumidor, estabelece na 

política nacional relações de consumo ação governamental pela presença do Estado no 

mercado de consumo (art. 4º, inciso II, alínea "c"), prescrevendo a racionalização e 

melhoria dos serviços públicos (art. 4º, inciso VIII), afiançando ainda como direito básico 

a adequada e eficaz prestação de serviços públicos em geral (art. 6º, inciso X). 

Em relação às demandas de saúde envolvendo a saúde suplementar, a mero 

título de exemplificação de uma iniciativa de órgão governamental, a agência nacional de 

saúde suplementar, ANS, possui ouvidoria para os fins de atendimento ao usuário do 

plano de saúde com o fim de obter a satisfação da sua pretensão relacionado à 

procedimentos ou mesmo medicamentos. 

No mesmo sentido, o decreto 6.523 de 31 de julho de 2008 fixou normas 

gerais sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor denominado de "SAC", em que 

consiste a busca do atendimento ao usuário com eficiência e cordialidade relacionado a 

uma demanda, como forma de resolução de conflitos entre o fornecedor e o consumidor 

de produtos e serviços. 

Contudo, a grande inovação na sociedade de informação foi a implementação 

por parte do Poder Público federal, criando uma plataforma com investimentos públicos 

federais denominada "Consumidor.gov" (www.consumidor.gov.br) que consiste numa 

autêntica conquista para o consumidor reclamar contra a operadora do plano de saúde que 

possui índice de satisfação constatado no próprio site do Ministério da Justiça. 

O relatório de pesquisa realizado pela ouvidoria da ANS no ano de 2015 totalizou 

a recepção de 8.979 manifestações, resultando uma média de 748 manifestação/mês, das quais 

8.901 demandas foram finalizadas dentro do exercício daquele ano.104 

No âmbito da saúde pública, no entanto, existem diversas ouvidorias para 

dirimir os conflitos entre o ente público e o particular, visando evitar maiores 

perturbações junto ao Poder Judiciário. 

                                                 
104 Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ouvidoria: relatório de atividades 2015/ Agência Nacional 
de Saúde Suplementar. Rio de Janeiro: ANS, 2016. p. 12. 
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Dentre elas pode-se destacar o Departamento de Ouvidoria-Geral do SUS 

(DOGES), que recebe as manifestações dos usuários do Sistema de Saúde (SUS), no 

panorama nacional, bem como as ouvidorias municipais e estaduais, atreladas às 

Secretarias de Saúde dos respectivos entes federativos. 

No relatório gerencial da Ouvidoria do SUS de 2014 registra que foram 

protocoladas 29.622 manifestações, traduzindo uma redução de 53% em relação a 2013, 

indicando a redução através dos investimentos em "capacitação para a central de 

teleatendimento"105, trazendo este dados para fins de esclarecimento dos resultados 

obtidos. 

As ouvidorias são relevantes para o controle da qualidade do serviço público 

prestado e recomenda-se sua utilização pelos autores como alternativa à judicialização 

das demandas envolvendo o direito à saúde. 

Sob este fundamento, dentre as conclusões publicadas da reunião de trabalho 

realizada pela Escola da Magistratura Regional Federal 2ª Região sobre o tema 

"judicialização da saúde pública", destaca-se: 

 

Conclusão 3 (Ouvidorias) 
Os órgãos dos entes federativos (Ministério da saúde, secretarias de 
saúde estaduais e municipais) devem manter ouvidorias especializadas 
para receber reclamações acerca de falhas nas prestações de saúde, com 
o fim de solucionar conflitos e evitar a judicialização. 
 

Cumpre ressaltar que a lei de proteção e defesa dos direitos do usuário dos 

serviços públicos, Lei n.º 13.460 de 2017, reitera a importância das ouvidorias como um 

canal de manifestação do cidadão para reclamação de seus direitos, como pode ser 

observado no art.º 9º e 10 da norma legal: 

 

Art. 9o Para garantir seus direitos, o usuário poderá apresentar 
manifestações perante a administração pública acerca da prestação de 
serviços públicos.  
Art. 10.  A manifestação será dirigida à ouvidoria do órgão ou entidade 
responsável e conterá a identificação do requerente.  
 

O diploma legal separou inclusive um capítulo para regulamentar a atuação 

das ouvidorias, bem como sua preocupação com a transparência e acessibilidade aos 

                                                 
105 BRASIL. Governo Federal. Ministério da Saúde. Relatório Gerencial 2014. Elaborado pela Secretaria 
de Gestão Estratégica e Participativa, através do Departamento de Ouvidoria-Geral do SUS, do Ministério 
da Saúde. Elaborada em 19 de março de 2015. Disponível em: 
<http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/julho/20/relatorio-ouvidoria-2014.pdf>. Acesso em 
06/01/2017. 
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usuários dos serviços públicos e determinando o prazo de trinta dias, prorrogável 

justificadamente por igual período, para apresentação de decisão administrativa ao 

reclamante, como se depreende dos artigos 13 a 17, destacando-se os incisos que fixam 

as suas atribuições: 

 

Art. 13.  As ouvidorias terão como atribuições precípuas, sem prejuízo 
de outras estabelecidas em regulamento específico:  
I - promover a participação do usuário na administração pública, em 
cooperação com outras entidades de defesa do usuário;  
II - acompanhar a prestação dos serviços, visando a garantir a sua 
efetividade;  
III - propor aperfeiçoamentos na prestação dos serviços;  
IV - auxiliar na prevenção e correção dos atos e procedimentos 
incompatíveis com os princípios estabelecidos nesta Lei;  
V - propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos do usuário, 
em observância às determinações desta Lei;  
VI - receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as 
manifestações, acompanhando o tratamento e a efetiva conclusão das 
manifestações de usuário perante órgão ou entidade a que se vincula; e  
VII - promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o 
órgão ou a entidade pública, sem prejuízo de outros órgãos 
competentes. 
 

Assim, resta evidenciando o papel das ouvidorias como um meio alternativo 

a ser considerado antes de levada a demanda ao Judiciário, visto que conforme enumerado 

pela quantidade expressiva de manifestações tanto no campo da saúde suplementar 

quanto na saúde pública o problema trazido pelo particular tem sido resolvido 

administrativamente. 

 

5.3. CÂMARA DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS DE SAÚDE 

 

A criação de uma via consensual e extrajudicial de solução de conflitos 

envolvendo a tutela do direito social à saúde, como um instrumento efetivo para 

diminuição da judicialização da saúde, deu origem a denominada Câmara de Resolução 

de Litígios de Saúde – CRLS como meio alternativo de composição de litígios 

envolvendo as demandas de saúde. 

A Câmara de resolução de litígios de saúde - CRLS, foi criada por ato 

assinado em maio de 2012 (Convênio de Cooperação n.º 003/504/2012), reunindo 

Procuradores do Estado, Procuradores do Município, Defensores Públicos do Estado e da 

União e representantes da Secretaria de Estado de Saúde e da Secretaria Municipal de 

Saúde e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com o objetivo de promover o 
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atendimento de partes assistidas pelas Defensorias Públicas do Estado e da União, de 

modo a evitar o ajuizamento de ações, buscando solução administrativa para oferta de 

medicamento, agendamento de procedimento cirúrgico ou clínico, internação ou exame 

médico.106 

O crescimento de ações judiciais envolvendo questões de saúde foi relevante 

para adequar a essa nova realidade. Embora o processo judicial determine aos entes 

públicos obrigações de entrega de medicamentos, internação e a realização de 

procedimentos, esta determinação não atendia a dinâmica e a urgência de tratamentos 

médicos contínuos.  

Restou demonstrado que o sistema de justiça deveria criar incentivos para a 

melhoria da atuação administrativa e não apenas reprimir as suas falhas e, acima de tudo, 

estruturar rotinas extrajudiciais capazes de solucionar os conflitos sanitários.  

A massificação das demandas judiciais de saúde resultou em um processo de 

concessão indiscriminada de medicamentos, sem que o Sistema de Saúde pudesse avaliar 

os riscos sanitários das ordens judiciais e o impacto nas políticas públicas em curso.  

Nesse cenário, adornado por mandados de prisão de gestores de saúde e 

ordens judiciais com imposição de multa, em que os interesses do paciente acabavam não 

atendidos, buscou-se uma aproximação institucional dos atores envolvidos nesses litígios.  

A CRLS é, pois, o resultado dessa longa aproximação institucional entre as 

Procuradorias do Estado e do Município do Rio de Janeiro, Secretarias de Saúde do 

Estado e do Município e Defensorias Públicas. Partindo-se de simples expedientes de 

solicitação administrativa de medicamentos, dirigidas às Secretarias de Saúde, pela 

Defensoria Pública do Estado, para evitar o ajuizamento de ações que envolvessem 

tecnologias já disponíveis no SUS, evoluiu-se para a estruturação de um espaço em que 

todos os órgãos estão reunidos, potencializando o intercâmbio de informações e tornando 

mais eficiente o atendimento dos pacientes que tiveram suas demandas desatendidas nas 

esferas ordinárias do Sistema Único de Saúde.  

Os núcleos de primeiro atendimento em matéria de saúde, das Defensorias do 

Estado e da União, firmaram-se nesse novo espaço, de modo que os pacientes/assistidos 

passaram a contar com uma nova via para solução dos conflitos, em que estão presentes 

                                                 
106 Assessoria de Imprensa da Defensoria Pública da União. Câmara de Resolução de Litígios de Saúde 
começa a atuar no Rio de Janeiro. Publicado em 02/10/2013. Disponível em: 
<http://www.dpu.gov.br/noticias-rio-de-janeiro/17475-camara-de-resolucao-de-litigios-de-saude-comeca-
a-atuar-no-rio-de-janeiro>. Acesso em 29/12/2016. 
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profissionais de saúde das Secretarias estadual e municipal, procuradores e mediadores 

do Tribunal de Justiça, todos engajados na solução extrajudicial e célere de conflitos de 

saúde pública. 

Pelo convênio, as Defensorias Públicas do Estado e da União realizam o 

atendimento inicial na CRLS. Verificando-se que a parte é hipossuficiente e que porta 

laudo médico e receita emitidos por profissional habilitado vinculado ao SUS, com 

especificação do medicamento, exame ou outro procedimento de saúde, o assistido é 

encaminhado ao apoio técnico das secretarias municipal e estadual de saúde para análise 

técnica imediata da pretensão e da disponibilidade de medicamentos. É utilizado um 

sistema próprio, desenvolvido para a CRLS, que permite um procedimento específico 

para controle do fluxo e dos registros de todas as demandas, o que posteriormente servirá 

de base para alteração ou implantação de políticas públicas. 

Com a aprovação das secretarias, a pessoa é orientada a buscar o atendimento 

para inscrição no programa público de saúde adequado. No caso de o medicamento, 

material médico ou insumo, embora padronizado, não estar com estoque regularizado, é 

aberto processo de compra, informando-se as Defensorias Públicas da previsão de 

entrega. 

Se houver divergência, as Defensorias Públicas do Estado e da União podem 

suscitar a instauração do procedimento administrativo previsto ou, em última instância, 

da ação judicial para obtenção do direito do assistido. Mesmo que já haja ação para tutela 

da pretensão, será possível a inauguração dos procedimentos previstos pela câmara, a fim 

de solucionar eventual entrave na satisfação da ordem judicial ou adequar o tratamento 

às alterações da condição clínica do paciente. 

 
5.4. O MINISTÉRIO PÚBLICO E O TAC 

 
O Ministério Público é uma instituição pública permanente, que possui o 

papel de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os direitos sociais e 

individuais indisponíveis. As funções do MP incluem também a fiscalização da aplicação 

das leis, a defesa do patrimônio público e o zelo pelo efetivo respeito dos poderes públicos 

aos direitos assegurados na Constituição. 

A Constituição Federal prevê a saúde como bem jurídico e direito social, e, 

ainda, como direito fundamental, outorgando-lhe uma proteção jurídica especial. Para 

tanto, consagrou as ações e os serviços de saúde como de "relevância pública" e definiu 
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entre as funções institucionais do Ministério Público a de zelar pelo efetivo respeito aos 

serviços de relevância pública e aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as 

medidas necessárias à sua garantia (CF/88, art. 129, II). 

Na defesa dos direitos coletivos, o Ministério Público atua através da 

propositura de ações judiciais, bem como mediante outros instrumentos, como a 

realização de audiências públicas, inquéritos civis públicos, termos de ajustamento de 

conduta e recomendações. 

A Constituição Federal afirma que todos têm direito à saúde e é o Estado, nas 

esferas federal, estadual e municipal, que tem a obrigação de implementar serviços e 

políticas nessa área para que ninguém tenha esse direito ameaçado devido a sua condição 

social e financeira. O Ministério Público, como fiscal da lei, e em nome da sociedade, 

cobra do poder público o acesso universal aos serviços de saúde e a qualidade e eficácia 

do atendimento. 

Um dos mecanismos que o Ministério Público pode utilizar para promover a 

proteção do direito fundamental e social da saúde é o termo de ajustamento de conduta, 

conhecido com TAC. 

O termo de ajustamento de conduta é um acordo que o Ministério Público 

celebra com o violador de determinado direito coletivo. Este instrumento tem a finalidade 

de impedir a continuidade da situação de ilegalidade, reparar o dano ao direito coletivo e 

evitar a ação judicial. 

Isso ocorre, por exemplo, nos casos em que há falta de tratamento médico 

adequado, o não fornecimento de medicamentos ou a falta de rede pública de saúde, são 

alguns exemplos de casos em que ocorre a intervenção do Ministério Público em defesa 

do cidadão. Nesse caso, o Ministério Público pode propor um termo de compromisso.  

O não cumprimento do TAC autoriza o Ministério Público ajuizar ações civis 

públicas para a efetivação das obrigações assumidas no acordo. 

O termo de ajustamento de conduta está previsto no § 6º do art. 5º da Lei 

7347/85 e no art. 14 da Recomendação do CNMP n.º 16/10: 

 

§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados 
compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, 
mediante cominações, que terá eficácia de título executivo 
extrajudicial. 
Art. 14. O Ministério Público poderá firmar compromisso de 
ajustamento de conduta, nos casos previstos em lei, com o responsável 
pela ameaça ou lesão aos interesses ou direitos mencionados no artigo 
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1º desta Resolução, visando à reparação do dano, à adequação da 
conduta às exigências legais ou normativas e, ainda, à compensação 
e/ou à indenização pelos danos que não possam ser recuperados. 
 

Recentemente, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), 

junto com a ANS e demais órgãos firmaram Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 

com o Sistema Unimed e representantes da rede de prestadores de serviço de saúde 

suplementar no município do Rio, com objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-

financeiro da Operadora de Saúde e assegurar a continuidade do atendimento aos 

consumidores beneficiários, afastando a possibilidade de alienação da carteira.107 

Outros Termos de ajustamentos de condutas são exemplos de atuação do 

Ministério Público, sem o ajuizamento de ação, como a questão do TAC firmado com a 

Unimed Sul Capixaba, relativo a cobrança da “taxa de disponibilidade” pelo médico da 

gestante com plano de saúde. Pelo TAC firmado com o MP do Espirito Santo, a 

Operadora se comprometeu a garantir o atendimento das consumidores gestantes do pré-

natal até o parto, de acordo com a cobertura do plano de saúde, sem cobrar qualquer taxa 

extra além da mensalidade do plano de saúde, além de comunicar ao médico cooperado 

para que abster de cobrar “taxa extra” e, quando souber que o médico efetuou a cobrança 

reembolsar o consumidor quando lhe for cobrado taxa extra.108 

O site consumidor vencedor (www.consumidorvencedor.mp.br) registra os 

principais termos de ajustamento de conduta e ações coletivas firmadas pelo Ministério 

Público, considerado um avanço para o cidadão, que pode utilizar desta ferramenta para 

consultar os TACs firmados com o órgão ministerial. 

Em relação a medicamentos, também existem inúmeros TACs firmados com 

o Ministério Público e o órgão público, assegurando ao cidadão o seu direito social à 

saúde.  

Como caso concreto, cita-se a demanda enfrentada pelo Ministério Público 

do Estado de Rondônia (MP/RO) que firmou TAC com o poder público estabelecendo 

prazo para a regularização do fornecimento de medicamentos da farmácia municipal. O 

acordo firmado por um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) pede que o município 

                                                 
107 O TAC foi assinado pela ANS, Ministério Público Federal do RJ, Ministério Público Estadual, 
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Unimed-Rio, Unimed do Brasil, Unimed Seguros, CNU, 
Federação das Unimeds do Rio, sindicato, federações e associações de hospitais do Rio de Janeiro. KOIKE 
Beth. TAC exige que Unimed-Rio pague dívida de R$ 120 milhões em 90 dias. VALOR. Publicado em 
01/12/2016. Disponível em <http://www.valor.com.br/empresas/4793581/tac-exige-que-unimed-rio-
pague-divida-de-r-120-milhoes-em-90-dias.> Acesso em 09/01/2017. 
108 Pesquisa realizada no site <http://rj.consumidorvencedor.mp.br> Acesso em 09/01/2017. 
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se comprometa a regularizar e fornecer os medicamentos solicitados pela comunidade 

junto à farmácia, em um prazo de 30 dias. Ainda ficou estabelecido um prazo de 120 dias 

para concluir o procedimento de licitações, com aquisição de todos os medicamentos que 

compõem a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) do SUS.109 

Outro exemplo da utilização do instrumento do TAC como forma de 

composição do conflito, foi o Termo firmado com o Estado de Amazonas, que 

comprometeu a adotar, “para dispensação dos medicamentos excepcionais, os critérios 

de diagnóstico, indicação e tratamento, inclusão e exclusão, esquemas terapêuticos, 

monitorização/ acompanhamento e demais parâmetros contidos nos Protocolos e 

Diretrizes Terapêuticas estabelecidos pela Secretaria de Assistência à Saúde/SAS do 

Ministério da Saúde para os Medicamentos Excepcionais, que têm caráter nacional (art.2º 

da Portaria n.º 1.318/2002)”. Na falta destes, pelos protocolos publicados pela Secretaria 

de Estado da Saúde, consoante o artigo 6º, da Portaria n.º 2131/2003-GSUSAM.  

O TAC estabelece que poder público, no caso Estado do Amazonas, 

compromete-se a disponibilizar a execução aos usuários do Sistema Único de Saúde de 

exames especializados, referentes à Média e Alta complexidade, constantes na Tabela 

Nacional dos Sistemas de Informação Ambulatorial e Hospitalar (SIA/SIH) requeridos 

por médicos credenciados pela Rede Pública e Privada conveniada com o SUS, no prazo 

máximo de trinta (30) dias da entrada do pedido, se não houver indicação de atendimento 

em prazo menor, em razão urgência, com justificativa devidamente preenchida pelo 

Médico Especialista Cadastrado.110 

Resta exemplificada a força representativa do interesse público personificada 

na atuação do Ministério Público para a garantia de um serviço público de qualidade pelo 

Estado, de modo a possibilitar o acesso a um tratamento digno a seus usuários. 

 
5.5. ARBITRAGEM NA SAÚDE 

 
Atualmente, o Poder Público vem procurado alternativas para a satisfação do 

usuário dos serviços públicos. Um exemplo é a recente notícia veiculada pela imprensa 

que o Governo Federal busca através de uma medida provisória definir novas regras para 

                                                 
109 GLOBO. MP de RO estabelece prazo para fornecimento de medicamentos. Publicado em 06/06/2015. 
Disponível em <http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2015/06/mp-de-ro-estabelece-prazo-para-
fornecimento-de-medicamentos.html.> Acesso em 09/01/2017. 
110 BRASIL. Ministério Público Federal. Procuradoria da República do Amazonas. Disponivel em 
<http://www.pram.mpf.mp.br/institucional/acoes-do-
mpf/tac/2006/TAC%20MEDICAMENTOS%20MPF%20MPE%202006.pdf>. Acesso em 09/01/2017. 
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renegociar concessões, como a de aeroportos, relacionados a ausência de cumprimento 

do contrato administrativo de concessão, que poderia ser resolvido através da arbitragem, 

evitando assim a demanda judicial. 

No Brasil, através da Lei 9.307/96, foi instituída a arbitragem como meio 

alternativo de composição dos conflitos de interesse. 

O adágio popular que traduz a expressão: "a jurisdição é o monopólio do 

Estado, mas a justiça não" significa que apesar da tutela jurisdicional ser de competência 

única ao Poder Judiciário, detendo o seu monopólio, conforme previsto no inciso XXXV 

do artigo 5º, da atual Constituição Federal, isso não exclui o uso da arbitragem para 

resolver conflitos das relações entre indivíduos, o mesmo podendo ser feito relacionado 

às demandas de saúde e o conflito com o poder público. 

Francisco Maia Neto conceitua a arbitragem como: 

 

Mecanismo pelo qual a resolução de conflitos relativos a direitos 
patrimoniais disponíveis é feita sem a intervenção do Poder Judiciário, 
sendo solucionada por árbitros escolhidos entre pessoas da confiança 
das partes, usualmente com conhecimento na matéria objeto da 
controvérsia, com sigilo, rapidez e eficiência.111 
 

Segundo o artigo 1º da referida lei 9.307/96, apenas podem ser objeto de 

arbitragem litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Desse modo, estaria a 

princípio excluídos os litígios de saúde, por se tratar de direito pessoal e indisponível, 

vinculado como direito fundamental. 

A arbitragem no Poder Público tem sido admitida em uma forma mitigada. A 

princípio, porém, para que a Arbitragem possa ser um procedimento válido usado pelo 

Poder Público, somente poderia ser feito através da Administração Pública indireta, ou 

seja, o Estado, quando da execução indireta do serviço público, poderá criar pessoas 

jurídicas para assim procederem. 

Entretanto, há entendimento doutrinário da possibilidade de aplicação ao 

Poder Público no campo da saúde desde que o objeto da arbitragem envolva as relações 

entre médicos e pacientes, entre planos de saúde e beneficiários, entre hospitais e 

usuários, dentre outras, eis que estabelecem contraprestação ao serviço de saúde, o que 

se traduz pecuniariamente. 

                                                 
111 MAIA NETO, Francisco. Arbitragem, a justiça alternativa. Belo Horizonte: F.Maia Neto, 2002. p. 23. 
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Logo, poderia se arbitrar bens de valor monetário necessários para tratamento 

do paciente, sejam os mesmos medicamentos, aparelhos, próteses ou outros itens. 

Lissandra Christine Botteon sustenta que apesar da saúde "ser um bem de 

caráter não-patrimonial, defender o direito à mesma pode envolver primeiramente direitos 

patrimoniais e a saúde apenas aparecer como causa profunda do conflito."112 

Adverte a autora, citando Scavone Junior, na linha de raciocínio envolvendo 

o direito à personalidade, como a honra de uma pessoa, que os conflitos relacionados 

diretamente a saúde, de um modo geral estão estampados como proibição na lei da 

arbitragem, enquanto as demandas que tem como foco secundário a saúde, como 

aquisição de medicamentos, de caráter pecuniário, gozam da possibilidade de resolução 

pela arbitragem. 

Assim traduz o texto de Scavone: 

 

Ninguém pode transacionar, abrindo mão do seu direito à honra, que é 
um direito da personalidade. Todavia, a afronta à honra da pessoa gera 
o direito de receber indenização por danos morais. Assim, diante da 
afronta ao seu direito, nada obsta que, através de compromisso arbitral 
com o ofensor, o valor da reparação seja arbitrado nos termos da Lei 
9.307/96. Nesse contexto, o árbitro não pode decidir se a pessoa tem ou 
não o direito à honra, vez que este direito é indisponível. Todavia, nada 
obsta que decida acerca do fato que enseja a afronta ao direito à honra 
e quanto à liquidação dessa afronta.113 
 

Logo, a arbitragem seria cabível na defesa dos direitos relativos à saúde, 

devendo ser verificado caso a caso de que modo esse direito está sendo prejudicado, visto 

que se permite que se discuta nesse âmbito apenas direitos patrimoniais disponíveis, 

devendo ser analisado individualmente a pertinência e cabimento do instituto arbitral. 

 
 

 
 
  

                                                 
112 BOTTEON, Lissandra Christine. ARBITRAGEM E DIREITO À SAÚDE: Possibilidade e eficácia de uso 
do método arbitral para garantir o direito constitucional à saúde. p.13. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=c20bb2d9a50d5ac1>. Acesso em 06/01/2017. 
113 SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. Manual de Arbitragem. 2.ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2008. p. 28-29. 
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CONCLUSÃO 

 

Destarte, a Judicialização exacerbada da saúde, contudo atualmente 

necessária, tem sido admitido como um instrumento de garantia para exercício dos 

direitos negados pelo Executivo, sem se afastar dos princípios basilares da Administração 

Pública, como os da legalidade, orçamento público, e competência administrativa. 

No que concerne a esse excesso de conflitos judiciais em matéria de saúde, 

não sendo admissível propiciar a todo cidadão um determinado produto ou serviço de 

saúde, não deve o Poder Judiciário, moldado para dirimir as querelas da sociedade, atuar 

meramente como um suplantador de outro Poder quando o mesmo é ineficaz, e sim 

provocá-lo para implementar medidas que possam atender aos anseios da população. 

Tal função do Judiciário na sociedade e, especialmente dos magistrados, 

como figuras legitimadas e respeitadas pela população para defesa de suas garantias, 

conduz à efetividade dos direitos fundamentais constituídos, ainda que possam se 

contrapor aos interesses do poder político vigente. A confiança depositada no Poder 

Judiciário deriva da aceitação pelo cidadão quanto à capacidade de julgamento e 

qualificação do indivíduo incumbido de desempenhar a atividade jurisdicional. 

Entende-se também que as decisões judiciais tem sido cada vez mais 

presentes na política brasileira, tendo em vista a desconfiança da sociedade em relação à 

Administração Pública pela distribuição desigual dos recursos públicos e aplicação em 

áreas que não atendem os setores carentes da população, os quais dependem 

exclusivamente da proteção estatal para sua sobrevivência. 

O estudo conclui ainda que os direitos sociais devem prevalecer sobre os 

interesses individuais, estando em patamar superior garantido pela norma constitucional 

e pelas leis internacionais em respeito à dignidade humana. 

Havendo conflito entre a aplicação de política pública e o direito social de 

prestar saúde pelo Estado, embora deva ser analisado o caso concreto, a regra é prevalecer 

a concessão da medida judicial. Entretanto, a decisão não deve estar voltada a satisfazer 

a demanda individual, mas a atender um interesse difuso para promover a implementação 

de novas políticas através de julgamentos sobre temas controversos. 

Neste sentido, tem-se que para suplantar a insuficiência do processo 

administrativo na produção de coisa julgada no caso concreto, devem ser tentadas outras 

formas de composição de conflito antes de ser levada a lide para o Judiciário, evitando 
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assim a lentidão do procedimento judicial, visto que este necessita do auxílio de peritos 

para desenvolvimento da capacidade técnica para julgamento da demanda. 

A escolha de outra forma de composição do litígio como no caso do 

arbitragem, além de se obter uma maior satisfação das partes com a solução apresentada, 

por ter partido de uma iniciativa de ambos, pode levar a um desfecho mais célere, 

principalmente na área da saúde, onde se sente o peso da urgência na concessão de uma 

medida liminar sob risco de morte. 

A proposta apresentada, aqui trazida pelo exemplo da resignação dos 

interesses particulares para a chegada de um denominador passível de cumprimento 

através da arbitragem, espelha o princípio básico da teoria da reserva do possível pelo 

qual busca-se do Estado Social o cumprimento de prestações que possa cumprir de modo 

a não ensejar o prejuízo da coletividade. 

Esta dissertação não visa esgotar o tema do ativismo judicial nas políticas 

públicas e tampouco apresentar uma solução definitiva para o problema da intervenção 

judicial em matéria de interesses difusos carentes de positivação pelo Legislativo. 

Almeja, entretanto, fomentar a discussão sobre a importância e necessidade da presença 

de um magistrado crítico e ciente do panorama vivido pela sociedade contemporânea 

brasileira. 

A arbitragem, assim como as câmaras de resolução de litígios de saúde, 

poderiam de fato ser uma possibilidade viável dentre outras para a desjudicialização das 

demandas repetitivas, o que somente será avaliado, contudo, após sua larga utilização e 

disseminação na sociedade. 

Por fim, o presente trabalho serve como análise destinada à conscientização 

acerca das alternativas à judicialização de demandas envolvendo as demandas do direito 

à saúde cujo objeto apresente cunho patrimonial disponível, como no caso das substâncias 

experimentais ainda não autorizadas mas que carecem de um custeio para sua fabricação. 
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