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RESUMO 
 

 

Este trabalho pretende abordar a lógica utilizada pelos operadores de direito 

quando são chamados a decidir sobre tutelas de internação hospitalar na rede 

pública de saúde, em contraposição aos dilemas encontrados pelo Poder Executivo 

em sua autogestão do serviço público de saúde, a partir de pesquisa de inspiração 

empírica, realizada por meio de entrevistas onlines, com os atores públicos, de 

ambos os Poderes, que atuam no Estado do Rio de Janeiro, e que promovem, 

executam e para os quais se dirigem os provimentos judiciais. Em seguida, 

destacam-se as diferentes perspectivas e desafios perpassados pelo Poder 

Judiciário e Executivo. A finalidade é verificar se a interferência do Poder Judiciário 

se reverte na concretização do direito fundamental à saúde, uma vez que 

obstaculizada pela realidade encontrada na rede pública de atendimento hospitalar, 

especialmente diante do panorama de sucateamento do serviço público de saúde. 

Tendo em vista que o fenômeno do aumento da judicialização da saúde afeta 

diretamente as políticas públicas na área, para além de questionar se adequada a 

via judicial, a pesquisa pretende compreender o problema na dinâmica entre a 

efetivação dos direitos sociais e as limitações da atuação do Judiciário, que produz 

graves e importantes efeitos sociais sobre os quais é preciso pensar. 

 

Palavras-chave: Direito e saúde. Internação Hospitalar. Pesquisa empírica. 



ABSTRACT 
 

 

This research aims to address the logic used by legal operators when they are 

called to decide on cases of hospital admission in the public health system, as 

opposed to the dilemmas found by the executive branch in its self-management of 

the public health service, based on empirical bias research, conducted by means of 

online interviews, accomplished with public actors of both branch of government, 

whom work in the State of Rio de Janeiro, and promote, execute and to which 

judicial provisions are directed. Then stand out the different perspectives and 

challenges faced by the Judiciary and Executive Branch. The purpose is to verify if 

the interference of the judiciary is reversed in the realization of the fundamental right 

to health, since hindered by the reality found in the public system of hospital care, 

especially in the face of the crushing panorama of the public health service. 

Considering that the phenomenon of increased judicialization of health directly 

affects public policies in the area, in addition to questioning the judicial route as 

appropriate, this paperwork should understand the problem in the dynamics 

between the realization of social rights and the limitations in the performance of the 

Judiciary, which produces serious and important social effects on which it is 

necessary to think. 

 

 

Keywords: Health law. Hospitalization. Empirical research. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Considerando que após mais de trinta anos da promulgação da 

Constituição da República de 5 de outubro de 1988, a efetivação de direitos 

fundamentais ainda promove acalorada discussão, o Judiciário, então, torna-se 

apelo último a demandas intrínsecas à dignidade da pessoa humana. 

A Constituição da República de 1988 inaugurou uma nova fase do Estado 

brasileiro e fez ressurgir uma gama de direitos, chamados de direitos fundamentais 

sociais, com novo destaque no ordenamento jurídico (ALMEIDA, 2005, p. 3).  

O projeto constitucional acreditava que o texto legal - a folha de papel de 

Lassalle1 - seria o passo inicial para a garantia desses direitos. 

Sendo assim, o texto possui características claramente dirigentes e abarca normas 

que, além de conterem metas a serem seguidas pelo Poder Público, mediante a 

liberalidade estatal na promoção de suas políticas2, são também direitos passíveis 

de aplicação imediata3. 

Nesse esteio, dentre os direitos sociais promulgados, está o direito à saúde. 

Encontrado no art. 196 da Constituição Federal de 1988, estabelece: saúde é direito 

de todos e um dever do Estado, estatuindo esse bem como basilar para a 

existência do indivíduo. Além disso, a fim de garantir parâmetros para exigência, 

são editadas a Lei nº 8.080/90, conhecida como “Lei do SUS”, e a Lei nº 8.142/90, 

Leis Orgânicas da saúde, que confirmam, então, o direito ao acesso à saúde de 

forma universal, bem como disciplinam os meios para alcançá-lo. 

Contudo, existe forte discrepância entre o que está legalmente posto e o 

mundo fático. O que se observa, na realidade, é uma síndrome de ineficiência, em 

que o prometido constitucionalmente está além da capacidade da promoção pelas 

                                                
1 Ver LASSALE, Ferdinand. A essência da Constituição. 6ª ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2001. 
2 Neste sentido, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello (no Mandado de Segurança 
nº 20.999/DF, publicado no Diário de Justiça da União, de 25 de maio de 1990) entende que o 
Estado de Direito, e consuetudinariamente, o sistema legal vigente, funcionam como contenção do 
arbítrio daqueles que exercem o poder. 
3 Os direitos sociais eram considerados como normas de eficácia limitada, tendo em vista seu forte 

caráter programático, classificada assim pela maioria da doutrina e jurisprudência, contudo, esse 
entendimento limitava a aplicação da norma constitucional, pois sua exigência em juízo dependia da 
edição de lei infraconstitucional que a regulamenta. Sendo assim, percebe-se uma virada de 
entendimento, a concepção desse direito como norma de eficácia contida, o que permitiria sua 
aplicação imediata, ou seja, oponível ao Estado para prestações positivas. 
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instituições, isto é, em que pese o fato de que foram estabelecidos direitos 

universais, eles estão longe do alcance de grande parcela da população. 

Verifica-se que o reconhecimento do direito à saúde e a criação de uma 

rede de saúde pública não se converteram, necessariamente, na promoção do 

acesso efetivo desses direitos pelos cidadãos brasileiros. Assim, para se beneficiar 

desse mandamento universal, o Poder Judiciário é chamado a se manifestar sobre 

a garantia desses direitos sociais na esfera das relações particulares, tornando-se 

meio para acessar o sistema de saúde. 

Ou seja, como o acesso à saúde, na prática, não se materializa de modo 

universal, os cidadãos brasileiros, então, a depender dos recursos que têm, 

particularizam esse direito, através da judicialização pessoal de seus conflitos. 

Essa percepção é confirmada pelos doutrinadores Ramos et. al (2016), que 

indicam a judicialização da saúde como ligada ao fenômeno da dificuldade de 

acesso à saúde, sendo “acesso” conceito complexo4, abarcado por termos como 

efetividade, qualidade e celeridade do serviço prestado, o que o torna condição 

essencial para fruição do direito constitucional. 

A judicialização também é fenômeno de elevada complexidade quanto à 

atuação dos personagens envolvidos e seus possíveis efeitos. A doutrina diverge, 

por exemplo, sobre a competência executiva de implementar políticas públicas de 

saúde – e, no caso concreto, as demandas de internação hospitalar na rede pública 

de saúde é questionada como uma transferência inadequada de políticas 

executivas para o Poder Judiciário, na análise casuística e particularizada dos 

processos que lhe são submetidos. Por outro lado, se os casos chegam ao 

Judiciário, é preciso decidi-los e, de algum modo, os operadores do sistema de 

justiça têm de enfrentá-los, resultando na busca por critérios para a construção de 

um processo decisório efetivo.  

                                                
4 O acesso no uso de serviço de saúde é influenciado por fatores diversos. No modelo de Andersen, é 
definido por fatores individuais, denominados fatores predisponentes, tratando-se de questões 
anteriores a busca pelo serviço, mas que afetam a predisposição da pessoa em utilizá-lo; fatores 
capacitantes, sendo este os meios disponíveis para se obter assistência; e necessidade de saúde, 
relacionado ao diagnóstico fornecido por profissional. Enquanto o autor Donabedian, opta pela 
expressão acessibilidade, como fator de oferta, relativo à capacidade de produzir serviços e 
responder às necessidades de saúde. Conf. TRAVASSOS, Claudia; MARTINS, Mônica. Uma  revisão  
sobre  os  conceitos  de  acesso  e utilização  de  serviços  de  saúde.  Cad  Saúde Pública, v. 20,
 supl. 2, 2004. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102311X2004000800014>. Acesso em 05 
mar. 2021. 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102311X2004000800014
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Esta é, portanto, a problemática que motivou este trabalho. 

A complexidade do tema é agravada ao tratar-se da pauta sobre internação 

hospitalar, intrinsecamente ligada ao direito ao tratamento médico adequado, a qual 

requer variado nível de operações diversas e dependentes, como de serviços, 

materiais, e disponibilidade de espaço físico. Desse modo, ações que pleiteiam 

internações hospitalares se tornam uma expressão da disputa estrutural por 

recursos. 

Isso ocorre, uma vez que as execuções de decisões judiciais sobre tutelas 

de internação hospitalar dependem diretamente da infraestrutura provida pelo 

Poder Executivo, que, como notório, no Brasi l ,  apresenta sinais de 

sucateamento, fragilidade e dificuldade de acesso, motivo este que incentiva a 

busca pelo Judiciário, no tratamento particularizado dos casos.  

 Nesse esteio, o embate entre a infraestrutura oferecida pelo Poder Público 

e o direito subjetivo à saúde, quando não suficiente a via administrativa, aflui para o 

Poder Judiciário, que passa a atuar como agente de eficácia de políticas públicas 

de saúde, de modo particular e casuístico, a partir de provocações individuais. 

 A partir dessa perspectiva, este Trabalho de Conclusão de Curso pretende 

analisar a percepção dos atores do processo de judicialização da saúde, no 

Executivo e no Judiciário, e investigar os argumentos por eles utilizados. Buscando 

compreender como eles lidam institucionalmente com o tema da judicialização, 

como buscam estratégias de atuação para efetivação do direito fundamental5, como 

promovem diálogos interinstitucionais, no panorama de tutelas de internação 

hospitalar na saúde pública, nas esferas federal, estadual e municipal com atuação 

no Estado do Rio de Janeiro. 

Para tanto, este trabalho foi fruto de pesquisa com inspiração empírica, na 

jurisdição do Estado do Rio de Janeiro, principalmente em Varas Cíveis, Juizados 

Especiais Federais e Varas Federais, em que foram ouvidos os relatos de 7 (sete) 

juízes, sendo 4 federais e 3 estaduais, bem como de 2 (dois) oficiais de justiça, 

além de 1 (um) funcionário da secretaria da saúde do Estado do Rio de Janeiro e 1 

(um) profissional de saúde de hospital de referência da rede pública de saúde, no 

intervalo de fevereiro a abril de 2021. 

                                                
5 Para maior desenvolvimento sobre o direito social como direito fundamental, ver SARLET, Ingo 
Wolfgang. Os direitos fundamentais sociais na Constituição de 1988. São Paulo: Revista de Direito do 
Consumidor, n. 30, p. 96-124, abr./jun. 1999. 
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A partir da análise dos relatos, o objetivo da pesquisa foi investigar e 

explicitar os argumentos dos operadores da área do direito e da saúde, assim como 

as justificativas para suas atuações, com o fim de compreender os impactos e 

desafios da judicialização dos casos de internação hospitalar e pensar sobre essa 

complexa problemática relacionada à efetividade do direito à saúde. 

Dessa forma, no primeiro capítulo, expôs o caminho que trilhei para 

delimitação do meu objeto, bem como, as minhas razões metodológicas, 

demonstrando meu esforço por uma pesquisa que permitisse pensar no sistema de 

justiça de forma mais ampla e os obstáculos para a realização de uma pesquisa 

com intenção empírica. 

No segundo capítulo, busquei discorrer sobre a judicialização da saúde no 

Brasil, os principais argumentos observados dentre a literatura. 

No terceiro capítulo, tendo em vista os dados empíricos obtidos e as 

percepções quanto a judicialização da saúde, narradas pelos juristas entrevistados, 

abordo, neste primeiro momento, os argumentos e métodos de julgamento dos 

operadores do direito favoráveis a atuação do Poder Judiciário e, 

consequentemente, atendem os pedidos de internações nos nosocômios, 

conjugando a esta análise ao discurso de profissionais da área da saúde ao 

enfrentarem o cumprimento de decisões judiciais. 

No capítulo quatro, continuo a análise dos dados empíricos, indicando 

discursos que priorizam o diálogo interinstitucional, através de uma abordagem 

mais moderada relativos a prestação jurisdicional no Brasil vinculada a 

universalidade do direito à saúde, conforme capítulo anterior, articulo os impactos 

observados com a narrativa de operadores da saúde. 

Por fim, no capítulo 5, discuto as considerações finais, que tratam mais de 

questionamentos do que de respostas à problema de tamanha complexidade.
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1. A METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo, pretendo discutir aspectos metodológicos deste 

trabalho, com intuito de explicar como construí meu objeto de pesquisa, 

especialmente, para justificar a minha opção por realizar pesquisa através de 

entrevistas com juízes, oficiais de justiça e profissionais do executivo. Este 

tópico tem a finalidade de tentar compreender os desafios empíricos da 

problemática envolvida, enfatizado pela simultaneidade de um período de 

pandemia, o que tornou peculiar a realização da pesquisa. 

 

 

1.1. A ESCOLHA DO TEMA 

 

 

Roberto Kant Lima e Bárbara Gomes Lupetti (2014, p. 10), logo no início de 

seu artigo sobre os desafios da pesquisa empírica no direito afirmam que “o fazer 

antropológico pressupõe a relativização de verdades consagradas enquanto o fazer 

jurídico através delas se reproduzem.” 

Como estudante de direito, eu sempre visualizei o Judiciário como uma 

fonte de justiça, reparação e equidade, inserido num contexto em que o magistrado, 

idealmente, seria aquele que soluciona um conflito, em busca da proteção da parte 

vulnerável. Sendo assim, a academia e o próprio viver profissional, através de 

estágios, perpetuam uma supervalorização das decisões judiciais e dos saberes 

doutrinários, como fonte de interpretação e aplicação das normas. 

Ademais, meu interesse pela área de saúde antecede a graduação em 

direito, uma vez que na época do vestibular me inscrevi para o curso de medicina, 

parar explorar meus interesses pela matéria de biológicas. Entretanto, no início dos 

meus estudos, optei por realizar nova matrícula em direito, porém, com a pretensão 

de manter meu interesse em saúde pública. 

Já no início da faculdade, passei por situação que causou o primeiro passo 

da minha inquietação. Em 2015, cuidando de minha avó, que não possuía plano de 

saúde, tive que socorrê-la após acidente doméstico, com fratura no fêmur. Após o 
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resgate pela ambulância, fomos dirigidas ao Hospital Público Estadual  Azevedo 

Lima, na cidade de Niterói, sendo ela paciente idosa, tinha direito a acompanhante. 

Qual foi a minha surpresa, após permitirem meu ingresso para pernoite, ao me 

deparar com sala lotada, sem nenhuma cama, cadeira, ou móvel em que pudesse 

me apoiar, sendo necessário passar a noite no chão da enfermaria, enquanto 

aguardávamos vaga para cirurgia. 

Ao me deparar com a superlotação do local, iniciei uma conversa com 

enfermeiro responsável pelo plantão, que explicou ser comum pacientes na sala de 

espera ou corredores, ou mesmo pacientes em unidades intensivas apenas 

recebendo soro, devido a falta de aparelhos e leitos. 

Sendo assim, a precariedade do serviço público me gerou inquietações. 

Como poderia a saúde pública ser direito fundamental, presente expressamente na 

Constituição, além de postulado pela Lei do SUS, que assevera o direito universal à 

saúde, e questão tão básica como vaga para internação em hospital, ser negada ou 

prestada de forma inadequada? 

Por outro lado, nova visão me foi apresentada ao cursar a matéria “Direito e 

Saúde”, durante a graduação, com professor e também Juiz Federal, o que 

modificou minha perspectiva quanto ao tema, ao apresentar pontos mais voltados 

para o princípio da reserva do possível6, invocado pelo Poder Executivo em pleito 

assistencial. 

Com embate entre a atuação do Poder Judiciário ante situação caótica do 

cidadão, a quem é negado tratamento de qualidade, e as limitações orçamentárias 

e de gestão da Administração Pública, resolvi transformar esses questionamentos 

em minha proposta de pesquisa. 

Ato contínuo, a pesquisa empírica surgiu como o instrumento em que 

poderia ser possível averiguar a modificação que o Direito produz na ordem fática. 

Ocorre que a abstração legal, da doutrina e das próprias decisões judiciais, 

não seriam suficientes na discussão do tema. Não se busca arguir que ao cidadão 

                                                
6 Justamente pelos direitos sociais terem como objeto prestações positivas estatais para sua 
concretização, vinculadas a certo custo, dependente de alocação econômica, ou seja, exigem 
recursos materiais e humanos para sua efetivação, entende-se que o Estado dispõe de limitada 
capacidade para implementas as normas reconhecidas como direitos sociais. Nesse esteio, é 
consagrada a categoria da “reserva do possível” para compreender a ausência de recursos 
econômicos necessários a realização de um direito pretendido pelo cidadão, inclusive quando 
demandas via judicial. Cf. SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do 
possível, mínimo existencial e direito à saúde: algumas aproximações. Revista Brasileira De 
Direitos Fundamentais & Justiça, ed. 1, vol 1, p. 171-213, 2007. 
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não é garantido o direito à saúde, e por conseguinte à internação hospitalar, pois 

esse direito é reconhecido como universal, pela Constituição e pela Lei Orgânica da 

Saúde. Contudo, através da observação da realidade e do reproduzido em mídias 

sociais, conclui-se que a visão unicamente positivista, jurídica, não alcança a 

totalidade dos obstáculos enfrentados na judicialização da saúde. 

Segundo Lupetti (2017, p. 87), 
 
 

esta virada metodológica na construção do conhecimento jurídico, a partir 
da valorização de pesquisas empíricas, ao mesmo tempo em que esvazia 
a importância dos manuais de direito [que, como bem ressaltaram, 
recentemente, Fragale Filho e Veronese (2015), são tijolos que se 
pretendem exaustivos e completos acerca de uma área de saber, mas 
inúteis para a pesquisa, constituindo, no máximo, material didático sobre 
temas previamente selecionados], também exige a capacidade de adesão 
e de aprendizado de novos (e muito distintos) métodos de pesquisa e de 
produção de conhecimento; e aqui temos um dos importantes obstáculos 
que os(as) juristas enfrentam nesse esforço de virar a sua chave 
metodológica. 

 
 

Assim, optar por uma pesquisa exclusivamente bibliográfica, ou mesmo por 

uma pesquisa quantitativa, analisando numericamente a judicialização da saúde 

pública, poderia subestimar ou superestimar o impacto das decisões, pois enquanto 

encontram-se decisões que não conseguem ser executadas, por outro lado há 

deferimentos que promovem uma política pública efetiva, para além das diferenças 

naturais entre demandas individuais e coletivas. 

Nesse sentido, a pesquisa empírica tornou-se essencial para o 

entendimento dos reais problemas envolvidos, do debate entre as limitações do 

Poder Judiciário e do Poder Executivo, dos desafios práticos enfrentados pelos 

agentes desses poderes, a fim de se enxergar, dentre os discursos desses 

profissionais, quais os impactos dos caminhos escolhidos na prestação jurisdicional 

e se algum deles proporciona, ou não, uma maior efetividade do direito fundamental 

à saúde. 

Para isso, procurei levantar e analisar não só os discursos judiciais, reflexos das 

decisões dos processos judiciais correspondentes, mas também, igualmente, 

considerar os desafios expostos por profissionais da área de saúde pública. Sendo 

assim, neste primeiro capítulo, explicito as tentativas que percorri, cujos desvios me 

levaram à adoção de certa metodologia e à delimitação do meu objeto de pesquisa. 
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1.2. AS PEDRAS E VÍRUS NO CAMINHO 

 

 

Apesar do meu maior interesse no campo hospitalar, tendo em vista minha 

vivência com a prestação do serviço, desconhecia se esse tipo de demanda 

enfrentava problemáticas expressivas e se era realmente um anseio da população 

do Estado do Rio de Janeiro. 

Para investigar o melhor caminho para definição do tema, dirigi-me à 

Câmara de Resolução de Litígios de Saúde do Rio de Janeiro, local que reúne 

membros da Defensoria Pública, Procuradoria e Secretaria de Saúde a fim de 

proporcionar soluções não litigiosas quanto a matérias de saúde pública. No local, 

conversei com alguns funcionários e usuários, sendo fornecimento de 

medicamentos e procura por vagas em internação temas recorrentes. Destaca-se 

que nesse momento, busquei diálogos mais livres, sem base em questionário pré-

formulado, com a finalidade de analisar quais são os enfrentamentos práticos na 

área da saúde, e evitar influenciá-los pela minha pré-concepção do tema.  

Na ocasião dessa visita, fui despertada para a importância dos casos de 

internação hospitalar, ressaltado tanto pelos funcionários quanto pelos próprios 

cidadãos, nesse sentido, essa visita exploratória me ajudou a recortar o objeto do 

trabalho. Além disso, ouvi muitas narrativas, sobre a dificuldade de execução das 

decisões que concedem tutelas de internação, sobre o medo das possíveis 

sanções, inclusive no âmbito de responsabilidade pessoal dos diretores de 

hospitais, sobre as queixas da omissão estatal. 

A visita foi fundamental para chamar a atenção para os aspectos que eu 

abordaria. Apesar de visualizar a CRLS como um campo para minha pesquisa, 

continuando o trabalho junto ao órgão, com o advento da pandemia e a burocracia 

para autorização da pesquisa impediu meu progresso e forçando a escolha por 

novos caminhos. 

Desse modo, como o meu objetivo era averiguar se o acesso à internação 

hospitalar poderia ser considerado efetivado, uma vez que ascendente a 

judicialização da matéria, adotei como objeto entrevistas com operadores de direito 

e da saúde.  

A delimitação do tema então se justifica, uma vez que a pesquisa não 

pretende restringir a uma discussão unicamente do ponto de vista jurídico, mas 
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pretende abarcar os desafios e obstáculos enfrentados pelos profissionais de saúde 

e gestores da área que fomentam sistemas organizacionais que são diretamente 

afetados pelas decisões judiciais. 

Sendo assim, para um maior aproveitamento do debate, reduzi a análise 

somente aos casos que versam sobre pedidos de tutela antecipada objetivando a 

internação em nosocômios pertencentes à rede pública de saúde na localidade do 

Estado do Rio de Janeiro7. Mais ainda, pelo caráter urgente e célere8, o estudo dos 

casos de tutela antecipada permitiria maior gama de argumentos diferentes 

utilizados pelos julgadores, bem como se trata das medidas iniciais para formação 

do convencimento dos magistrados, o que ressalta os diversos caminhos para a 

prestação jurisdicional. 

O planejamento inicial e conversas informais, já realizadas há três anos, 

que consegui com profissionais de ambas as áreas e cidadãos afetos auxiliaram na 

delimitação do tema, para assim eu estipular critérios formais e metodológicos de 

pesquisa. Nesse sentido, meu objetivo era realizar trabalho de campo nos varas 

cíveis dos tribunais estaduais, juizados especiais cíveis, tribunais regionais federais 

e juizados especiais federais, especialmente nas Comarcas de Niterói e Rio de 

Janeiro. A segunda parte da pesquisa versava sobre o acompanhamento e 

entrevista com profissionais de saúde responsáveis por setores administrativos e de 

assistência dos hospitais públicos, e de gestores da secretaria de saúde. 

Porém, o projeto foi afetado diretamente pela pandemia mundial do 

Coronavírus, no início de 2020, momento este em que iria começar a fase das 

pesquisas presenciais. 

O primeiro obstáculo foi a impossibilidade de visitas aos espaços do 

Judiciário, ao CRLS e também à realização de entrevistas presenciais, uma vez que 

                                                
7 Conforme art. 23, inc. II da CRFB/88, é de competência comum aos três entes federativos a 
promoção da saúde. Sendo assim, quando o texto se refere a hospitais na localidade do Estado do 
Rio de Janeiro, abarca tanto hospitais federais, estaduais como municipais. 
8 De acordo com a doutrina jurídica, para que não se frustrem os efeitos de uma futura sentença final 
em um processo no qual se pede uma medida em caráter urgente, a lei processual civil fornece a 
alternativa de que sejam requeridas medidas liminares, ou seja, uma medida concedida no início do 
processo, garantindo-se, assim, provisoriamente, a eficácia do provimento final. Em sentido amplo, 
medidas liminares são pedidos endereçados aos juízes, que os apreciam antes mesmo do pedido 
principal, quando há possível ineficácia da decisão final do processo, em virtude da demora em seu 
processamento (FREDIE et all; 2007, p.  529). A matéria relativa aos liminares está dispersa no 
Código de Processo, classificada no art. 273, sendo uma de suas modalidades a tutela antecipada. 
Esta última tem o condão de implementar, antes da decisão final de mérito, os efeitos práticos da 
sentença de procedência (MARINS,1996, pag.567), ou seja, tem natureza satisfativa. 
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foi decretada a quarentena no estado, além da importância do distanciamento 

social, o que ocasionou em uma mudança de abordagem aos entrevistados. O 

segundo obstáculo foi o silêncio dos órgãos administrativos dos hospitais, após 

tentativas por telefone e email, o que concluí ter ocorrido por causa da sobrecarga 

de trabalho e tentativas de contato que familiares buscam juntos aos setores de 

assistenciais - responsáveis pela parte administrativa - durante esta época de 

pandemia, dificultou-se o retorno do contato. Ressalto que em um primeiro 

momento, consegui, através de contato telefônico, conversar com funcionários do 

setor de regulação dos hospitais contudo, seria necessária autorização do setor de 

pesquisa ou assistencial dos hospitais, dos quais não obtive retorno. 

Quanto à secretaria de saúde, é necessário destacar a falta de 

transparência e informações. Com contato de diversos setores dentro do próprio 

órgão, fui transferida continuamente para setores diferentes que supostamente 

seriam os responsáveis, bem como fui transferida para os setores de pesquisa que 

autorizam pesquisas acadêmicas. Por fim, o telefone para contato do último setor 

informado não estava em funcionamento, e a via eletrônica - e-mail – obtive 

resposta após três meses, requerendo alta carga de documentos para órgãos 

distintos. 

Para, então, continuar o objetivo da minha pesquisa, recorri a profissionais 

indicados por outros entrevistados, aos quais recebi o contato particular e assim, 

consegui prosseguir com as entrevistas. 

A partir dessa perspectiva, percebi que, no momento em que o mundo vivia, 

com os recursos acessíveis e com as minhas próprias limitações, não conseguiria 

realizar pesquisa de forma ampla, como havia idealizado. 

Entretanto, a despeito dos percalços e sacrifícios, a diversidade dos 

entrevistados proporcionou argumentos que explicitam conflitos enfrentados pelos 

operadores de direito e saúde ao se depararam com tutelas de internação 

hospitalar e refletem as angústias de cidadãos que buscam apenas seu direito 

subjetivo à saúde seja realizado, bem como sua dignidade, respeitada. Destaca-se 

que não pretendo em apenas um trabalho esgotar toda a problemática da relação 

entre o Poder Judiciário e Executivo nas tutelas de saúde, porém, apresentar 

pontos recorrentes na fala de ambos e os impactos que deles decorrem. 

Os dados que obtive, ainda que bastante preliminares, já foram muito úteis 

para pensar o tema a partir de questões práticas e que não seriam por mim 
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identificadas, se não tivesse feito uma pesquisa com essa inspiração empírica. 

 

 

1.3. O OLHAR EMPÍRICO 

 

 

Nesse sentido, como o meu objetivo era entender a relação entre os poderes 

Judiciário e Executivo sobre a perspectiva das políticas públicas de saúde, adotei 

como metodologia o trabalho de campo, realizado por mim, em Varas Federais e 

Cíveis, bem como, com funcionário secretaria de saúde do estado do Rio de Janeiro 

e profissional de hospital de referência da rede pública de saúde. 

Devido a algumas dificuldades nesse percurso, conforme explicitado no 

tópico anterior, optei por entrevistas através de vídeochamada ou preenchimento de 

formulários, em detrimento das presenciais. Então, a pesquisa foi desenvolvida a 

partir de dois tipos distintos de coleta de dados empíricos: i) realização e gravação 

de entrevistas abertas com operadores do direito, especificamente magistrados e 

oficiais de justiça; ii) coleta de dados através de formulários, disponibilizados online, 

para operadores do direito e da saúde. 

Insta salientar que realizei entrevistas abertas a fim de verificar quais eram 

as práticas e as representações9 das quais eles próprios serviam-se para justificar 

suas condutas frente às demandas. 

O recorte permitiu, através das entrevistas e respostas a questionários, 

entender o procedimento utilizado para o convencimento dos magistrados e os 

impactos que são relatados para a satisfação da demanda, bem como as práticas 

dos administradores e profissionais de saúde no âmbito de agentes promotores de 

políticas públicas de saúde.  

Apesar de não possuir a intenção de esgotar todas as possíveis vertentes 

de conflitos na judicialização da saúde, pois trata-se de fatores que muitas vezes 

extrapolam o conhecimento dos próprios servidores, o trabalho busca refletir sobre 

questões que exorbitam o direito, mas que são elementais para o resultado final da 

                                                
9 Kant de Lima já afirmou que o saber jurídico, como sistema de representações sobre a 
sociedade, “produz conteúdos e orientações formais para as ações sociais, de modo que tenham 
sempre que adequar-se às formulações legais, aos artigos, regulamentos e leis para que se 
tornem eficazes e legítimos”. (KANT DE LIMA, 1995; CAVALCANTI, 2013).  
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efetivação do direito à saúde. 

Além da análise dos discursos proferidos pelos operadores, comparei o 

texto constitucional e doutrinário relacionados ao direito à saúde com aqueles 

produzidos pelos atores envolvidos na prestação jurisdicional. Essa comparação 

visou identificar as semelhanças e distinções entre tais discursos, assim como 

buscou averiguar se as críticas estabelecidas pela doutrina eram condizentes com 

os aspectos práticos da jurisdição. 
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2. ASPECTOS DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 
 

 

Neste capítulo, apresentarei os aspectos teóricos acerca da judicialização da 

saúde. O Brasil optou por um sistema público e universal de saúde, que deve 

garantir atendimento integral para todos os cidadãos, nessa ótica é necessário tratar 

dos dispositivos que consagram este direito e suas características, para o futuro 

entendimento da judicialização desta pauta. 

 

 

2.1. O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE 
 

 

A Constituição Federal de 1988 foi um marco no reconhecimento dos 

direitos sociais no Brasil, contendo expressamente em seu texto prestações – 

positivas e negativas – estatais ligadas ao bem-estar da sociedade. Dentre eles, o 

direito à saúde é garantido como corolário do próprio direito à vida, e ligado 

intrinsecamente com a dignidade da pessoa humana. 

No plano constitucional, o direito à saúde está previsto nos artigos 6º e 196, 

da Carta Magna, conforme seguinte, 

 
 

“Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição.” 
 

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação.” 
 
 

Já Lei n 8.080/90, em suas disposições gerais estabelece que, 
 
 

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
 

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 
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execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos 
de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a 
sua promoção, proteção e recuperação. 
 

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das 
empresas e da sociedade.” 

 
 

Sendo assim, a promoção de políticas públicas na área de saúde, incluindo 

o estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às 

ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, é de 

competência do Estado10, que deve, portanto, instrumentalizar a concessão desse 

direito. 

Isso porque o direito à saúde exige uma posição prestacional estatal para  

sua efetivação, impondo aos entes públicos obrigações positivas para garantia ao 

acesso integral à população, como, por exemplo, de infraestrutura, pessoal e 

insumos que se traduzem no acesso aos direitos a medicamentos, internação 

hospitalar, tratamentos, entre outros. 

Todavia, políticas omissas, gestão ineficiente e a falta de recursos 

financeiros para o setor, resultam na lesão desses direitos, o que enseja o 

ajuizamento de ações individuais que visam à concretização dos direitos, quando 

dificultado ou negado o acesso do particular. 

A procura pelo Judiciário age, então, como defesa da conquista de direitos 

sociais, sendo a luta por eles uma forma de exercício da cidadania, evitando que a 

prestação assistencial estatal passe de mera promessa legislativa. 

 

 

2.2. A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 
 

 

Essa provocação do Poder Judiciário cresce exponencialmente, segundo 

relatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2019, p.13), tendo representado 

um aumento de 130% de demandas na área de saúde no Brasil, no período entre 

2008 e 2017, enquanto o total de processos judiciais cresceu apenas 50% - 

                                                
10 Conforme a Constituição da República: Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito 
Federal legislar concorrentemente sobre: XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 
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durante o mesmo período.  

Esse fenômeno ficou conhecido como judicialização11 da política, in casu, 

da saúde. 

Essa atividade estaria ligada à ideia da coordenação e direcionamento de 

ações, dispostas pelo Estado, para realização de objetivos socialmente relevantes, 

por meio de demandas judiciais12. 

Dessa forma, o aumento da judicialização está associado a falha na 

prestação estatal do serviço ou na má prestação do mesmo, levando o cidadão que 

persegue necessidades urgentes de saúde pela via judicial. Nesse cenário, os 

tribunais são chamados cada vez mais a interferir em matérias tipicamente afetas 

aos demais poderes, como as escolhas políticas, de modo a viabilizar a fruição 

desses direitos, passando a ser considerado o agente de efetivação de políticas 

públicas de saúde.  

Consigno que não se trata de violação do princípio de separação dos 

poderes13, ou usurpação de competência sobre gestão de políticas públicas de 

poderes legitimados pelo crivo popular - Executivo e Legislativo14. Segundo a jurista 

                                                
11 Nesse sentido, Luís Roberto Barroso, em texto intitulado “Judicialização, ativismo judicial e 
legitimidade democrática”, disponível em  
http://www.direitofranca.br/direitonovo/FKCEimagens/file/ArtigoBarroso_para_Selecao.pdf>, acesso 
em 17/02/2021, ressalta a diferença entre ativismo judicial e a judicialização: “A judicialização e o 
ativismo judicial são primos. Vêm, portanto, da mesma família, frequentam os mesmos lugares,     
mas não  têm as  mesmas  origens.  Não são gerados, a rigor, pelas mesmas causas imediatas. A 
judicialização, no contexto brasileiro, é um fato, uma circunstância que decorre do modelo 
constitucional que se adotou, e não um exercício deliberado de vontade política. Em todos os casos 
referidos acima, o Judiciário decidiu porque era o que lhe cabia fazer, sem alternativa. Se uma 
norma constitucional permite que dela se deduza uma pretensão, subjetiva ou objetiva, ao juiz cabe 
dela conhecer, decidindo a matéria.  Já o ativismo judicial é uma atitude, a escolha de um modo 
específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance. 
Normalmente, ele se instala em situações de retração do Poder Legislativo, de um certo 
descolamento entre a classe política e a sociedade civil, impedindo que as demandas sociais sejam 
atendidas de maneira efetiva.” (apud CAVALCANTI, 2013) 
12 Neste sentido, ver BUCCI, 2006, p. 39. 
13 Tradicionalmente, a doutrina e a jurisprudência brasileiras eram cautelosas na intervenção do 
Judiciário em funções típicas de outros poderes, limitando-as à estrita análise dos aspectos formais 
dos atos vinculados administrativos. Contudo, com a transição de um Estado Liberal para um Estado 
Social e o histórico anti-democrático do país, gerou-se um receio quanto à atividade estatal, exigindo 
do Judiciário maior participação na proteção da cidadania contra o arbítrio e omissões estatais, 
atuando de forma mais ativa quanto aos direitos fundamentais. Neste sentido, José Afonso da Silva 
(2007, p. 308) afirma que por direito fundamental entende-se “o princípio de que o direito igual à vida 
de todos os seres humanos significa também que, nos casos de doença, cada um tem o direito a um 
tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, independentemente se sua 
situação econômica, sob pena de não ter muito valor sua consignação em normas constitucionais.” 
14 O art. 2º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assume o modelo da 
tripartição de poder, Legislativo, Executivo e Judiciário, sendo os dois primeiros legitimados através do 
voto popular. Já o Judiciário, apesar de não eleito, é harmônico e independente quanto aos demais. 

http://www.direitofranca.br/direitonovo/FKCEimagens/file/ArtigoBarroso_para_Selecao.pdf
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Ada Pellegrini Grinover, quando os demais Poderes comprometem a integridade e 

efetividade dos fins do Estado, o Judiciário deve atuar na função de controle. 

(GRINOVER, 2008, p. 3). Com fundamento na ADPF nº 45-9 (Rel. Min. Celso de 

Mello, publ. 04/05/2004), a autora oferece os seguintes requisitos para essa 

intervenção: (i) o limite fixado pelo mínimo existencial a ser garantido ao cidadão; 

(ii) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder 

Público, e (iii) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar 

efetiva as prestações positivas dele reclamadas. (GRINOVER, 2008, p. 17) 

Neste ponto, é essencial destacar que a atuação do Poder Judiciário visa 

assegurar direitos e garantias formalizadas no ordenamento jurídico brasileiro e 

consideradas fundamentais para o indivíduo, ao exigir uma contrapartida frente a 

arbitrariedade15 estatal, que se omite na prestação ou concretização de políticas e 

serviços de sua competência. 

 

 

2.3.ENTRE O EXECUTIVO E O JUDICIÁRIO 

 

 

Assim, o Poder Judiciário tem uma atribuição constitucional residual em 

matéria de políticas públicas, não podendo intervir indistintamente em tais políticas 

desenvolvidas pelos demais poderes, mas somente em caso de omissão ou 

contrariedade com os núcleos constitucionais de irradiação dos direitos sociais 

(CANELA JUNIOR, 2011, p. 148). O Judiciário torna-se novo palco para debate dos 

direitos já reconhecidos e postulados constitucional e legalmente, não se tratando 

de uma apropriação de função, frente a delimitação prévia pelo legislador originário. 

Essa questão ganha novos contornos, a partir do aumento das demandas 

judiciais individuais, sendo este tema sensível, definido por um dos juízes 

entrevistados como necessário “equilíbrio entre o racional e o emocional” durante 

julgamento, o que incentiva o ativismo judicial, como possível fator determinante 

para preservação da vida do jurisdicionado. De acordo com Esteves (2007), 

                                                
15 Não se fala aqui apenas de uma discricionariedade, pois esta pressupõe a liberalidade estatal para 
realizar um juízo de conveniência e oportunidade. No caso tratado, como já disposto em lei a 
obrigação da prestação do serviço de saúde, entende-se o Poder Público vinculado, limitado, 
tornando sua omissão além do exercício de uma discricionariedade. 
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Ao lado dos outros dois Poderes, o Judiciário deve atuar de modo objetivo 
na efetivação dos direitos fundamentais sociais. Essa atuação deve ser 
ampla, aferindo se as políticas públicas estão sendo desenvolvidas, e mais 
do que isso se estão atingindo os objetivos de acordo com o previsto na 
Constituição. Nessa direção, o Poder Judiciário  deve  atuar  de  forma  
ativa, suprindo omissões legislativas e executivas, redefinindo políticas 
públicas quando  ocorrer inoperância de outros poderes (ESTEVES, 2007, 
p. 75-76) 

 
 

Ocorre que quando solicitações são compreendidas como direito pelo 

Judiciário há uma obrigação direta e ordenada do sistema de saúde para a 

efetivação e cumprimento da viabilização dos direitos, que podem levar a sérios 

desequilíbrios sociais, inclusive para o Estado que por vezes não consegue efetiva-

los, sendo adicionados na “fila da efetivação do direito” (TRAVASSOS, 2013). 

Surge o questionamento, então, se as decisões judiciais proferidas são 

hábeis de serem executadas e quais os impactos que trazem ao sistema de 

regulação e se estes se convertem em desfavor de direito de terceiros. 

A promoção de uma pauta de política pública realizada pelo Poder 

Judiciário é questionada como o meio adequado para conferir uma resolução 

satisfatória à dificuldade no acesso à assistência à saúde. Isso porque os juízes 

carecem de capacidade técnica para ordenar apropriações orçamentárias, de modo 

a transformar os direitos sociais em realidade (ACKERMAN, 2007, p. 121-122 apud 

PERLINGEIRO, 2013, p. 164). Visto que além dos gastos com a máquina judiciária, 

a Administração Pública fica à mercê do cumprimento de decisões judiciais e 

impedida de alocar os recursos previamente planejados, direcionando-o para suprir 

o deferido (BUCCI e DUARTE, 2017). 

Nesse esteio, o Supremo Tribunal Federal encarregou-se de definir 

parâmetros para o microssistema da judicialização da saúde, estipulando 

balizamentos e limites para atuação jurisdicional. Este microssistema tem como 

referência o julgamento de recursos repetitivos pelo STF com teses fixadas, como 

Tema 500/RG16 e Tema 006/RG17, que tratam sobre medicamentos não registrados 

                                                
16 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Repercussão Geral no RE nº 657.718. Relator Min. Marco 
Aurélio, 09 de novembro de 2020. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=414314
4&numeroProcesso=657718&classeProcesso=RE&numeroTema=500. Acesso em: mar. 2021. 
17 BRASIL> Supremo Tribunal Federal. Repercussão Geral no RE nº 566.471. Relator Min. Marco 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4143144&numeroProcesso=657718&classeProcesso=RE&numeroTema=500
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4143144&numeroProcesso=657718&classeProcesso=RE&numeroTema=500
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pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e fármacos de alto custo, 

respectivamente. 

Ocorre que, apesar do objeto não se igualar ao tratado nesta presente 

pesquisa a ratio decidendi quanto a judicialização da saúde e os limites de atuação 

devem ser aplicáveis quando couber. 

Importante destacar o voto do Ministro Alexandre de Moraes, durante o 

julgamento do Tema 006/RG, ao analisar a questão do direito à saúde na 

perspectiva da coletividade, sendo a particulariedade das demandas individuais 

propicia para uma seletividade judicial. Isto é, ao garantir o pleiteado aqueles que 

utilizam do juízo para o acesso à saúde, direciona-se os custos daquele tratamento 

ou medicamento para o particular – jurisdicionado -, sob pena do estado não 

conseguir prestar o básico e indispensável para a ampla maioria, uma vez que 

definido daquele recurso. 

 

 

2.4. UM LADO DA MOEDA: QUANDO O JUDICIÁRIO ATROPELA O 
ADMINISTRATIVO 
 

 

Em face do relatado, os emblemas da judicialização ultrapassam a esfera 

puramente orçamentária, mas também atravessam os fatores que compõem a  

ordem de preferência na ocupação de vagas. 

Isto é, a demanda judicial e a futura concessão de vaga em internação 

hospitalar geram uma preferência frente aos usuários registrados pela 

administração dos próprios hospitais. Ocorre, então, um “atropelamento” da via 

administrativa, tendo em vista existência de procedimento prévio administrativo, por 

meio do Sistema de Regulação (Sisreg), que seria preterida em relação às ordens 

judiciais. 

Explicando melhor, o SISREG18 é um sistema web, criado em parceria do 

                                                                                                                                                   
Aurélio, 31 de agosto de 2020. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=256507
8. Acesso em: mar. 2021. 

18 Criado pela Portaria nº 1.904, de 6 de setembro de 2013 do Ministério da Saúde. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1904_06_09_2013_rep.html. Acessado em: 
25 fev. 2021. 

 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2565078
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2565078
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1904_06_09_2013_rep.html
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Ministério da Saúde e o DATASUS, em 2013, para regular a oferta, solicitação e 

confirmação do atendimento ao usuário, bem como a regulação de leitos 

hospitalares. Conforme profissional de saúde por mim entrevistada explicou, o 

SISREG é importante fonte de controle e equidade para o acesso à internação 

hospitalar. 

A Regulação em Saúde tem por função primordial o encaminhamento do 

usuário às ações e serviços de saúde adequados as necessidades assistenciais, 

organizando a alocação dos usuários e investigando a melhor distribuição dos 

recursos financeiros disponibilizados pelo Estado. Assim, facilita a disponibilização 

de ações e serviços de assistência à saúde, preferencialmente àqueles que se 

apresentarem em situações prioritárias, indo ao encontro do princípio doutrinário do 

SUS da equidade (VILARINS et al., 2012). 

Este sistema inclui a Central de Internação Hospitalar, que possui dentre 

seus objetivos: i) Encaminhar e autorizar internações de urgência; ii) Agendar e 

autorizar as internações eletivas; e iii) Controlar o fluxo dos pacientes nos hospitais 

(admissão, período da internação e alta).  

Ao decidir pelo acolhimento do pleito individualmente encaminhado, o 

Judiciário não estaria representando efetivamente a defesa do Estado de Direito, 

mas sim promovendo o clientelismo, privilegiando aquele que recorreu à 

judicialização da questão, ao invés de observar o sistema de regulação, Sisreg, 

ordenado tecnicamente. Assim, observa-se que as decisões afetam além da direta 

influência casuística dos autos processuais. 

É como se o carimbo do Judiciário autorizasse que aquele cidadão furasse 

a fila do Sisreg, o que causa não apenas desigualdade no acesso, como um uso 

estratégico do Judiciário por aqueles que têm recursos, transformando direito em 

privilégio. 

Nesse contexto, durante entrevista com juíza federal, esta afirmou, que, 

 
 

“a judicialização tem um aspecto negativo de muitas vezes você criar uma 
desordem administrativa, com impacto na gestão em si. Cada vez que 
alguém de fora, sem conhecimento técnico necessário, vem e profere uma 
decisão judicial para ser cumprida (...) Nós vemos profissionais que saem 
das faculdades de direito sem entender nada, sem entender nada do SUS, 
não sabem a dinâmica do SUS (...)” 

 
 

Alcançar o direito à saúde através da via judicial também permeia uma 
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questão, que apesar de não pretender me estender na discussão, deve ser 

sinalizada, o acesso ao Judiciário. 

Dessarte, a inafastabilidade do Judiciário e, por consectário lógico, o 

acesso à Justiça, serem princípios basilares da República Federativa do Brasil, e 

nominalmente universais, na prática não é possível afirmar serem acessíveis a 

todos, já que por diversas razões de ordem política e histórico-social, segmentos 

mais excluídos da população dificilmente recorrem à via judicial para tutelar seus 

direitos. 

Sabe-se que, tendo em vista a desigualdade no país e o alto índice de 

desinformação, não se pode concluir pela generalização de saberes como os meios 

necessários para garantir auxílio jurídico, se este é fornecido gratuitamente, ou até 

mesmo obter como conexões interpessoais, que favorece, a celeridade processual. 

Sendo assim, se aqueles com condições de acesso à justiça obtém 

vantagens para conquista de vagas no sistema de saúde, a jurisdição causa a 

exclusão tanto dos indivíduos que não possuem acesso aos direitos sociais, tal qual 

o direito à saúde, como também daqueles que não possuem o acesso à justiça 

(CARDOSO, 2016). 

Entende-se que a questão da saúde pública no Brasil é  mais ampla que 

casos individuais que alcançam o Judiciário, pois este não tem o condão de atender 

todos as demandas afetas à ineficiência na assistência à saúde, e o Estado não 

possui o aparato necessário para cumprir ordens judiciais e promover os pacientes 

em filas administrativas, razão esta pela qual deve ser calculada a urgência dos 

quadros e ordená-los. 

Nota-se que há, então, uma disputa entre a função típica do Poder 

Executivo, na promoção de meios para acesso ao direito à saúde, e o avanço da 

atuação do Poder Judiciário, uma vez que não basta o reconhecimento do direito do 

cidadão, mas este deve ser capaz de executar sua decisão, para uma real 

satisfação da tutela. 

Para a discussão aqui traçada, a via judicial como espaço de exercício e 

reivindicação de direitos ascende no tocante ao direito à internação hospitalar, ramo 

embarcado pelo direito à saúde, mais dependente da estrutura e serviço oferecidos 

pelo Poder Público, uma vez que não se trata apenas do fornecimento do leito per 

sei, mas de toda uma aparelhagem e equipe multidisciplinar envolvidas na 
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prestação. 

Sendo assim, por um lado, o Judiciário se impõe e “fura a fila” do Sisreg, 

possibilitando que os jurisdicionados obtenham o “privilégio” da internação, em 

prejuízo dos direitos dos cidadãos sem recursos para irem ao Judiciário. Por outro 

lado, este mesmo Poder Judiciário se vê limitado em sua atuação, porque nem 

sempre essa tutela concedida consegue ser cumprida, na prática, devido aos 

desafios empíricos do próprio Executivo.  

 

 

2.5. O OUTRO LADO DA MOEDA: QUANDO O EXECUTIVO SE TORNA 
OBSTÁCULO À EXECUÇÃO DAS TUTELAS JUDICIAIS  
 

 

Assim, em determinados casos, ao se deparar com fase de cumprimento de 

decisões que concedem tutelas de internação hospitalar, o Poder Judiciário 

encontra limitações à sua atuação no controle de políticas públicas, seja em razão 

de alocações orçamentárias, seja em virtude da superlotação dos hospitais. Trata-

se, pois, de limitações à efetivação dos direitos fundamentais, mas não de seu 

reconhecimento judicial (CANELA JUNIOR, op cit., p. 149). 

Segundo relato de oficial de justiça entrevistado, 
 
 

Uma vez eu tive que dar voz de prisão para um funcionário do Hospital 
Municipal Miguel Couto, ao cumprir uma ordem judicial de internação. Na 
época, a gente ia até os hospitais mesmo para cumprir os mandados, era 
diretamente lá... Era de uma pessoa que precisava realizar uma cirurgia, 
eu cheguei lá, e a ordem mandava internar em vinte e quatro horas. 
Conversei com o médico responsável que precisava de uma vaga para 
internação. O médico disse que não havia nenhuma vaga, que todos os 
leitos estavam ocupados e que ele não podia internar ninguém. Eu 
expliquei que se ele não internasse, eu teria que decretar a ordem de 
prisão dele, porque estava descumprindo uma ordem judicial. O médico 
insistiu que não tinha vagas, que não tinha o que fazer... Foi muito triste, 
porque realmente o hospital estava lotado. 

 
 

Ou seja, a situação apontada acima revelou que o pleito do jurisdicionado - 

que deu causa ao conflito com o administrador -, apesar de sucedido no 

reconhecimento do direito, não foi hábil em superar os obstáculos gerais no acesso 

à internação hospitalar. Os emblemas sofridos pela população não conseguiram ser 

solucionados pelo Poder Executivo ou pelo Judiciário. 
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Mas perguntei-me quais fundamentos deram azo a ordem judicial, sendo 

estes uma forma de ressaltar a omissão do Estado, reconhecendo que a 

liberalidade estatal não deve se sobrepor ao mínimo existencial do cidadão. Por 

outro lado, o paradigma do Estado como vilão, exclusivo das falhas na prestação 

dos direitos fundamentais, parecia um reducionismo dos fatos com que me 

deparava, assim, indaguei se não haveria razão justificadora para o não 

cumprimento das concessões de tutela por parte dos administradores. 

Ademais, indaguei se ao se expor os métodos de julgamento, não se 

poderia delimitar parâmetros mais adequados para escolhas do Poder Judiciário, 

que concilia-se com a atuação da Administração Pública. 

Em suma, a judicialização da política gera impacto sobre o Executivo e 

Legislativo na forma de efeitos externos que transcendem a coisa julgada e as 

partes do processo. Enquanto, simultaneamente, o Poder Judiciário não é capaz, 

de forma unilateral, de executar projetos que extrapolam sua competência, ou 

modificar condições pré-existentes determinantes para a garantia do direito. 

Compreendendo essa orientação, passo a analisar os discursos jurídicos 

como dados de investigação, a fim de orientar a análise do processo de 

convencimentos dos operadores. 

Vale dizer que a pesquisa se direciona para descobrir o processo lógico e 

os passos que resultam na decisão judicial, e como impactam na execução da 

tutela,  se concedida, os obstáculos que o jurista perpassa. E por fim, se a 

aceção de apenas uma das representações seria suficiente para a efetividade das 

políticas públicas de saúde. 

Nesse contexto, Kant de Lima (1995, p. 62) lembra que o saber jurídico, 

como sistema de representações sobre a sociedade, “produz conteúdos e 

orientações formais para as ações sociais, de modo que tenham sempre que 

adequar-se às formulações legais, aos artigos, regulamentos e leis para que se 

tornem eficazes e legítimos”. 

Ressalta-se que a pesquisa não tem o intuito de reproduzir o direito 

encontrado nas decisões muito menos colocar-se em papel de magistrado de 

instância maior, mas sim, analisar as práticas e obstáculos e como transmutam no 

mundo fático. 
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3. EXAME DOS DISCURSOS JURÍDICOS NA DECISÃO DE TUTELAS DE 

INTERNAÇÃO HOSPITALAR NA SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO E OS DESAFIOS DO EXECUTIVO PERANTE A JUDICIALIZAÇÃO  

 

 

Neste capítulo, tratarei de analisar os discursos dos profissionais do direito 

sobre as tutelas de internação e o contraponto do Executivo diante das decisões que 

lhe são impostas. O objetivo é entender os sentidos e as representações do Poder 

Judiciário e do Executivo sobre a judicialização, na perspectiva do trabalho. 

Este capítulo irá descrever os dados empíricos obtidos através das 

entrevistas e questionários por membros do Poder Judiciário. Nesse momento, irei 

tratar das decisões judiciais mais impositivas, em os magistrados relataram 

dificuldades na execução dessas no exercício jurisdicional sobre direito à saúde, 

quando atuaram em demandas de internação hospitalar no sistema público. 

Além disso, exponho os dados obtidos por operadores da saúde, a fim de 

sopesar os discursos jurídicos com a visão de profissionais do Poder Executivo, 

frente aos problemas na saúde pública brasileira e a resposta quanto às decisões 

judiciais que lhe são impostas. 

 

 

3.1 ENTRE A RESERVA DO POSSÍVEL E O MÍNIMO EXISTENCIAL 
 

 

Antes de iniciar a abordagem dos dados empíricos, são necessários alguns 

esclarecimentos: os nomes dos entrevistados foram omitidos, a fim de preservar a 

identidade dos envolvidos e permitir uma maior liberdade de diálogo. Além disso, as 

reticências na citação das falas foram utilizadas para simbolizar pausas e silêncio 

por parte do interlocutor ou interlocutora, enquanto que as reticências dentro do 

parênteses (...) representam cortes na fala, seja para cortar trechos não pertinentes 

ou porque não compreendi a fala do narrador ou narradora. 

Os dados do trabalho de campo demonstraram que os magistrados 

atribuem sentidos distintos ao se depararem com os pleitos de internação, e, por 

consequência, deparam-se com dilemas alternativos ao lidarem com o paradoxo 
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“interferência nas políticas públicas” e “falta de recursos19 do Poder Executivo” 

Neste contexto, o discurso jurídico se torna um “espaço de possíveis”, 

segundo concepção de Pierre Bourdieu (1987), em sistema de concepções, 

valores, sentidos diversos advindos do ordenamento jurídico, o operador pode se 

apropriar de certa interpretação, excluindo as demais, para formar uma prática 

jurídica. Isso porque o discurso jurídico não está dissociado dos valores e culturas 

nos quais o operador está inserido, sendo as decisões por ele tomadas, além da 

aplicação do estudo da lei, a representação de uma sensibilidade. 

Por outro lado, o início do processo de convencimento do magistrado, o 

ponto de partida para escolha para uma representação, é o mesmo: o texto legal. 

Destaca-se que a norma não está voltada para o mundo empírico, e sim para um 

dever ser20; ela descreve comportamentos, ideias, que devem ser almejadas e 

praticadas, sendo o texto legal uma fonte de interpretação para os fatos ocorridos, 

ou seja, não uma descrição da realidade, mas aplicável a ela, sendo as decisões 

judiciais o topo da hierarquia dos intérpretes da legislação brasileira (KANT DE 

LIMA, 2004).  

Nesse esteio, no plano legal, o direito à saúde está previsto nos artigos 6º e 

196, da Constituição da República de 1988, conforme seguinte, 

 
 

“Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição.” 
 

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” 

 
 

Na ordem infraconstitucional, ganha contornos com a Lei nº 8.080/90, que 

em seu artigo 2º, §1º, em conjunto com a leitura do art. 5º, inc. III, e art. 7º, inc. II, 

                                                
19 Ressalta-se que, nesse momento, a palavra recurso é utilizada em sentido amplo, não se 
limitando a questões orçamentárias, mas também relacionado aos demais desafios sofridos pelo 
Poder Executivo - incluindo gestores e profissionais de saúde -, como a falta de equipe de 
profissionais multidisciplinares, falta de insumos, falta de tecnologia necessária e falta de leito, para 
citar ferramentas comumente apontadas em reportagens em veículos de comunicação e pelos 
próprios entrevistados nesta pesquisa. 
20 Ver, KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 1ª versão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2a ed., 
2002 (1933). 
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dispõe que todos21 possuem direito às ações e serviços necessários para a 

promoção, a proteção e a recuperação de sua saúde, na qual se inclui a internação 

hospitalar, quando necessária. 

Sendo assim, como discutido nos capítulos anteriores, a proposição e 

efetivação de políticas públicas na área da saúde é de competência do Poder 

Legislativo22 e do Executivo23. Porém, a dificuldade de acesso ao direito eleva o 

Judiciário a um novo palco de debates. 

A questão da judicialização de internações hospitalares passa, então, a se 

tornar um embate por recursos, em que o operador poderá optar por um caminho 

mais ativo, de maior interferência na função administrativa que envolve o sistema 

de promoção daquele serviço, incluindo a parte ligada a secretarias ou ministérios, 

bem como os próprios hospitais. 

Para além disso, não se pode ignorar que a demanda de assistência à 

saúde, normalmente, está ligada a questões urgentes, com alto risco de 

perecimento do paciente, fato este que mobiliza aspectos emocionais do operador 

do direito. Sendo assim, mesmo considerando a lógica normativa, o operador passa 

a suprimir etapas determinadas pela burocracia estatal para formular uma prestação 

jurisdicional líquida que entregue-se o bem jurídico constitucionalmente garantido. 

Essa situação é relatada por um dos magistrados entrevistado, 
 

 
“Essa angústia, que passa até a se tornar uma angústia pessoal, que é 
você ter que decidir sobre a vida, sobre a saúde, sobre a vaga das 
pessoas, sem você ser médico e você ter noção da técnica, do 
conhecimento científico que é o basilar para avaliar” (Juíza Federal) 

 
 

Ainda de acordo com o juiz, ao falar sobre a especialização das varas 

federais em matéria de saúde, 

 
 

“eu tinha muito receio (...) de deixar (...) definições, impactos de toda uma 

                                                
21 O dispositivo disciplina o dever do Estado em estabelecer condições que assegurem o acesso 
universal e igualitário a estes serviços (ipsis litteris). 
22 Quanto a aprovação de recursos para políticas, e o detalhamento de responsabilidade estatal nessa 
área são definidas pelo Poder Legislativo (art. 165 §2º da CRFB/88), por exemplo, com a aprovação 
de leis orçamentárias que priorizem certas políticas públicas, ou até mesmo da definição em si do 
direito, como a listagem de tratamentos que são incluídos pelo SUS. 
23 Já a proposta e a execução de políticas públicas é de competência do Poder Executivo (art. 198 
da CRFB/88). 
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política sanitária. Sobretudo porque, naquela época, nós tínhamos, o que 
hoje ainda temos, mas não tanto, a gente via uma dicotomia muito grande, 
uma categoria dividida entre os juízes que dão sempre liminar e os juízes 
que não dão nunca liminar. Na verdade, sem muita preocupação técnica, 
sem muita preocupação de estudos… Tinha o colega que dava sempre, 
porque tinha pena do jurisdicionado, se sentia coçado como sempre com 
aquele argumento ‘que vai morrer na sua mão’. E tinha o colega que não 
dava nunca sob o argumento que não dava para intervir nesse tipo de 
política.” (Juíza Federal) 

 
 

Retornando ao “jogo” de poderes e interpretações, empregado por Bordieu 

(1987), os operadores do direito enfrentam os pleitos sobre direitos sociais já com 

pré-concepção ideológica de como o Estado deveria atuar e quais são as falhas na 

prestação do serviço. Em suas narrativas, demonstram focar suas leituras 

principalmente na parte inicial do dispositivo constitucional - art. 196: “A saúde é 

direito de todos e dever do Estado” -, dessa forma, a orientação política inerente a 

matéria e a crença do juiz como ministro da justiça social, são transpostos para o 

julgamento das demandas. Portanto, o discurso jurídico molda a legislação em 

direção de sua orientação ideológica, a partir de suas vivências e representações24. 

Nota-se que o enfrentamento de demandas individualizadas de acesso à 

saúde gera maior apelo por parte do jurisdicionado, que está em posição de 

vulnerabilidade, e muitas vezes apenas recorre à via judicial para implementação de 

um direito que lhe é reconhecido, mas não efetivado. 

Essa reação se repetiu em diversas conversas: na visão de parcela dos 

juristas, a análise da tutela é prioritária, sendo o laudo médico e a gravidade do 

paciente - fez-se referência ao “comprovado risco de morte” (Juiz Federal) - 

decisivos para o deferimento da demanda. 

Além dos exemplos citados, outros vão se somar ao discurso de defesa de 

maior imperatividade das decisões e consequentemente, maior intervenção do 

Judiciário. A minha primeira percepção foi que esses magistrados apresentavam 

níveis distintos de compreensão quanto aos problemas na prestação de assistência 

à saúde pelo SUS, destacando que havia os que demonstravam clara postura de 

enfrentamento, de combate e outros, nem tanto – o que também permite pensar 

sobre, além das questões externas, também o casuismo das decisões judiciais, que 

refletem outro aspecto da desigualdade, dentro do próprio Judiciário, na 

interpretação das normas, porque o cidadão pleiteia a tutela da saúde, porém o seu 

                                                
24 Sobre quando os Juízes julgam com o coração, ver: LUPETTI BAPTISTA, 2013 
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deferimento depende do posicionamento pessoal do Juiz a quem o processo tenha 

sido distribuído. 

Nesse sentido, um magistrado ao ser questionado sobre o volume de 

processos sobre internação hospitalar pelo sistema público declara, 

 

 
“Recebo diariamente demandas sobre isso e a minha percepção é que 
elas são necessárias, porquanto o Estado falha nestes serviços. (...) Há um 
grande sucateamento dos serviços de saúde pública, e os Municípios, que 
são a ponta desta prestação (atendimentos básicos), não têm condições 
de atendimento, como vemos diariamente nas Cidades, por faltar medidas 
necessárias ao serviço de saúde à população.” (Juiz de direito da Vara 
Cível) 

 
 

Interessante notar nesta declaração que a justificativa para a interferência 

do Judiciário está pautada na representação que o julgador faz quanto ao papel 

deste órgão como defensor da humanidade, ele como a ferramenta de participação 

do cidadão na função Executiva. Como salienta Amorim (2008): 

 
 

muitos operadores jurídicos admitem   de   maneira   bastante naturalizada, 
que cabe ao Judiciário fazer a justiça social e que, se retrucados por estar 
essa função muito além das atribuídas à Justiça, justificam-na como um 
afastamento em benefício dos mais pobres, reeditando assim a ideologia 
da desigualdade de tratamento juridicamente desigual, usualmente 
aplicado às partes durante a prestação jurisdicional. Certamente, a 
correção da  desigualdade  social  pela jurisdição mantida nos tribunais, 
reforça o tratamento jurídico desigual, bastante manifesto em conflitos 
decorrentes de descumprimento de contratos celebrados entre as partes. 
(AMORIM, 2008, p. 11) 

 
 

Ademais, como entrevista ocorreu presencialmente, oportunizada pela 

proximidade de locais de trabalho, permitiu maior interação com o magistrado, que 

forneceu decisão impressa para me mostrar, a fim de ilustrar o que mencionava. 

Nesse caso, se tratava de idosa que pleiteava vaga de internação para realizar 

cirurgia de fratura de fêmur, em que ordenou a intimação da secretaria de saúde 

municipal e estadual para que, 

 
 

“promovam, em até seis horas, a transferência do paciente para hospital da 
rede pública municipal ou estadual de grande porte, com CTI, apto a realizar 
os exames e tratamentos médicos necessários ao restabelecimento de sua 
saúde.” 
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A decisão do magistrado é reforçada na fala dos oficiais de justiça, ao 

afirmarem que o padrão de mandados que recebem é determinar a internação dos 

pacientes, intimando os entes federativos a informarem o local com vaga 

disponível. 

Em sua justificativa, o juiz prolator desta decisão supracitada entendeu que, 
 
 

“O direito à saúde constitui direito fundamental resguardado pela 
Constituição Federal e legislação infraconstitucional em vigor, não sendo 
razoável ao Poder Público se abster de fornecer medicamentos ou 
tratamento médico-hospitalar a paciente financeiramente hipossuficiente. A 
questão financeira e de atribuição não fugiu da análise do STF. 
O Ministro Celso de Mello, nos autos da Medida Cautelar PETMC-
1246/SC, manifestou que ‘Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, 
que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria 
Constituição da República (artigo 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra 
essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do 
Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem 
ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: o respeito 
indeclinável à vida’.” (Juiz de Direito da Vara Cível) 

 
 

Nessa decisão, o magistrado entendeu que o direito à saúde, além de 

direito fundamental, perde qualquer caráter programático, caso se interprete a 

eficácia da norma como limitada, ao ser regulada por lei infraconstitucional. Apesar 

de não nomeá-lo, o magistrado combate na decisão argumento comumente 

utilizado pelos entes federativos, o princípio da reserva do possível.  

Este princípio foi muito citado ao longo das entrevistas e se consubstancia 

no limite de recursos que o Poder Executivo tem para implementar direitos, 

garantias ou proteção. O princípio da reserva do possível teve origem na Alemanha, 

porém, seu sentido é transmutado ao se analisar sua aplicação na jurisprudência e 

doutrinas brasileiras, em que utiliza o conceito como limitador da implantação dos 

direitos sociais, que devem ser concretizados na medida do possível. 

Nesse aspecto, vale lembrar, quanto aos direitos sociais, que José Afonso 

da Silva (2007) apresenta uma definição clássica: 

 

 
[...] são prestações positivas proporcionais pelo Estado direita ou 
indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam 
melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar 
a igualização de situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que se 
ligam ao direito de igualdade (SILVA, 2007, p. 286-287). 
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Sendo assim, como associados à igualdade, os direitos sociais possuem 

uma larga amplitude de proteção, bem como requer alto custo para promoção, pois 

se busca subverter toda a lógica social existe na sociedade, ou seja, proporcionar 

condições iguais e de qualidade para todos, estando associado necessariamente à 

ideia de universalidade. 

Contudo, uma vez que os recursos estatais são finitos, a implantação de 

todas as possíveis ramificações de um direito social para toda a população torna-se 

uma demanda inverossímil. Gomes Canotilho diz que a reserva do possível, desse 

modo, passa a ser associada à ideia que os direitos sociais existem enquanto os 

cofres públicos possuem dinheiro para mantê-los (CANOTILHO, 1998). 

Virgílio Afonso da Silva narra que apesar do amplo espectro de proteção 

dos direitos fundamentais, eles são passíveis de restrições, que ocorrem ante uma 

omissão total ou parcial do Poder Público, com lastro na proporcionalidade e na 

legalidade (SILVA, 2008). 

O argumento, citado pelos entrevistados - operadores do direito e da saúde - 

é que em face da diversa demanda de prestações estatais positivas deve-se limitar a 

atividade judicial, com parâmetros para guiar as decisões, conforme SARLET (2001, 

p. 28). Isto é, “constitui tarefa cometida precipuamente ao legislador ordinário a de 

decidir sobre a aplicação e destinação de recursos públicos” (idem), não devendo o 

Poder Judiciário se imiscuir dessa função. 

Nesse sentido, segundo Bodo Pieroth e Bernhard Schlink (2012) é 

materialmente decisivo, na prestação de direitos fundamentais, saber se eles se 

referem a medidas já existentes ou à criação dessas medidas. A fala de uma das 

magistradas assinala esse caráter de política pública já implementada, por meio de 

lei regulamentando o direito específico: “você não pode dizer que um juiz que está 

determinando um tratamento padronizado, que está na rede pública, que ele está 

interferindo na política pública". (Juíza Federal) 

Importante paradigma sobre a judicialização da saúde foi, em 2009, a 

convocação do Supremo Tribunal Federal para a audiência pública nº 4 - que 

resultou no julgamento da STA 17525, formulada pela União no STF contra acórdão 

da 1ª Turma do TRF-5. Ao decidir sobre pedido da União para suspender a 

                                                
25 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada nº 
175/CE. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Julgado em 17 mar. 2010. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=610255. Acesso em 27 fev. 2021. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=610255
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=610255
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determinação de fornecimento de medicamento considerado de alto custo a 

paciente com doença neurológica rara, o STF destacou que em realidade, a maioria 

dos conflitos sobre a judicialização das políticas de saúde dizem respeito à 

implementação de políticas já existentes. Ressalta ainda, que o Supremo Tribunal 

também proferiu decisão nesse sentido em sede de recurso repetitivo, conforme os 

mencionados no segundo capítulo. 

Nesse esteio, a lei que institui política pública de saúde, como por exemplo 

a política nacional de assistência à criança com cardiopatia congênita - Portaria nº 

1.727/17 do Ministério da Saúde -, torna-se uma autolimitação imposta ao Poder 

Executivo, pois reconhece que aquele tratamento, aquela medida em específico é 

de capacidade e responsabilidade do Estado prestar. 

Dessa forma, visualizei que os juristas favoráveis ao deferimento de tutelas 

de internação viam a judicialização como uma forma de justiça social, uma via para 

combater a omissão e negligência do Poder Público, que não promove as medidas 

necessárias e não reconhece o direito constituído, em face da ausência  de  

recursos financeiros e materiais - seja pela falta de dotação orçamentária suficiente 

ou por má gestão. Para eles, nos direitos fundamentais não haveria apenas uma 

proibição de excesso, freando a intervenção estatal, mas também uma proibição de 

proteção insuficiente - conceito, implementado na jurisprudência brasileira pelo 

Ministro Gilmar Mendes, durante seus julgados - STA 238; STA 278; STA 245; STA 

277; STA 198; SS 3751; SS 3690; SS 3741.  

Em sentido contrário à reserva do possível, o conteúdo essencial de um 

direito fundamental, atrelado ao princípio da dignidade da pessoa humana, 

confunde-se com o mínimo existencial. Nele reconhece-se um núcleo essencial dos 

direitos fundamentais, intocável e irrestringível, que se constituiria em um limite à 

atuação do ente estatal (TORRES, 2009). 

Segundo o doutrinador alemão Reinhard Gaier, 
 
 

“É tarefa do legislador adequar as prestações positivas a serem 
implantadas ao respectivo nível de desenvolvimento da sociedade e das 
condições de vida (dignidade humana) em vigor. Essa é uma 
discricionariedade limitada do legislador e não tem relação com o poder de 
conformação política que lhe seria assegurado por meio da reserva do 
possível” (GAIER, 2011) 

 
 
Assim, por consequência, a discricionariedade estatal encontra barreira 



42 
 

quando o direito é reconhecido e regulado como política pública através de lei que o 

implementa. Entende-se que ao editar lei que compreenda política pública, o 

Estado indica democraticamente qual prestação social deve ser suportada pela 

sociedade. 

 
 

“As discricionariedades do legislador tampouco podem ser asseguradas 

nos casos onde resultam deveres estatais decorrentes de direitos 
infraconstitucionais por ele mesmo instituídos. (...) Os direitos subjetivos 
previstos em lei ou créditos oriundos da responsabilidade civil do Estado 
devem ser cumpridos sem maiores questionamentos e não podem ser 
rejeitados em favor da precedência do legislador orçamentário” (idem) 

 
 

Para isso, o Ministério da Saúde promulgou a Resolução nº 2/12, que 

institui o RENASES, Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde no âmbito do 

SUS, em que estabelece os serviços que devem ser concebidos pelo Estado. E 

uma Juíza foi claro nesse sentido: 

 

 
"Os réus não podem suscitar levianamente reserva do possível, acho que o 
juiz deve perquirir isso, deve demonstrar o cumprimento do percentual 
mínimo de vinculação de receita de dotação orçamentária deixada pra 
saúde. É de se exigir que o Poder Público demonstre que está cumprindo 
não só o dispositivo constitucional de destinação do mínimo para saúde 
como também o executando” (Juíza Federal) 

 

 
Nesse sentido, para alegar a reserva do possível, o Estado teria o ônus de 

provar os motivos para não cumprir uma prestação de um direito social, para se 

evitar a utilização leviana do instituto, “como uma forma de ‘desculpa’ da 

administração para não implementar políticas públicas, mesmo havendo dotação 

orçamentária direcionada ao direito social protegido (KRELL, 1999). 

Portanto, a aplicação da reserva do possível se justifica, “na medida em que 

o Estado garanta a existência digna de todos26. Fora desse quadro, tem-se a 

desconstrução do Estado Constitucional de Direito, com a total frustração das 

legítimas expectativas da sociedade” (CUNHA JUNIOR, 2008). 

Diante disso, por estas razões a negligência da Administração na aplicação 

                                                
26 O autor em outro momento de sua obra faz referência a existência digna em relação a 
“efetividade dos direitos sociais – notadamente daqueles mais diretamente ligados à vida e à 
integridade física da pessoa”. CUNHA JUNIOR, idem. 
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de políticas públicas, arguiu a favor da intervenção do Poder Judiciário nas políticas 

públicas de saúde. Nesse contexto, a jurisprudência oscila ora adotando essa 

perspectiva de justiça social, ora assumindo, por outro lado, postura crítica sobre 

seu papel na implementação do direito social. 

A título de exemplo, cito abaixo decisões em ambos os sentidos, que 

ilustram as diferentes posições encontradas através de busca, via internet, pelo site 

do Tribunal Federal do Rio de Janeiro: 

 
 

(…) O direito à vida e à saúde é o mais fundamental direito do ser humano, 
pois é a base, o antecedente, o pressuposto, a condição indispensável 
para o exercício de qualquer direito. Nenhuma pessoa pode exercitar o seu 
direito à liberdade, ao trabalho, à livre iniciativa, ao usufruto da propriedade 
e à felicidade se não está viva e não tem saúde. Por isso, o direito à vida e 
à saúde não pode ser relegado ao possível, ao conveniente, ao oportuno, à 
conjuntura econômica e financeira. É direito que, em decorrência dos 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve prevalecer sobre 
o mero interesse financeiro das Pessoas Jurídicas de Direito Público. 
Diante do quadro clínico do autor, quando de sua internação, o 
procedimento médico é medida indispensável à preservação de sua vida e 
não pode ser retardado ou obstado por entraves burocrático-
administrativos do SUS. Ademais, no caso dos autos, a parte autora não 
postula qualquer tratamento médico ou medida que não esteja ao alcance 
das disponibilidades materiais e financeiras da ré. Logo, o cumprimento da 
tutela jurisdicional pleiteada neste feito não importa qualquer dispêndio 
adicional, alheio ao regular desempenho do serviço médico que já é 
regularmente prestado pela Rede Pública de Saúde.(…) Do exposto, com 
fundamento no art. 487, I, do CPC, TORNO DEFINITIVA A 
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA e JULGO PROCEDENTE O 
PEDIDO para, neste momento, determinar a imediata internação e 
tratamento de DAVI FAGUNDES NEPOMUCENO no Centro de Terapia 
Intensiva - Pediátrico do INCA - Instituto Nacional de Câncer, com a 
realização de todos os exames necessários à manutenção de sua 
integridade física. Inexistindo possibilidade de internação do autor no 
INCA, determino a internação de DAVI FAGUNDES NEPOMUCENO em 
hospital da rede privada, às expensas da UNIÃO, desde que o nosocômio 
possua condições de fornecer o tratamento pleiteado. 
(Proc. nº 0087398-54.2016.4.02.5101 – SENTENÇA - 8ª Vara Federal do 
Rio de Janeiro -TRF-2 – Autor: Davi Fagundes Nepomuceno – Réu: União 
Federal - Juíza KARINA DE OLIVEIRA E SILVA – Julgamento:14 de 
dezembro de 2016) 

 
 

Compulsionando aos autos referente a decisão acima, para magistrada – 

que para o direito à vida não pode deve estar sujeita a análise discricionária do 

Poder Público quanto a sua conjuntura econômico-financeira, sendo assim, se 

justifica a interferência do Poder Judiciário para assegurar a efetivação do direito 

social, impelindo a Administração o fornecimento da vaga no hospital INCA 

(Instituto Nacional de Câncer), apesar de constar documentação juntada pela União 
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relacionada a ausência de leitos disponíveis. 

 
 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
TRATAMENTO MÉDICO. INCA. CIRURGIA. FILA DE ESPERA. LEI Nº 
12.732/12. NECESSIDADE DE DIAGNÓSTICO EM LAUDO 
PATOLÓGICO. Com a vigência da Lei nº 12.732/12, verifica-se que o 
paciente com neoplasia maligna passou a ter o direito de receber, 
gratuitamente, no Sistema Único de Saúde, todos os tratamentos 
necessários. Ademais, a mesma lei dispõe em seu art. 2º que “o paciente 
com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento 
no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias 
contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo 
patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do 
caso registrada em prontuário único”. 2. Todavia, em que pese o direito 
concedido ao agravado, é certo que não cabe ao Judiciário interferir nos 
critérios médicos utilizados para a organização da fila de atendimento. 
Precedentes TRF2. 3. Não cabe ao magistrado determinar os indivíduos 
que serão agraciados por uma vaga no instituto especializado ou em 
qualquer outro hospital da rede pública, uma vez que este não possui uma 
visão global acerca da situação dos demais pacientes. Deve-se respeitar a 
fila administrativamente formada com base em critérios médicos. 4. 
Embora o direito à saúde seja constitucionalmente garantido a todos, 
cabendo ao Estado, em sentido lato, promovê-lo mediante políticas sociais 
e econômicas (arts. 6º e 196 da CRFB/88), não se pode prejudicar outras 
pessoas em igual ou até pior situação, que têm prioridade na fila 
organizada administrativamente, sob pena de afronta ao princípio da 
isonomia. 5. Cabe à Administração Pública, mediante exame com base em 
critérios técnicos, aferir a possibilidade de internação no INCA ou em 
qualquer outro hospital da rede pública, respeitando a fila 
administrativamente estabelecida. 6. Agravo de instrumento conhecido e 
parcialmente provido.” (Processo AG 201302010107334; AG - AGRAVO 
DE INSTRUMENTO - 232519; Relator (a) Desembargador Federal JOSE 
ANTONIO LISBOA NEIVA; Sigla do órgão TRF2 Órgão julgador SÉTIMA 
TURMA ESPECIALIZADA; Data:17/12/2013) 

 
 

Em caráter oposto, vale dizer que a prolação da decisão retro afirma que os 

critérios administrativos e a gestão do serviço público de saúde não podem ser 

suplantados por ordem judicial, fazendo valer da competência executiva na 

promoção de políticas públicas em face do direito à saúde demandado pelo autor. 

 

 

3.2. DA ANÁLISE RESTRITA À LEGALIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 
DO DIREITO À SAÚDE 
 

 

Ainda assim, apesar de os dados do trabalho demonstrarem que os 

operadores do direito entrevistados justificam a intervenção nas políticas públicas 

de saúde, pelo sopesamento entre a reserva do possível, que muitas vezes não 
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pode ser arguida, e o mínimo existencial, essa interferência adquire caminhos 

distintos. 

Com uma perspectiva mais legalista e voltada para o campo processual, a 

análise das tutelas fixa-se nos requisitos do art. 30027 do Código de Processo Civil, 

citando como principais documentos o laudo médico atestando sobre a gravidade 

do paciente, como disseram alguns juizes entrevistados. 

 
 

“A questão é bastante controversa e política, pois tivemos momentos pelos 
quais recebíamos, diariamente, a média de 6 pedidos de tutelas de 
urgências para internações de doentes, por faltar vagas nos hospitais 
(superlotação) ou, falta de critério no atendimento pelos órgãos 
reguladores das vagas. O Município recebe o paciente, mas a vaga é 
regulada pelo Estado (Lei 8.080/90). 

Quando verificados os elementos para o deferimento da tutela (art. 300 do 
CPC), com prova do laudo médico, o Juíz concede o pedido e determina 
(prazo de até 24 horas) a transferência, remoção e internação do paciente, 
que se encontra geralmente esperando a vaga na Unidade de Pronto 
Atendimento – UPA, para um hospital da rede pública ou particular às 
expensas dos Réus (Município e Estado).” (Juiz de direito de Vara Cível) 

 

 
A necessidade de suprir a falha estatal acarreta uma análise rápida e 

superficial da demanda, precária, em juízo de cognição sumária, que durante a 

pesquisa, não restou demonstrada equivalente satisfação na execução da tutela em 

relação aos casos de deferimento. 

Na visão de também magistrado da Vara Cível, a atuação deve ser mais 

contida, apesar de afirmar ser comum o deferimento de tutelas de internação, faz 

menção ao sistema de regulação, o denominado Sisreg (Nacional), com divisão do 

SER (estadual) e as centrais municipais. 

Como visto acima, o SISREG possibilita a formação de uma fila única, em 

que se concentram todos os cidadãos que necessitam de vagas, conforme suas 

especificidades, em ordem de urgência, bem como permite um mapeamento das 

vagas, contribuindo para a equidade e melhor prestação do serviço. 

Dessa forma, o magistrado ao utilizar o sistema de regulação permite uma 

                                                
27 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o para a 
concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 
idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 
urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de 
natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 
decisão. 
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etapa de autogestão do Poder Executivo, em que lhe é oportunizado prestar o 

serviço para aquele usuário ou informar os motivos para negativa. Contudo, ao 

apresentar decisões sobre a matéria, o magistrado conta com discursos 

determinando internação de pacientes, conforme disponibilização do órgão 

regulador. 

Nesse contexto, foi relato ainda a baixa satisfação das tutelas, 

 

 
"Quando é hospital público, às vezes não tem vaga mesmo. quando é 
união, estado e município é mais difícil... a gente também fica numa 
situação difícil. Eu vou fazer o que para coagir o ente público a cumprir? Eu 
vou multar? Se eu multar eu tiro dinheiro de um outro serviço público... 
Quando não tem a vaga, vai ficar na fila, a gente fica pressionando... não 
cumpriu? Manda de novo um ofício, ou manda o oficial de justiça 
intimar para cumprir. A gente vai pressionando para ver se consegue o 
cumprimento da ordem. Mas nem sempre se consegue.” (Juiz de Direito de 
Vara Cível) 

 
 

O trecho destacado, apesar de impor medida de internação ao Poder 

Público, e assim, intervir na gestão da saúde pública, contém proposta mais 

passiva quanto à sua execução, aguardando o funcionamento dos sistemas 

administrativos. 

A continuidade da inércia estatal em promover a internação da paciente, 

não obstante decisão a deferindo, enseja maior atuação jurisdicional. 

Por isso, escutei muitas vezes, durante o trabalho de campo, a necessidade 

de aplicação de diversas sanções, assim, um magistrado foi mais taxativo sobre a 

importância de sanções pelo descumprimento: 

 

 
“Aqui, fixamos multa diária pelo descumprimento. Mas, geralmente, devido 
à gravidade do caso, se determina o sequestro/bloqueio de verbas públicas 
para realizar a internação, neste caso faz perder a razão da multa diária. 
No caso de descumprimento se determina a internação em hospital da 
rede particular ou se defere o sequestro ou bloqueio de verbas públicas 
para promoção da internação, também na rede particular, pela própria 
família.” (Juiz de Direito de Vara Cível) 

 
 

Em contraponto, funcionário da secretaria de saúde expõe dificuldade em 

manter a organização já determinada pelos órgãos competentes da Administração 

Pública em conjunto com as ordens judiciais, 
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Existe o SISREG, as internações são organizadas através de uma fila, que 
analisa toda a situação clínica daquele paciente, a gravidade do caso, o 
risco em relação aos demais usuários… são muitas pessoas buscando 
leitos. Quando o juiz fala que precisamos internar uma pessoa ‘x’ em 
poucos dias’, e que ainda temos que pagar multa diária… Nós não temos 
dinheiro, o orçamento repassado já é pequeno para tudo que a gente 
precisa fazer. Dependendo do caso, acontece do usuário que entrou na 
justiça conseguir a vaga de internação e o paciente que está lá na fila a 
mais tempo ou pior, ter que esperar (Servidor da Secretaria da Saúde) 

 
 

Sendo assim, ordem judicial determinando internação hospitalar intervém 

diretamente na fila estabelecida pela Administração Pública, sendo a última 

orientada por profissionais de saúde, estabelecendo critérios objetivos com 

respaldo técnico. Portanto, a determinação judicial, principalmente aquela com 

previsão de sanções, força ao gestor público alterar a sequência dos cidadãos 

previstos a internação, a fim de adiantar o cumprimento da decisão e cessar maior 

dano ao erário. 

Outro ponto apresentado se relaciona aos prazos para cumprimento. Os 

magistrados fizeram referência em diversos momentos a prazos exíguos, 

“imposição de prazos exíguos para comprimento, de 48 a 72 (quarenta e oito a 

setenta e duas) horas” (Juiz Federal), fato este que se justificaria em razão da 

matéria e gravidade da situação. 

Contudo, profissional de saúde entrevistada expõe a dificuldade do hospital 

receber esse paciente, tendo vista a complexidade da infraestrutura necessária, 

que caso ausente, não é possível para o médico adequar-se a tempo. Sendo assim, 

percebe-se que resta ao gestor competente escolher entre o cumprimento da 

decisão e o exercício do tratamento de saúde de qualidade. 

 

 
É difícil, porque internação envolve muito mais que uma maca no CTI. Para 
o paciente ser atendido com qualidade precisamos de aparelhos de 
monitoramento, cama, insumos… além da equipe, tem o médico 
plantonista, tem a equipe de enfermagem, os técnicos. Os hospitais 
também têm uma equipe multidisciplinar, com assistentes técnicos para 
dar suporte a família e psicólogos que participam da escolha de 
tratamento. E ainda faltam os fisioterapeutas, que precisam atender 
diariamente (Médica do nosocômio carioca Miguel Couto) 

 
 

Dalza Guimarães Cavalcanti (2013), p. 75, oficial de justiça da Justiça 
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Federal, que realizou pesquisa para sua dissertação de mestrado sobre o tema, faz 

referência à similar fala de profissional de saúde do Instituto Nacional de Câncer, 

em que ressalta a complexidade do serviço prestado na internação hospitalar, 

 
 

É o médico quem melhor pode decidir. Foi ele quem viu o doente pela 
primeira vez, foi ele quem está pedindo os exames, é ele quem está 
acompanhando. Nem sempre a gente consegue fazer esse pedido em 
100% (cem por cento) dos casos. Às vezes a gente consegue. Os casos 
mais complexos, a gente pede a decisão de um colegiado, a gente chama 
um colega... A vantagem de trabalhar em um hospital público é que você 
tem outros colegas da mesma especialidade trabalhando. Você  tem o  
apoio do serviço social, do psicólogo, coisa que você não  tem  no  
particular. As pessoas  às vezes falam dos hospitais públicos, mas aqui 
você tem psicologia, nutrição, serviço social, tudo à disposição do doente. 
No plano de saúde ou não tem nenhum psicólogo, ou quando tem, no 
máximo, são autorizadas duas sessões... Ah! Fisioterapia... Você tem 
fisioterapeuta... O hospital tem fisioterapia o dia inteiro... Sábado, domingo 
e não tem nenhuma limitação: você só pode fazer dez sessões... Porque 
hoje, como é que você preconiza o trabalho? Por uma equipe 
multiprofissional. Então, não é só o médico isolado… Eu não posso pegar 
uma doente e dizer: eu só vou ver a doença dela... E esqueço que ela tem 
filhos pequenos de dois meses, ou dois anos... Então, você tem que ter o 
apoio desse pessoal todo… Da psicologia, da assistência social, que vai 
dizer: olha, ela tem moradia. Está tudo bem, tem condições. Às vezes você 
vai amputar a perna do sujeito. Aí o médico raramente vai saber que o cara 
mora em uma comunidade e tal. Aí o serviço social entra e fala: olha, antes 
de fazer isso nós vamos ter que treinar o doente; vai chamar alguém da 
família para treinar com o andador e ajudar. Você tem que ter esse 
cuidado. Então, não é só o médico... Não é mais o cara que decide tudo 
sozinho. Você tem que envolver a equipe multiprofissional para ajudar na 
elaboração desse tratamento para isso. A vantagem de trabalhar para uma 
instituição como o INCA, é que você tem este recurso todo. Apesar de ter 
gente que diz que não funciona, funciona. É porque a nossa demanda é 
muito maior. Se todo mundo funcionasse legal e tivesse uma estrutura 
legal, seria mais fácil. A demanda que a gente tem recebido é muito maior 
do que a nossa capacidade) (CAVALCANTI, 2013, p. 75) 

 
 

Por fim, torna-se evidente que medidas drásticas e imediatas são de difícil 

implementação pelo Poder Público, que depende de estrutura ampla e complexa 

para prestação do serviço de saúde, o que demanda recursos improváveis de 

serem manejados em poucas horas. 

Interessante também, neste aspecto quanto à atuação dos magistrados, a 

representação de outro entrevistado quando se refere aos limites de seu poder de 

atuação, presente no seguinte trecho, abaixo reproduzido: 

 

 
A gente vê todos os dias nos jornais, problema de verba, problema de 
médico, então a gente tem que ser flexível, não tem como, é aquele 
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negócio ‘cobertor curto’, não dá. O juiz também tem que ter 
sensibilidade para compreender que não tem como fazer milagre (Juiz 
de Direito de Vara Cível) - grifo meu 

 
 

O trecho destacado, em primeiro momento, me gerou inquietação pelo 

caráter passivo frente às constantes lesões a direito fundamental, indicando que 

não se visualiza medida judicial capaz de gerar eficácia na implementação de 

políticas públicas de saúde. 

Em seguida, questionei se não haveria, então, método interinstitucional que 

permitisse uma prestação judicial que se adequasse à gestão das políticas públicas 

de saúde e garantisse o direito fundamental à saúde ao cidadão. Sendo assim, eu 

inicio a discussão no próximo capítulo, focando no diálogo interinstitucional – que 

hoje, pareceu ausente, ao menos diante dessa pesquisa para este TCC. 
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4. “ELE NÃO ESTÁ ALI PARA FAZER CARIDADE”: A BUSCA POR UM 
DIÁLOGO INTERINSTITUCIONAL 
 

 

Em continuidade ao tópico anterior, neste capítulo indico dados empíricos que 

revelaram argumentação jurídica mais conciliatória em relação ao Poder Executivo, que 

ao enfrentarem a discussão sobre a efetividade do acesso à saúde, buscam 

minimizar a interferência do Poder Judiciário na administração pública.  

Tal como item anterior, exponho os relatos dos operadores de direito e ao 

final, comparo com os discursos dos profissionais envolvidos nesta prestação do 

direito à saúde. 

 

 

4.1. ENTRE O EXECUTIVO E O JUDICIÁRIO – DE QUEM É A OBRIGAÇÃO DE 
MANDAR INTERNAR? 
 

 

Frisa-se que a parcela de magistrados que relataram uma perspectiva 

dialógica com o Poder Executivo não se isentaram totalmente de seu papel como 

garantidores de direitos. Em seus discursos, reconhecem como posto o direito 

social à saúde e, por conseguinte, à internação, expondo deficiências no dever 

prestacional do Estado. 

 

 
Creio que boa parte dessas ações não seriam propostas se houvesse uma 
política pública mais eficiente, divulgada com maior publicidade e com mais 
transparência. Acredito que uma parte das demandas poderia ser atendida 
no plano administrativo (algumas internações ou transferências que não 
são realizadas por questões meramente burocráticas que poderiam ser 
superadas com um pouco mais de eficiência) e outras poderiam não existir 
se as pessoas tivessem maior compreensão e maior confiança na 
administração das filas para realização de cirurgias. (Juíza Federal) 

 
 

Nesse sentido, a magistrada contou sobre caso em que atuou, sendo que 

nele se postulava internação hospitalar, tendo sido negado o pedido por via 

administrativa, uma vez que o jurisdicionado não possuía número de CPF, o que lhe 

impedia de ser adicionado à fila do SISREG. Sendo assim, entendeu que questão 

meramente burocrática, quanto ao sistema operacional da administração, não 
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poderia superar o direito assegurado ao cidadão, o de um serviço de tratamento 

adequado, proferindo decisão para inclusão na fila. 

O exemplo relatado salienta diferença entre as decisões deste grupo de 

operadores, quanto aos tratados no capítulo anterior. Ao passo que a entrevistada 

supracitada fez menção a decisões que limitam-se a inclusão no procedimento 

administrativo, relegando ainda ao Executivo a gestão da política pública. Por outro 

lado, outros operadores acreditam que o deferimento de tutelas determinando 

internações ou transferências, trazendo a questão inteiramente para a via judicial, 

adequa-se melhor a efetivação do direito. 

Foi recorrente na pesquisa identificar interlocutores que entendem que 

quem tem a obrigação de internar é o Executivo e outros, que creem que, se o 

Executivo não interna, cabe ao Judiciário fazê-lo. 

Essa dissonância nos discursos foi interessante para pensar algo que não 

enfrentei aqui, mas fica para reflexão, acerca da discrepância de interpretações 

acerca dos papeis dos Poderes da República e dos efeitos para a sociedade, uma 

vez que nem todos os cidadãos obtêm, no Judiciário, o mesmo retorno. 

A depender da percepção do Juiz, a tutela de internação é, ou não é, 

concedida. E isso é incontrolável e imprevisível para o cidadão e para a sociedade 

civil em geral, assim como para o Poder Público, que tampouco consegue 

implementar uma agenda de políticas públicas pautada a partir da visão do 

Judiciário sobre o tema, uma vez que esta visão é dissonante e particular. 

Por convicção ou razões técnicas, decisões que exigem prestações 

positivas - determinando internações - frequentemente testam, e ocasionalmente 

vão além dos limites do que os atores políticos estão dispostos a aceitar. Por vezes, 

ao contrário, não há concessão das medidas. 

Ressalto, nessa perspectiva, que a efetivação de direitos fundamentais, 

principalmente como no caso do acesso à saúde, que é regido pelos princípios da 

integralidade e da universalidade28, tem elevado custo público, especialmente 

                                                
28 Lei 8.080/90. Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados 
ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com 
as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes 
princípios:I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; II 
- integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema; III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 
integridade física e moral; IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
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quando se trata da escassez de recursos, o que obriga ao gestor público realizar 

escolhas sobre alocação destes, a partir de uma perspectiva das finanças públicas, 

sendo que “levar a sério os direitos significa levar a sério a escassez” 

(HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass. The Cost of Rights: Why Liberty Depends 

on Taxes. W. W. Norton & Company, Nova Iorque, 1999) 

A busca por decisões judiciais compatíveis com os limites e requisitos do 

procedimento e gestão do Poder Público representa um outro viés sobre a atuação 

do Judiciário. Dessa forma, segundo entrevistada, as etapas para verificar se o 

caso concreto está de acordo com a administração da saúde pública são: 

 

 
Verificar se o(a) autor(a) está inserido formalmente no SUS, com pretensão 
entregue aos órgãos reguladores. Uma coisa é o não funcionamento 
correto do SUS. Outra, é o rompimento com a sua autonomia. A política 
pública de saúde é o instrumento do Estado para atuar na área de saúde. 
A atuação judicial tem que ser pontual e excepcional. (Juíza Federal) 

 

 
Percebe-se que mesmo aceitando o pressuposto de que é legítimo o pleito 

ao direito à internação, a entrevistada entende os limites da atuação jurisdicional, 

sob pena de se prestigiar, via judicialização, aqueles que estão litigando, em 

detrimento daqueles que buscam e aguardam o procedimento administrativo. A 

entrevistada, em outro momento de sua fala, reafirma sua preocupação com a 

possível banalidade ao proferir tutelas de internação: “a gente está prejudicando 

alguém então tem que pensar muito antes de fazer algo assim” (Juíza Federal). 

Essa preocupação é recorrente durante os julgados, inclusive dos tribunais 

superiores, como se observa na decisão da ADPF n 45 do STF, relatada pelo 

Ministro Celso de Melo, importante parâmetro em que se reconheceu a 

                                                                                                                                                   
de qualquer espécie; V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; VI - 
divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo 
usuário; VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de 
recursos e a orientação programática; VIII - participação da comunidade; IX - descentralização 
político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: a) ênfase na 
descentralização dos serviços para os municípios; b) regionalização e hierarquização da rede de 
serviços de saúde; X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e 
saneamento básico; XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de 
assistência à saúde da população; XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis 
de assistência; XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios 
para fins idênticos; XIV – organização de atendimento público específico e especializado para 
mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, 
acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, em conformidade com a Lei nº 
12.845, de 1º de agosto de 2013. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12845.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12845.htm
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excepcionalidade da atuação do Poder Judiciário na implementação de políticas 

públicas, destacando a existência de uma fila de espera que se orienta pela ordem 

cronológica e é sensível aos casos urgentes, de tal sorte que não se pode admitir 

que uma pessoa subverta a lista de aguardo existente. 

 

 

4.2. A CAPACIDADE TÉCNICA DO JUDICIÁRIO E A CRIAÇÃO DE MECANISMOS 
DE AUXÍLIO 
 

 

Apesar da doutrina expor duras críticas às decisões judiciais, como parte de 

um ativismo jurídico, usurpando o poder do estado e promovendo políticas públicas, 

o que se visualiza é que os Tribunais respondem a demandas individuais, e ainda 

mais claro quando coletivas, buscando ferramentas ainda incipientes - ou 

subutilizadas - para lidar com as particularidades dos jurisdicionados. 

 
 

O procedimento em caso de demandas por internação hospitalar é o de, 
primeiro, analisar a documentação anexada aos autos para verificar se há 
informações suficientes para configurar alguma ilegalidade no 
procedimento. Verifico se existe um ato formal de indeferimento ou 
justificativa para o procedimento adotado em relação ao paciente. 
Em seguida, com ou sem a existência da documentação referida, é ouvido 
o NAT, que traz informações relevantes sobre o procedimento adotado, 
uma avaliação sobre a prescrição da medicação ou do tratamento indicado 
ao paciente e também informações sobre a posição do demandante na 
regulação dos leitos, quando se trata de caso de internação. (Juiz Federal) 

 

Um colega recebeu uma ação que está postulando internação, primeira 
coisa, em qualquer tipo de ação, procure se informar, se der tempo, por 
exemplo numa ação de cirurgia eletiva, primeiro solicite informações ao 
gestor, use o NAT (nasceu no rio de janeiro, teve tanto sucesso que foi 
citada na audiência pública do STF e depois foi copiada como uma 
imposição do CNJ em todos os estados). (Juíza Federal) 

 
 

Nesse trecho, a entrevistada faz menção ao Núcleo de Apoio Técnico - NAT- 

implantado desde 2009 na Justiça Estadual - Termo de Cooperação Técnica 

003/074/2009 de 10 de fevereiro de 2009 -, iniciando em 2011 atuação também na 

Justiça Federal - Processo RJ-ADM-2011/00099 -, e criado pelo Tribunal de Justiça 

em parceria com a secretaria estadual de saúde. O núcleo possui importante papel 

na capacitação técnica do magistrado para julgar questões que envolvem direito 

sanitário, requerendo dos magistrados saberes técnicos da área de medicina, além 



54 
 

dos normativos. Dessa forma, o NAT tem intuito de fornecer subsídios técnicos aos 

magistrados nas ações que tenham como objeto as diversas demandas de saúde. 

Ou seja, por meio de pareceres técnico-normativos, utilizando para isso 

uma equipe interdisciplinar de farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas, médicos e 

fisioterapeutas, que buscam oferecer auxílio técnico fundamentado, serão 

fornecidas informações quanto indicação; atendimento em alguma política pública e 

qual a forma de acesso; alternativa terapêutica, possíveis divergências com os 

documentos médicos e; ausência de informações ou informações defasadas. 

Ademais, posteriormente, o projeto foi expandido pelo Provimento  n. 

84/2019 do CNJ que regula o serviço do NAT-JUS Nacional, serviço de assessoria 

aos Tribunais com consultas a distância, a fim de proporcionar avaliação, sob o 

ponto de vista de profissionais de saúde, das demandas judiciais relacionadas a 

assistência de saúde, nos casos de pedido de tutela antecipada, em que se 

argumenta urgência médica. 

Sendo assim, o Judiciário disponibiliza mecanismos de orientação para o 

magistrado. Desse modo, é bastante interessante a estratégia de argumentação 

empregada, pois ao invés de relegar a documentação juntada pelo autor 

previamente toda capacidade de determinar o resultado do pedido de tutela 

antecipada, permite ao Juízo, uma avaliação prévia e capacitada tecnicamente do 

que foi pedido, mesmo que realizado inaudita altera pars. 

Outro instrumento citado pelos entrevistados foi a audiência pública nº 04 

solicitada em 2009 pelo STF, em que resultou o STA nº 175/CE, tendo como relator  

o Ministro Gilmar Mendes. Nas conclusões do relator, fixaram-se parâmetros 

judiciais a serem seguidos ao se deparar com demandas de judicialização da 

saúde, a fim que problemas concretos sejam resolvidos levando em consideração 

com as questões de precariedade do serviço. 

Esses parâmetros podem ser sintetizados em: I - É necessário, inicialmente, 

perquirir se há uma política pública estatal que abranja a prestação de saúde 

pleiteada pela parte. Nestas hipóteses, o judiciário deve intervir para seu 

cumprimento no caso de omissões ou prestação ineficiente; II - Em seguida, o juiz 

precisa verificar se a prestação de saúde pleiteada está contida nos protocolos do 

SUS, caso não esteja, é preciso distinguir se: trata de omissão legislativa; se é 

medicamento ou tratamento experimental; ou se são disponíveis na rede particular 

de saúde. 
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Ocorre que o auxílio de uma tecnologia de suporte ao magistrado, 

suprimindo sua deficiência técnica em matéria de saúde, é essencial para uma 

prestação jurisdicional de qualidade, uma vez que reforça a ideia do operador do 

direito qualificado para controlar a atividade administrativa e, caso necessário, 

interferir em - qualquer grau - políticas públicas na área da saúde, a fim da 

preservação do serviço de qualidade, conforme suas regras precípuas. 

Além disso, os pareceres técnicos dão suporte a documentação juntada 

pelo autor, sendo o juiz leigo para os fatos que determinam supostas doenças ou 

necessidade de certos tratamentos. Sendo assim, uma das entrevistadas reforça 

em sua fala, o equívoco na determinação baseada unicamente nas provas 

produzidas pelo autor: “apesar da importância do laudo médico, nós não podemos 

considerar ele absoluto, e muito menos como algo impositivo ao juiz” (Juíza 

Federal).  

Curioso que no capítulo anterior houve entrevistados informando que 

havendo laudo técnico, a medida é deferida, tratando-o como prova essencial e 

exclusiva - o que explicita o contraste de posicionamentos particulares e o reflexo 

disso na entrega da prestação jurisdicional e na política de saúde pública. 

Isto é, o fato de o jurisdicionado precisar juntar provas quanto a sua 

condição de saúde, mesmo assim, não torna o laudo médico favorável vinculativo 

ao convencimento do magistrado e, em sequência, o deferimento da tutela. 

 
 

A ordem judicial tem que ser no sentido, se for para ser dada, no sentido 
de que o paciente seja inserido na regulação, porque aí sim o regulador irá 
fazer o papel dele, de verificar o quadro do paciente, se tem os exames 
necessários que confirme o estado de urgência/emergência e o 
prognóstico feito, a prescrição de uma determinada cirurgia ou de um 
determinado tratamento, se ele verificar que está faltando alguma 
informação ele vai ponderar aquele pedido, vai classificar em termos de 
risco e vai classificar na fica de acordo com o grau de risco e com isso ele 
não prejudica ninguém. Agora mandar internar em 24 horas uma pessoa... 
a gente já teve caso de paciente pedir vaga em cti e estar em casa fazendo 
tudo normalmente. (Juíza Federal) 

 
 

Percebe-se, nesse caso, que o entrevistado não considera suficientes as 

evidências produzidas unilateralmente pelo autor, uma vez que existe procedimento 

administrativo próprio, que elenca ordem para o acesso. Dessa forma, o Judiciário 

não poderia intervir nas atividades do Executivo, usurpando a competência para 

gerir a política pública de saúde, ao destoar do requerido normativamente; restando 
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neste caso, a divisão nítida de atribuições dos poderes estatais. 

Nesse sentido, a ideia de prova consagra a liberdade probatória do juiz e o 

princípio do livre convencimento motivado. Interpretando os dispositivos acima, a 

doutrina atribui a noção de prova como parâmetro para “convencer o juiz, que é o 

seu principal destinatário: ele é quem precisa saber a verdade quanto aos fatos, 

para que possa decidir” (DIDIER JÚNIOR, 2007, pp. 21 e seguintes).  

Sendo assim, a categoria “prova” não confere sentido de reconstituir os 

fatos que originaram o litígio, mas visa a oposição de teses que fundamentam os 

pedidos de cada uma das partes. Como as provas não são previamente valoradas, 

o magistrado poderá escolher a que melhor solucionar o conflito. E usá-la ou não, 

conforme seu posicionamento particular. 

O reconhecimento em relação ao desconhecimento de saberes técnicos da 

área de saúde, o que impede ao operador do direito, simultaneamente, analisar os 

laudos médicos produzidos no processo, bem como a situação externa da rede de 

saúde pública, impede ao magistrado respostas completas no nível da 

complexidade encontrada na dinâmica que impede o acesso à internação pleiteada. 

Dessa forma, segundo percebi diante de algumas falas de magistrados 

entrevistados, ao contrário daqueles que, destacados no capítulo anterior, se 

mostravam favoráveis à internação, sem maiores complexidades – aqui, aparece 

haver uma releitura do papel do Judiciário, no sentido de entender que o conjunto 

probatório fornecido pela parte autora não seria suficiente para o convencimento do 

juiz, além disso, a situação particular do autor não seria suficiente frente ao 

panorama geral, que envolve também a saúde de diversos outros cidadãos, ou 

seja, não permite que somente a partir da análise dos documentos que instruem a 

inicial, que o tratamento pretendido seja atendido com prioridade sobre todos os 

demais casos que aguardam atendimento.  

Insta salientar, que estamos tratando de tema relativo à urgência, 

intrinsecamente ligado ao direito à vida, em que o julgamento de um pedido poderá 

desencadear impactos em todas as etapas do procedimento de acesso à saúde. 

Por um lado, se o papel do Poder Judiciário é fundamental para o exercício 

da cidadania, em outro ângulo, as decisões judiciais geram embates com a gestão 

dos hospitais públicos, que na figura de seus gestores, são compelidos a garantir a 

prestação determinada judicialmente, muitas vezes indo de encontro com as 

diretrizes e políticas sanitárias pré-estabelecidas. 
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Retornando ao narrado pela magistrada, o julgamento de demandas sobre 

a matéria de acesso à saúde é influenciada pelo exterior, o mundo fático, que o 

operador deve levar em consideração os impactos na estrutura do serviço e no 

direito de terceiros, que a decisão poderia ocasionar. Assim, expôs: 

 

 
Quando a judicialização começou a aumentar, no início, eu lembro de 
gestores, médicos de hospitais dizendo que saíam dando alta para 
pacientes para não ser preso. Então a gente não pode estar criando esse 
tipo de situação, porque é uma situação irresponsável. Parece que a gente 
vê esse tipo de demanda e acompanha essa demanda, a impressão que 
dá quando eu ouço um colega que diz “na minha mão não vai morrer, eu 
dou a liminar mesmo”, é que parece que é uma cadeia, porque tá tudo 
relacionado, parece uma cadeia em que cada um tá lavando as suas mãos 
e empurrando o abacaxi pra outro elo dessa cadeia, então você vai 
estourar na mão do mais fraco, quem é o mais fraco: o usuário. O usuário 
que vai ser passado para trás da fila, o usuário que de forma artificial vai 
receber alta incorretamente para que aquele gestor possa cumprir a ordem 
judicial. Quer dizer, temos que agir com responsabilidade (Juíza Federal) 

 
 

Vale dizer, para esta magistrada, a administração hospitalar e seus critérios 

de atendimento ao público não poderiam ser suplantados por uma ordem judicial, 

sob o risco de causar prejuízo aos pacientes internados em nosocômios ou aqueles 

que aguardam internação. 

Um juiz que entrevistei, também disse: “é uma loucura. Um médico me disse 

uma vez que, por medo de ser preso, diante do que o Judiciário vem fazendo, ele se 

vê obrigado a escolher o paciente que vai morrer mais rápido.” 

Nesse sentido, Mendes (2011), reforçou que muitos fatores externos ao 

processo influenciam a formação do convencimento dos magistrados em um 

determinado processo. 

 

 
São fatores de várias naturezas, aos quais o juiz não está imune, na 
representação de muitos. No entanto, a influência de fatores externos ao 
processo no convencimento do juiz é admitida por muitos, mas 
apresentada como um fator inevitável e negativo. 

 
 

Por outro lado, questões externas, ligadas ao apelo emocional da demanda 

de saúde, conforme trecho retro, referente a fala da magistrada, interferem na 

atuação judicial. Esse ideal é afirmado também na obra de Lupetti Baptista (2013): 
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Portanto, identifquei que os sentimentos, preconceitos e valores estão 

presentes nos juízes, mas não podem ser explicitados aos atores 

processuais, nem escritos nos autos judiciais, porque a sua expressão 

contaminaria a aparência da imparcialidade que precisa existir para 

sustentar o mito da jurisdição desinteressada. 

 

Em que pese a visível divisão quanto à condução processual, ambos 

seriam influenciados por fatores externos, seja as pré-noções sobre como deveria 

ser a prestação jurisdicional, ou sobre o respeito à competência administrativa. 

Nesse ponto, deve-se equilibrar o interesse do jurisdicionado, enquanto portador de 

uma possível doença que adequasse ao tratamento de unidade pública, e a 

garantia da competência e atribuição da Administração. 

Apesar destes discursos se aproximarem em alguns pontos, o campo 

jurídico, como já mencionado, se consubstancia em orientações doutrinárias e 

jurisprudenciais que divergem quanto à atividade dos seus operadores, e mesmo 

quando direcionados não são seguidas por todos. Desta forma, o entendimento dos 

conceitos de “universal” e de “controle social” variam, permitindo modificações na 

postura dos operadores do direito diante do sucateamento e precariedade das 

políticas e gestão de recursos públicos. 

Retornando aos dados, uma magistrada afirmou: 
 
 

É dramático, a gente tem que decidir e muitas vezes decidir dizendo não. 

Eu entendo o sentimento, se eu tivesse um parente, ou se fosse eu, 

precisando de um leito. O problema de leitos no Rio de Janeiro já tem um 

quantitativo de demandas buscando leitos de CTI/UTI muito grande no Rio 

de Janeiro, a muitos anos... é dramático do ponto de vista pessoal você ter 

que dizer não, é doído, mas o fato que o juiz não pode perder de vista que 

ele não está ali para fazer caridade, ele está ali para aplicar o direito. E 

também se tivéssemos aqui para fazer caridade, não seria muito correto 

depender de fazer caridade as custas dos outros, se nós estamos em 

situação de déficit de leitos na saúde pública, sempre estivemos, a gente 

determinar para o gestor que em 24 horas interne alguém é surreal, é algo 

que não existe. (Juíza Federal) 

 
 

Segundo a magistrada em tela, a questão relativa à administração 

hospitalar não é simples, ainda, mesmo reconhecendo que a parte faz jus a 
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tratamento de saúde adequado, se vê impossibilitada de determinar a internação, 

muito menos em curto período, uma vez que os impactos que isso geraria 

transpassam a esfera de direitos daquele cidadão. É certo que o direito à saúde de 

um indivíduo não pode significar a anulação desse mesmo direito de outrem, se em 

iguais situações, ou até mesmo se terceiro realizou previamente o pedido - 

administrativamente ou judicialmente. 

Em sua entrevista,um dos médicos revelou o mesmo pensamento, como é 

possível verificar no seguinte trecho desta entrevista: 

 

 
Se não tem leito vago, eu não consigo internar outra pessoa. Quando 
acontece isso, de estar tudo lotado e eu precisar internar alguém extra… 
eu não posso dar alta para quem está lá, a menos que esteja alguém 
realmente recuperado… então ou eu deixo a pessoa no CTI no soro só, e a 
equipe vigiando, ou eu deixo ela na enfermaria. Não é que eu não quero 
usar aquele leito, ou não quero internar a pessoa, mas às vezes eu não 
tenho equipe suficiente, ou mesmo que a gente dê um jeito, arrume um 
lugar… não tem monitor ou não tem espaço no oxigênio... (Profissional da 
área de saúde) 

 
 

A relutância em impor encargos impossíveis ou em emitir decisões 

inexequíveis, a deferência aos atores políticos, que mobilizam a assistência à 

saúde, demonstra uma visão estratégica de conduzir o processo, antecipando a 

resposta provável a uma determinada decisão (GAURI; BRINKS, 2008). Essa 

conduta evita litigâncias prolongadas e que, no final, não satisfazem a pretensão do 

autor, além de causar impactos orçamentários ou a terceiros. 

Nesse esteio, parte da doutrina argumenta que o Poder Judiciário, 

destinado a concretizar a justiça em nível micro, limitando-se aos conflitos 

acionados pelos particulares, muitas vezes estaria restringido em sua capacidade 

de examinar o panorama macro, pois desconheceria a dinâmica própria da 

administração da prestação daquele direito social, assim, não analisaria as 

consequências da destinação de recursos em benefício daquela parte, com prejuízo 

para o todo. (AMARAL, 2001) 

 
 

É uma política pública, a política pública se manifesta por ato 
administrativo, portanto, é passível de controle judicial. Então tecnicamente 
não é cabível falar que não é passível de controle, mas os controles devem 
ser feitos com conhecimento dos princípios que regem essa área. Com 
muito cuidado, sempre se observando o dinamismo que deve ser imposto 
a esse tipo de causa, por exemplo, vaga em leito de UTI, fila de internação, 
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essas filas são dinâmicas, isso deve ser considerado. O juiz tem que ter 
em mira o impacto que aquela decisão vai criar não só na gestão, mas 
também quanto a outro usuários do sus, sobretudo nessas questões de 
vaga. (Juíza Federal) 

 
 

Dessa forma, uma proposta de diálogo entre os Poderes é utilizada pelos 

magistrados, tendo em vista a complexidade do tema, assim, é possível exercer 

controle sobre os órgãos e setores responsáveis pela alocação de vagas de 

internação - o SISREG e SER29 -, mapear os desafios enfrentados para efetividade 

do direito e através disso, propor soluções e aprimoramentos. 

Vale dizer que os entrevistados que compartilhavam deste entendimento, 

propondo menor intervenção ao Poder Executivo, adaptando as decisões judiciais 

aos parâmetros já estabelecidos pelo Executivo, narraram maior sucesso na 

implementação do direito à saúde, conseguindo garantir o acesso ao tratamento ao 

cidadão. 

 

 
Não é comum o descumprimento de decisões para internação, porque o 

normal é a busca de uma solução não impositiva, com respeito às filas 

formadas na regulação. (Juíza Federal) 

Dificilmente interfiro na fila de internações, portanto, não encontro 

dificuldades. Mas se encontrasse certamente seria devido à falta de leitos. 

(Juiz Federal) 

 
 

Ressalte-se que nestes casos, os entrevistados, apesar de reconhecerem o 

dever de prestação jurisdicional e o direito social garantido, para harmonizar seu 

discurso com os possíveis conflitos com o Poder Executivo, entendem necessário 

limitar a atividade jurisdicional, a fim de exigir o possível da Administração e 

alcançar ao cidadão o direito à internação que pleiteia. 

 

 

                                                
29 SER é a sigla para Sistema Estadual de Regulação, equivalente ao Sisreg, porém em nível 
estadual. Possui competências similares e mesmo objetivo na gestão da alocação de consultas 
médicas e vagas de internação em hospitais públicos do Estado do Rio de Janeiro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Ao realizar esta pesquisa, em todo momento tive que exercer um 

sopesamento entre a proteção do direito à saúde dos cidadãos e os desafios diários 

que os profissionais sofrem para fornecer um serviço público de qualidade. 

A partir dos dados encontrados, foi necessário abandonar crenças e “pré 

noções” (QUIVY, CAMPENHOUDT, 1995) de como funcionava o setor público na 

distribuição de vagas para internação hospitalar, além de entender quais sentidos e 

representações os próprios magistrados atribuem para a função do Poder 

Judiciário. 

Durante a pesquisa exerci um trabalho mental para abandonar a pesquisa 

dogmática, típica da lógica de graduação em Direito, em que os estudos da 

literatura promovem uma discussão sobre os pontos de vista já existentes, como 

também uma valoração da pretensão solucionista. Dessa forma, busquei uma “virar 

a chave metodológica” (LUPETTI, 2017), dando espaço a empiria. 

O maior desafio nesta pesquisa, foi então entender a complexidade do tema 

e que somente a exposição dos diversos ângulos que podem ser interpretados é 

possível alcançar a melhora no tratamento do serviço público. Nesse sentido, o 

objetivo do trabalho se distância da criação de uma política pública de internação 

para hospitais públicos, e sim, expor os diferentes obstáculos para a tutela efetiva 

do direito para compreender quais os reais problemas devem ser enfrentados e 

discutidos. 

Ao superar minha indignação com a superlotação dos hospitais públicos e 

com o sucateamento do serviço, pude romper com a “pré noção” de que a 

Administração Pública não seria capaz de, administrativamente, prover medidas 

que atribuíssem uma ordem as diversas demandas de saúde. 

Outro ponto importante foi entender como, na prestação jurisdicional, 

explora-se formas de equilibrar a proteção do jurisdicionado com os limites 

encontrados na prática do serviço público de saúde e os impactos que pode causar. 

Vale lembrar trecho presente na obra de Lupetti Baptista (2008, p. 157): 
 

 
o alto grau de subjetividade expressado na legislação e nas práticas 
judiciárias permite que situações idênticas tenham representações e 
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soluções distintas, dependendo da pessoa que pleiteia; do Juiz que aplica 
a norma; e da fase em que se encontra o processo 

 
 

Dessa forma, me permitiu durante a pesquisa investigar diferentes pontos 

de vista quanto ao aumento da judicialização e as diferentes representações 

atribuídas pelos operadores tanto do direito quanto da área de saúde. 

Ocorre que as entrevistas ressaltaram dois diferentes modos de 

compreender a implementação de políticas públicas de saúde, por um lado há 

juízes que entendem que deve-se deferir os pedidos de internação, no papel de 

aplicar uma justiça social. Enquanto outra parcela entende por uma atuação 

secundária, perquerindo previamente sobre as questões administrativas, antes de 

adentrar em específico na demanda individual. 

Assim, para além dos obstáculos de acesso a própria Justiça – que apesar 

de pressuposta universal, preconiza aqueles que tem recursos para alcança-la -, o 

cidadão enfrenta a insegurança em relação a resultado de seu processo, uma vez 

que depende da visão adotada pelo operador. 

Nesse sentido, concluí que a papel do Judiciário nas políticas públicas de 

internação hospitalar corresponde a expressão popular do “copo meio cheio e meio 

vazio”, utilizada por Brinks e Gauri (2008). 

Como os juízes gozam de liberdade de interpretação, tal como Mendes 

(2011) afirmou acontecer, uma análise com menor espectro de pesquisa - 

delimitada a certo foro ou análise casuística - poderia representar uma visão 

pessimista quanto a satisfação de tutelas antecipadas, e mais importante ainda, da 

efetividade do próprio direito à internação, destacando os problemas na execução 

das medidas judiciais, que idealizam a realidade e as possibilidades que podem ser 

alcançadas. 

Entretanto, em uma visão mais ampla, a judicialização de direitos sociais se 

trata de importante passo para a concretização do direito social: 

 

 
(Um) aspecto positivo: grande parte das, vamos dizer assim, melhorias que 
foram introduzidas na gestão da saúde foram motivadas justamente pela 
judicialização. Então é exatamente o peso da judicialização que fez, muitas 
vezes, o gestor se mexer, se mobilizar para aprimorar. A judicialização da 
saúde pode ser vista de duas formas, eu não demonizo por completo. 
(Juíza Federal) 
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Nesse sentido, o doutrinador Charles R. Epp (2003) afirma que a sociedade 

civil irá desenvolver estruturas necessárias para o suporte da judicialização, que 

permitam uma prestação jurisdicional equânime e justa. Essa perspectiva é 

traduzida na realidade brasileira, com a criação de órgãos como o NAT, dentro dos 

Tribunais, proporcionando um parecer técnico para instrução adequada dos 

magistrados; também a criação das Centrais de Regulação, que oferece 

parâmetros objetivos e otimizados para organização entre as vagas oferecidas e a 

demanda por internação hospitalar; sem contar com os Comitês e Fóruns de Saúde, 

locais de debate promovidos pelo CNJ para aprimoramento da prestação 

jurisdicional. 

Contudo, apesar da forte judicialização narrada pelos magistrados, além de 

visualizada através de pesquisas quantitativas referidas no presente trabalho, o uso 

desses mecanismos de suporte aos operadores de direito ainda demonstra ser 

incipiente, sendo citado poucas vezes nas entrevistas como fonte de embasamento 

para proferir decisões. 

Nesses casos, os discursos que destacam sua atuação em prol de uma 

garantia da cidadania, entendem que o direito à saúde, consagrado na 

Constituição, foi incorporado à esfera jurídica do cidadão, e, com isso, deferem 

tutelas de internação de forma casuística e particularizada. 

Isso ocorre, pois apesar do diálogo interinstitucional não ser suficiente para 

a garantia total do direito social à saúde, constrói-se um local de debate em que é 

possível destacar as falhas na prestação do serviço, as angústias dos 

jurisdicionados e os desafios que cada instituição perpassa; e discutir soluções 

legais e viáveis. 

Vale dizer que a implementação de políticas públicas em maior escala, a 

fim de realizar efeitos concretos para a sociedade, precisa perpassar pelo Poder 

Executivo, como a criação de hospitais, a contratação de servidores, compra de 

insumos. Sendo assim, este é um obstáculo para a execução da tutela jurisdicional, 

independente do caminho decisório perpassado pelo juiz. 

O maior desenvolvimento de políticas de infra estrutura, e um suporte para 

as reivindicações tanto no âmbito governamental quanto social, nessas condições, 

a intervenção judicial se torna não um substituto, mas um complemento para o 



64 
 

processo democratico no desenvolvimento de políticas e serviços públicos. 

Assim, os dados obtidos nesta pesquisa, demonstraram que a intervenção 

do Judiciário e a satisfação da demanda pelo jurisdicionado são mais propensas 

quando extraídas de uma estrutura administrativa já constituída. Ao contrário, 

quando as decisões são dissociadas das ferramentas dispostas pelas políticas 

públicas existentes, o cumprimento das tutelas são mais dificultadas e geram maior 

impacto ao sistema. 

Apesar de críticas como Rosenberg (1991, p. 22) quanto à atuação dos 

Tribunais, ao classificá-las como supérfluas e seus resultados menos eficazes, 

efetivos e com mais risco para os representados, do que se feito através de outros 

setores do governo. Contudo, não se pode ignorar o papel dos Tribunais no 

processo democrático no país, se direitos sociais são ignorados e a população é 

diretamente afetada pela falta de políticas públicas, ou seja, se o Judiciário é 

provocado frente a uma omissão estatal, o Judiciário não pode se imiscuir de sua 

função de protetor do ordenamento jurídico e de garantia de direitos, em uma lógica 

de pesos e contrapesos. 

Ressalto ainda que não é possível comparar a atuação do Poder Executivo 

e Judiciário frente às incongruências entre eles, sendo o arco de atuação daquela 

mais amplo que o desta, e assim, seus impactos e mudanças. Indicando ainda, as 

limitações do Judiciário em face de demandas individuais, em que o operador não 

poderá atuar além da esfera das partes. Nesse sentido, cito frase de magistrada 

durante entrevista: 

 

 
Ele não pode inovar na política pública, não deve, a menos que seja para 
concretizar algo que esteja com maior solidez na constituição, mas aí isso 
sem dúvida alguma, é objeto de uma ação coletiva, não uma ação 
individual. (Juíza Federal) 

 
 

Portanto, diante de todo o exposto, penso que o julgamento de casos que 

pleiteiam internação hospitalar não podem ser analisados isoladamente da prática 

do serviço público disposta pelo Executivo. A execução das decisões é facilitada 

quando o operador do direito exerce função dentro da disponibilidade dos agentes 

administrativos, sendo o diálogo interinstitucional uma das fontes dessa 

interseccionalidade. Contudo, não se pode transferir ao Poder Judiciário um manto 
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de cidadania que muitas vezes não abarca toda população interessada. Sendo 

assim, o embate entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário para efetividade do 

direito à saúde ainda encontra diversos percalços para alcançar o verdadeiro 

equilíbrio. 
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