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O que é ter direito?

• Luta histórica pela garantia do direito à saúde – Saúde é 
Democracia

• Direito a Saúde na 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.



Saúde: como bem jurídico 
prioritário

Constituição Federal 

▪ Art. 1º, III: dignidade da pessoa humana.

▪ Art. 3º, I: sociedade justa e solidária.

▪ Art. 5º: direito à vida.

▪ Art. 6º: um dos direitos sociais.

▪ Art. 193: bem-estar como fundamento da ordem social.

▪ Art. 225: qualidade de vida – meio ambiente.



Mas e ai?

Não basta garantir direitos de modo formal; é preciso efetivá-
los!

“... uma coisa é proclamar os direitos e outra é o de desfrutá-los
efetivamente. Direito positivo que tem custo não pode prescindir da
correspondente garantia orçamentária. Para esvaziar um direito
positivo, basta reduzir o seu orçamento, sem o desgaste de revoga-lo
formalmente. “

Norberto Bobbio



Como efetivar direitos?

DEMOCRACIA!
Mobilização social; Articulação Política; Encantamento das pessoas 
em prol de uma causa; Disputa das eleições; Escolha consciente de 
representantes comprometidos com a defesa do SUS.



Como efetivar direitos?

“Numa República, o Direito constrói-se por consenso. Consenso
primário, quando o povo, por seus representantes eleitos (§ único do
art. 1º, da Constituição Federal), elabora o referencial normativo da
nação. Consenso derivado, na suposição de que operadores jurídicos,
juízes sobretudo, referenciados em tal normatividade, construam a
juris dicio e assim produzam a esperada pacificação social, à qual se
vocaciona o Direito.

Mas o que hoje se vê, no campo jurídico, é tudo, mesmo
homogeneidade hermenêutica e conformidade técnica. E muito
menos, aptidão a produzir pacificação social.”

Rogério Fernandez



Os conflitos!



Poder Judiciário

Sua função típica é a “dizer o direito”. Trata-se do poder-
dever e da prerrogativa de compor os conflitos de
interesses em cada caso concreto, através de um processo
judicial, com a aplicação de leis e atos normativos,
ponderando e solucionando os impasses, de forma
fundamentada na LEI.



Plenário do Supremo Tribunal Federal



Acesso a Justiça

Princípio Democrático

Art. 5º,

Inc. XXXV - A lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito.



Judicialização da Saúde

Denominação atribuída ao fenômeno de massificação de
ações judiciais intentadas pelos cidadãos em busca da
garantia do direito à assistência à saúde, buscando obter
tutela jurisdicional para o fornecimento de medicamentos,
exames, cirurgias ou tratamentos, em face do Sistema
Único de Saúde e/ou dos planos de saúde privados.





Assunto Quantidade

Serviços em saúde 61.655

Fornecimento de medicamentos 200.090

Tratamento médico-hospitalar 60.696

Tratamento médico hospitalar e/ou fornecimento de medicamentos 151.856

Convênio médico com o SUS 737

Planos de saúde (direito do consumidor) 293.449

Planos de saúde (benefício trabalhista) 36.611

Doação e transplante órgãos/tecidos 491

Saúde mental 3.001

Controle social e Conselhos de saúde 1.468

Hospitais e outras unidades de saúde 5.642

Erro médico 38.810

TOTAL 854.506



Judicialização da Saúde

▪ Significativo aumento do número de processos sobre
saúde - progressão é geométrica.

▪ Fatores para o aumento do número de demandas:

▪ Ações ajuizadas pelas Defensorias Públicas, pelos
Ministérios Públicos e pelos milhares de advogados
brasileiros.

▪ Extração eletrônica dos dados.



Judicialização da Saúde

▪ Dois são os temas mais judicializados: saúde pública e
saúde suplementar.

▪ Destaque para fornecimento de medicamentos e
tratamentos médico-hospitalares no âmbito do SUS;

▪ O assunto “serviços/saúde” corresponde a 2,04% de
todas as demandas dos Tribunais de Justiça;

▪ No Superior Tribunal de Justiça, o índice chega a
1,15%[10].

http://emporiododireito.com.br/novos-numeros-sobre-a-judicializacao-da-saude-por-clenio-jair-schulze/


Como tem decidido os Tribunais?



PRIMEIRA FASE

▪ O novo modelo de assistência à saúde - invocação da
universalidade e integralidade como argumentos hábeis a
possibilitar o pleito de prestações materiais negadas – ou
omitidas – na via administrativa.

▪ Orientação majoritária pela impossibilidade de
interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas de
saúde.



▪ Natureza Jurídica do Direito à Saúde

Ministro Celso de Mello – STF – RE 271.286/RS - 2000

A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-
LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE.
O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que
tem por destinatário todos os entes políticos que compõem, no plano
institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode
converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o
Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu
impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.



SEGUNDA FASE

▪ Fundamentalidade material do direito à saúde, como
emanação direta do princípio da dignidade da pessoa
humana;

▪ Superadas as teses defensivas da Fazenda Pública –
reserva do possível.
▪ Exemplos: Recurso Extraordinário n. 195192/RS e o Agravo

Regimental no Recurso Extraordinário n. 271286/RS, ambos
do STF, e o Recurso em Mandado de Segurança n.
11183/RS, do STJ



TERCEIRA FASE

▪ Direito à saúde e sua diretriz da integralidade NÃO
significariam um “direito a tudo”.

▪ Considerações de ordem técnica, negando
determinadas prestações em desacordo com balizas
das políticas públicas.

▪ Culminou com a audiência pública de 2009 - no STF.
▪ Exemplos: Mandado de Segurança n. 8895/DF, do STJ, a

Suspensão de Segurança n. 3073 e o Agravo Regimental na
Tutela Antecipada n. 175, os dois últimos do STF



Decisões judiciais paradigmáticas



RESERVA DO POSSÍVEL 

STF: Na colisão entre o direito à vida e à saúde e interesses
secundários do Estado, o juízo de ponderação impõe que a
solução do conflito seja no sentido da preservação do direito à
vida. (STF, ARE 801676 AgR/PE, Min. Relator Roberto Barroso, j.,
18.8.2014).

M. Carmen Lúcia: “Eu lido com o humano, eu não lido com o
cofre”.



RESPONSABILIDDE SOLIDÁRIA

Decisão firmada pelo STF: na competência comum os entes
federativos são solidariamente responsáveis podendo a
demanda ser proposta contra qualquer dos três entes
federativos.

Colisão com as assimetrias federativas, o modelo organizativo
do SUS, o planejamento sanitário.



MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA

O SUS não está obrigado a fornecer medicamento não registrado
na Anvisa.

▪ Art. 12 da Lei 6.360, de 1976:

“Nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os
importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou
entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da
Saúde”. (Anvisa).



CONDICIONAMENTO DA JURISDIÇÃO

▪ Necessidade de prévio requerimento administrativo para verificação da
possibilidade de substituição por outro tratamento com a mesma eficácia já
incorporado.
“Para fazer jus ao recebimento de medicamentos fornecidos por entes
políticos, deve a parte autora comprovar a sua atual necessidade e ser
aquele medicamento requerido insubstituível por outro similar/genérico no
caso concreto”
“Tratamentos similares ou equivalentes administrados dentro do SUS, que
podem ser ministrados para a paciente com resultados semelhantes, os
quais não foram sequer por ela utilizados. Não estão presentes os requisitos
necessários ao reconhecimento da obrigação de fornecimento do
fármaco”. Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Apelação Cível nº 5004787-

41.2015.4.04.7201/SC, julgamento em 22/03/2017).



A fixação de parâmetros para a 
atuação judicial nas demandas de 

saúde



PARÂMETROS JUDICIAIS
▪ Consenso acerca da aplicabilidade direta, em ações

individuais, do direito à saúde.
▪ Ausência de parâmetros para o deferimento judicial

de medicamentos e tratamentos médicos.
▪ A falta desses parâmetros ocasionou uma

judicialização excessiva, incluindo:
▪ tratamentos dispendiosos no exterior não oferecidos no

Brasil;
▪ fornecimento de medicamentos em fase experimental

desenvolvidos por universidades, etc.



Audiência Pública nº 04/2009 – STF, convocada pelo Ministro Gilmar Mendes



▪ Audiência Pública nº 04/2009 – STF pretendeu
discutir os seguintes temas:

▪ O acesso às prestações de saúde no Brasil – desafios ao
Poder Judiciário

▪ Responsabilidade dos entes da federação e financiamento
do SUS

▪ Gestão do SUS – legislação do SUS e universalidade do
sistema

▪ Registro na ANVISA e PCDT do SUS
▪ Políticas públicas de saúde – integralidade do sistema
▪ Assistência farmacêutica do SUS



▪ Audiência Pública nº 04/2009 – STF. Parâmetros.

Antes de deferir a pretensão judicial o magistrado
deve verificar:

▪ A existência de política pública estatal que abranja a
prestação de saúde pleiteada pela parte – e atuar apenas
em caso de omissões ou prestação ineficiente.

▪ Se a prestação de saúde pleiteada contida nos protocolos
do SUS.



▪ Caso a demanda não esteja incluída em protocolo do
SUS, é preciso distinguir se:
▪ Decorre de uma omissão legislativa ou administrativa, de uma decisão

administrativa de não fornecê-la, ou de uma vedação legal a sua dispensação.
▪ No caso de omissão administrativa, o registro na ANVISA é condição

imprescindível para o fornecimento de medicamentos.
▪ Na hipótese de decisão administrativa de não fornecer, deve-se analisar se

o SUS fornece tratamento alternativo, que será privilegiado em detrimento
de outros.

▪ Os medicamentos e tratamentos são experimentais; caso o sejam, o Estado
não está obrigado a fornecê-los;

▪ Os tratamentos novos ainda não incorporados no SUS, mas são fornecidos pela
rede particular de saúde. Nesses casos, os tratamentos podem ser deferidos,
desde que seguidos de ampla instrução.



AVANÇOS NA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE

▪ Recomendações CNJ;
▪ Atuação da CONITEC;
▪ Definição de critérios para o deferimento de

decisões judiciais;
▪ Obrigatoriedade do estudo de direito sanitário nas

provas de ingresso na carreira da Magistratura.



PRINCIPAIS PROBLEMAS NA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE
▪ Superutilização do periculum in mora (perigo da

demora), sem sustentação técnica. Pouco uso de
evidências científicas.

▪ Desconsideração de opções terapêuticas
cientificamente mais consolidadas e menos onerosas
para os cofres públicos.

▪ Quebra da racionalidade do sistema com a criação de
“filas diferenciadas” de espera por procedimento
eletivo.



Reflexão



“A Corte age, na verdade, para autorizar a

desobediência a outra autoridade legítima, e depende

dos cidadãos que tirarão vantagem de suas

autorizações.”

Levi, Edward H. 1970.
In: Arendt H. Crises da República.

São Paulo. Perspectiva, 2008. 2ª Ed.



MUITO OBRIGADO!!!!




