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Judicialização	da	Saúde:	
defina	em	uma	palavra
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Premissa	II



Números	da	Judicialização	do	Direito	à	
Saúde

• 2011 => 240.980 processos

• Fonte: Conselho Nacional de Justiça. Brasil tem mais de
240 mil processos na área de Saúde. 2011. Disponível
em http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/56636-brasil-
tem-mais-de-240-mil-processos-na-area-de-saude.
Acesso em 21 Set 2017.



Números	da	Judicialização	do	Direito	à	
Saúde

• 2014 => 392.921 processos

• Fonte: Conselho Nacional de Justiça. Relatórios de
cumprimento da Resolução CNJ n. 107. Disponível em:
http://www.cnj.jus.br/images/programas/forumdasaude/d
emandasnostribunais.forumSaude.pdf. Acesso em 21 Set
2017.



Relatório	Justiça	em	Números	– CNJ	- 2016
Assunto Ocorrências
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
Plano de saúde (direito do consumidor) 293.449
Plano 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



Relatório	Justiça	em	Números	– CNJ	- 2017
Assunto Ocorrências

Saúde	(dir.	adm.	e	outras	matérias	de	direito	público) 103.907

Fornecimento	de	medicamentos	– SUS	 312.147

Tratamento	médico-hospitalar	– SUS	 98.579

Tratamento	méd-hosp.	e/ou	fornec.	Medic.	– SUS	 214.947

Assistência	à	Saúde	 28.097

Ressarcimento	ao	SUS	 3.489

Reajuste	da	tabela	do	SUS	 2.439

Convênio	médico	com	o	SUS 1.037

Repasse	de	verbas	do	SUS	 786

Terceirização	 do	SUS 676

Plano	de	saúde	(direito	do	consumidor) 427.267

Serviços	hospitalares	– Consumidor 23.725

Plano	de	saúde	(benefício	trabalhista) 56.105

Doação	e	transplante	órgãos/tecidos 597

Saúde	mental 4.612

Controle	social	e	Conselhos	de	Saúde 2.008

Hospitais	e	outras	unidades	de	saúde 8.774

Erro	médico 57.739

TOTAL 1.346.931



Assunto Ocorrências

Saúde	(dir.	adm.	e	outras	matérias	de	direito	público) 152.201

Fornecimento	de	medicamentos	– SUS	 420.930

Tratamento	médico-hospitalar	– SUS	 135.849

Tratamento	méd-hosp.	e/ou	fornec.	Medic.	– SUS	 242.684

Assistência	à	Saúde	 35.356

Ressarcimento	ao	SUS	 4.474

Reajuste	da	tabela	do	SUS	 3.004

Convênio	médico	com	o	SUS 1.350

Repasse	de	verbas	do	SUS	 1.044

Terceirização	 do	SUS 1.328

Plano	de	saúde	(direito	do	consumidor) 564.090

Serviços	hospitalares	– Consumidor 32.172

Plano	de	saúde	(benefício	trabalhista) 76.090

Doação	e	transplante	órgãos/tecidos 1.255

Saúde	mental 6.739

Controle	social	e	Conselhos	de	Saúde 2.850

Hospitais	e	outras	unidades	de	saúde 13.125

Erro	médico 83.728

TOTAL 1.778.269



Qual	a	sua	posição?

• É possível, na saúde suplementar,
condicionar o ajuizamento da ação à prévia
provocação administrativa pelo
www.consumidor.gov.br?

• Limites ao acesso à Justiça.



Fonte:	Scheffer,	M.C.;	Trettel,	D.B.;	Kozan,	J.F.
Judicialização	da	saúde	suplementar,	2015

• Processos	judiciais	do	TJSP
• Processos	mapeados:	37000
• Processos	analisados:	4059
• Julgamentos:	de	2010	a	2014

• Decisões	favoráveis:	3.575	(88,08%)
• Decisões	desfavoráveis:	300	(7,39%)
• Parcialmente	favoráveis:	174	(4,29%)
• Conclusão: o usuário foi vencedor em 92,4% dos
casos.







O	Poder	do	Século	XXI

• Séc. XIX => Poder Legislativo

• Séc. XX => Poder Executivo

• Séc. XXI => Poder Judiciário



O	Poder	do	Século	XXI

COMO	DECIDEM	OS	JUÍZES?



A	ciência	nos	Tribunais



Judicialização	da	saúde

• Três momentos:
• 1) Judiciário deferente (abdicação).
• Década de 1990
• 2) Judiciário ativista (usurpação).
• A partir dos anos 2000
• 3) Judiciário equilibrado.
• A partir de 201?



Judicialização	da	saúde
• RETINOSE PIGMENTAR - RE 368564

• Quarta-feira, 13 de abril de 2011
• 1ª Turma garante tratamento em Cuba a
portadores de doença ocular

• [...]
• “Pelo que leio nos veículos de
comunicação, o tratamento dessa
doença, com êxito, está realmente em
Cuba”

• [...]
• “Eu sou muito determinado nessa
questão da esperança. [...] deve haver
uma esperança com relação a essa cura”.



Judicialização	da	saúde

• “O Supremo Tribunal Federal entende
que, 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. Rel. ROBERTO
BARROSO, j. 19/08/2014)



Fosfoetalonamina

• Ação Direita de Inconstitucionalidade5501
• Julgamento de 19/05/2016.

• A Corte suspendeu os efeitos da Lei 13.269/2016
(que autorizava o uso da fosfoetanolamina sintética
para pacientes diagnosticados com neoplasia
maligna).

• Publicação:
• INFORMATIVO STF 826
• Acórdão publicado em 1º/08/2017



Qual	a	sua	posição:

• 1 - Quais são os limites do Poder
Judiciário na judicialização da saúde?

• 2 – O juiz pode julgar apenas com base
em normas jurídicas?

• 3 – O juiz pode se substituir no papel
do gestor em saúde?



Judicialização	da	saúde

• Como	julgar?
• Quais	critérios?



Judicialização	da	saúde

• A tradição brasileira indica que
há dois caminhos a seguir:

• => jurisprudência técnica

• => jurisprudência sentimental



Judicialização	da	saúde
• Jurisprudência técnica:
• => adota critérios técnicos, expõe
os fundamentos e conclui sua
decisão com base em evidências
científicas na área da saúde ou a
partir da indicação clara e
objetiva de razões admitidas por
grande parte dos profissionais da
saúde.



Judicialização	da	saúde
• Jurisprudência sentimental:
• => O juiz supera os argumentos
das ciências da saúde e invoca
fundamento genérico e abstrato,
de natureza principiológica, tais
como: dignidade da pessoa
humana, proporcionalidade,
razoabilidade, esperança, entre
outros.



Judicialização	da	saúde
• “Diante da mitigação da autonomia da vontade,
houve a consolidação de uma jurisprudência
sentimental nos tribunais pátrios, no sentido de que
praticamente toda cláusula de exclusão de
cobertura é tida como abusiva. Este primado do
sentimentalismo ignora os reflexos econômicos a
serem suportados pelas operadoras de saúde — as
quais, como era inevitável, reduziram a oferta e
aumentaram os preços.”

• (SPERANDIO, Luan. Como o intervencionismo
estatal está destruindo o mercado de saúde
privado brasileiro. Disponível em
https://www.mises.org.br/Article.aspx?id=2699#_f
tn11. Acesso: 12 Dez. 2018)



O	STF	em	2019

• 1) Recurso Extraordinário 566471: o núcleo da
discussão é saber se o Estado (União, Estados,
Distrito Federal e Municípios) pode ser condenado
judicialmente a fornecer medicamento de alto custo
não contemplado no respectivo programa de
dispensação e se isso viola os artigos 5º, 6º, 196, e
198, §1º e §2º, da Constituição Federal;

• 2) Recurso Extraordinário 657718: o tema central
reside em saber se o Estado tem o dever de fornecer
medicamento não registrado na ANVISA.



STF	- RREE	566471	e	657718

• 3 votos (Ministros Marco Aurélio, Fachin e
Barroso:

• Parâmetros:
• => Hipossuficiência;
• => MedicinaBaseada em Evidências.



STF	- RREE	566471	e	657718

• Tese proposta pelo Min. Marco Aurélio:
• o reconhecimento do direito individual ao fornecimento,

pelo Estado, de medicamento de alto custo, não incluído em
política nacional de medicamentos ou em programa de
medicamentos de dispensação em caráter excepcional,
constante de rol dos aprovados, depende da demonstração
da imprescindibilidade (adequação e necessidade), da
impossibilidade de substituição, da incapacidade
financeira do enfermo e da falta de espontaneidade dos
membros da família solidária em custeá-lo, respeitadas as
disposições sobre alimentos dos artigos 1.649 a 1.710 do
Código Civil e assegurado o direito de regresso.



STF	- RREE	566471	e	657718

• Tese proposta pelo Min. Roberto Barroso:
• cinco requisitos cumulativos devem ser observados: a)
a incapacidade financeira de arcar com o custo
correspondente; b) a demonstração de que a não
incorporação do medicamento não resultou de
decisão expressa dos órgãos competentes; c) a
inexistência de substituto terapêutico incorporado
pelo SUS; d) a comprovação de eficácia do
medicamento pleiteado à luz da medicina baseada
em evidências; e e) a propositura da demanda
necessariamente em face da União, já que a ela cabe
a decisão final sobre a incorporação ou não de
medicamentos ao SUS



STF	- RREE	566471	e	657718
• Tese proposta pelo Min. Edson Fachin:
• propôs os seguintes parâmetros: a) prévio requerimento

administrativo, que pode ser suprido pela oitiva de ofício do
agente público por parte do julgador; b) subscrição realizada
por médico da rede pública ou justificada impossibilidade; c)
indicação do medicamento por meio da Denominação
Comum Brasileira ou DCI – Internacional; d) justificativa da
inadequação ou da inexistência de medicamento ou
tratamento dispensado na rede pública; e e) laudo,
formulário ou documento subscrito pelo médico responsável
pela prescrição, em que se indique a necessidade do
tratamento, seus efeitos, e os estudos da medicina baseada
em evidências, além das vantagens para o paciente,
comparando-o, se houver, com eventuais fármacos ou
tratamentos fornecidos pelo SUS para a mesma moléstia.



STF	– Solidariedade	dos	entes	públicos

• Embargos de Declaração no Recurso
Extraordinário 855178: tem por finalidade saber
se existe a responsabilidade solidária dos entes
públicos na judicialização da saúde, autorizando o
autor da ação incluir qualquer ente (União,
Estado, Município) no polo passivo, isoladamente
ou conjuntamente



A	posição	do	STJ	na	saúde	pública
• Requisitos:
• 1 – “Comprovação, por meio de laudo
médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia,
para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS”;

• Fonte: Recurso Especial nº 1.657.156 – RJ, 25/04/2018.



A	posição	do	STJ	na	saúde	pública

• Requisitos:
• 2 – “Incapacidade financeira do
paciente de arcar com o custo do
medicamento prescrito”; e

• Fonte: Recurso Especial nº 1.657.156 – RJ,
25/04/2018.



A	posição	do	STJ	na	saúde	pública

• Requisitos:
• 3 – “Existência de registro do
medicamento na ANVISA,
observados os usos autorizados
pela agência”.

• Fonte: Recurso Especial nº 1.657.156 – RJ,
25/04/2018.



Judicialização	da	Saúde	Suplementar

• As novas posições do SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA na saúde
suplementar



STJ	– saúde	suplementar
• DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

FAZER. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. PLANO DE SAÚDE.
RECUSA À COBERTURA DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO.
MEDICAMENTO IMPORTADO SEM REGISTRO NA ANVISA.
FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 11/07/2013.
Recurso especial concluso ao gabinete em 04/04/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito
recursal é definir se a recorrente, operadora de plano de saúde, está obrigada a
fornecer/custear a droga Revlimid (lenalidomida) - medicamento importado e sem
registro na ANVISA - para tratamento oncológico da recorrida. 3. A ausência de decisão
acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento

do recurso especial. [...] 5. A manutenção da higidez do setor de
suplementação privada de assistência à saúde, do qual a
recorrente faz parte, depende do equilíbrio econômico
financeiro decorrente da flexibilização das coberturas
assistenciais oferecidas que envolvem a gestão dos custos
dos contratos de planos de saúde. [...] (STJ, REsp 1663141/SP,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 03/08/2017, DJe
08/08/2017)



Superior	Tribunal	de	Justiça

• Súmula 608, de 11/04/2018:

• “Aplica-se o CDC aos contratos de plano
de saúde, salvo aos administrados por
entidades de autogestão”



STJ	– saúde	suplementar	– dano	moral

• AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. É possível afastar a
presunção de dano moral na hipótese em que a
recusa de cobertura pelo plano de saúde decorre de
dúvida razoável na interpretação de cláusula
contratual. [...] (AgRg no AREsp 846940/SC, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j.
23/06/2016, DJe 01/08/2016)



O	novo	Registro	na	ANVISA

• Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº
204 (27/12/2017):

• => registro acelerado de medicamentos;
• => 45, 60 ou 120 dias.



Hipossuficiência	necessária

• Duas perspectivas:

• 1 – para medicamentos já incorporados no SUS
(RENAME, REMUME, etc), a hipossuficiência
econômicanão é necessária.

• 2 - para medicamentos não incorporados no SUS
(RENAME, REMUME, etc), a hipossuficiência
econômica é necessária.



Hipossuficiência	necessária

• Outra consequência da hipossuficiência:

• => impossibilidade de ressarcimento
(cobrar dos entes públicos o reembolso
pela aquisição direta de
medicamentos/tratamentos)



Estudo	de	caso	I
• PAULA DA SILVA, representando, JOÃO DA SILVA, absolutamente incapaz,

ajuizou ação no rito ordinário postulando a condenação do ESTADO DO
AMAPÁ e do MUNICÍPIO DE MACAPÁ ao fornecimento do medicamento
NUSINERSEN (SPINRAZA), nos termos do receituário médico anexado à inicial,
que indica doses de ataque: Aplicar intratecal 5ml em 04 doses - nos dias 01,
15, 29 e 59 e doses de manutenção: 5ml cada 4 meses para tratamento de
Atrofia Muscular Espinhal. Alegou que o medicamento foi registrado na
ANVISA e que já foi aprovado em vários outros países. Ainda, mencionou que
o custo do tratamento se aproxima de 2 milhões de reais. Ao final, requereu
a concessão da tutela de urgência. O processo foi concluso para decisão. Você
é o magistrado competente. Avalie o caso, destacando, no mínimo, os
seguintes pontos:

• - ausência	de	pedido	administrativo;
• - inclusão	da	UNIÃO	no	polo	passivo;
• - se	o	registro	na	ANVISA	é	suficiente	para	a	concessão	da	tutela	de	urgência;	
• - o	custo	do	tratamento;
• - a	possibilidade	de	adoção	da	Medicina	Baseada	em	Evidências;
• - a	aplicação	do	art.	19-Q,	§ 2º,	I	e	II	e	do	art.	19-T,	II,	ambos	da	Lei	8080/90;
• - necessidade	de	perícia;



SPINRAZA
NOTA TÉCNICA Nº 30/2018-NJUD/SE/GAB/SE/MS

Desta forma, quem NÃO tem benefício comprovado do uso de
Spinraza são as Crianças de qualquer idade com com qualquer
necessidade de assistência respiratória, escoliose ou contraturas,
crianças maiores de 12 anos e crianças com AME tipo 3 ou 4.

O medicamento Spinraza não aumenta a sobrevida de nenhum
grupo. Para pacientes do tipo I prolongou o tempo para
ventilação assistida terminal, para pacientes do tipo II não há
evidência de aumento da sobrevida.

O medicamento Spinraza NÃO é capaz de CORRIGIR o defeito
genético, pois a doença persiste incurável. A ação principal do
medicamento é redução da perda motora futura.

Fonte: www.jfsc.jus.br => serviços judiciais => saúde



Interpretação	do	ato	médico

• A prescrição médica tem valor
absoluto?



Relatório	da	OMS

• “As estimativas apontam para que, a nível
global, mais de metade de todos os
medicamentos sejam prescritos,
dispensados ou vendidos
inapropriadamente e metade de todos os
doentes não tomem a sua medicação
como prescrito”

• Fonte: ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Relatório
Mundial de Saúde, p. 69. Disponível em
http://www.who.int/whr/2010/whr10_pt.pdf. Acesso em:
02 Nov. 2018.



Validade	da	prescrição	médica

• “Em estudo realizado na cidade de São Paulo,
verificamos que 68% dos antibióticos
prescritos para crianças menores de sete anos
com infecções respiratórias agudas eram
inadequados”.

• Fonte: BRICKS, Lúcia Ferro. Uso judicioso de
medicamentos em crianças. Jornal de
Pediatria. Vol.79, Supl.1, 2003, p. 108.



Código	de	Ética	Médica
• Capítulo II

• É direito do médico:
• [...]
• II - Indicar o procedimento adequado ao
paciente, observadas as práticas
cientificamente reconhecidas e respeitada a
legislação vigente.

• BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM 1.931/2009. Código de
Ética Médica. Capítulo II. Disponível em
https://portal.cfm.org.br/images/stories/biblioteca/codigo%20de%20etica%20me
dica.pdf. Acesso em 12 de Outubro de 2017.



Direito	farmacêutico
• Lei 8080/90:
• Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS

de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem
como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de
diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde,
assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no SUS.

• § 2o O relatório da Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no SUS levará em consideração,
necessariamente:

• I - as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a
efetividade e a segurança do medicamento, produto ou
procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão
competente para o registro ou a autorizaçãode uso;



O	futuro	da	Judicialização	da	Saúde



Código	de	Ética	Médica
• Capítulo II

• É direito do médico:
• [...]
• II - Indicar o procedimento adequado ao
paciente, observadas as práticas
cientificamente reconhecidas e respeitada a
legislação vigente.

• BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM 1.931/2009. Código de
Ética Médica. Capítulo II. Disponível em
https://portal.cfm.org.br/images/stories/biblioteca/codigo%20de%20etica%20me
dica.pdf. Acesso em 12 de Outubro de 2017.





Interpretação	do	ato	médico

• Conclusão:
• => Juiz não pode ser escravo da
prescrição médica apresentada na
inicial. Significaria negar a jurisdição;

• => prescrição médica não é título executivo
extrajudicial!!







Controle	judicial	do	ato	médico

Importância	do	NATJus

⇒ Resolução	238	do	CNJ



COMESC	

• https://www.mpsc.mp.br/program
as/comesc

• https://www.jfsc.jus.br/novo_porta
l/conteudo/conteudoBasico.php?are
asSelecionadas=INTER.1.9-COMESC

• Formulários.



ENUNCIADOS	DO	CNJ	
• I Jornada de Direito da Saúde (maio de 2014)
• http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-
saude/i-jornada-de-direito-da-saude

• 45 enunciados de saúde pública, suplementar e
biodireito.

• II Jornada da Saúde (maio de 2015)
• http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arq
uivo/2015/05/96b5b10aec7e5954fcc1978473e4cd80
.pdf

• Enunciados 46 a 68















Fontes	de	pesquisa

• https://www.jfsc.jus.br/novo_portal/ho
me.php

• => serviços judiciais
• => saúde



Custo	econômico	

• O Judiciário deve fazer o controle do
custo do tratamento judicializado?



Judicialização	da	saúde

• Economia da saúde

• A economia é a arte da escassez.

• Necessidade de compatibilizar os recursos
escassos com a necessidades ilimitadas.



Judicialização	da	saúde

• Em regra, profissionais do Direito não aceitam
discussões econômicas nos temas de saúde.

• “a saúde não tem preço”
• “ a vida não tem preço”



Judicialização	da	saúde
• “Eu sou juíza, não sou ministra da Fazenda. Não
desconheço a responsabilidade dele. Eu não sou
ministra da Saúde. Eu sou juíza, eu tenho a
Constituição, que diz que é garantido o direito à
saúde. Eu estudo que a medicina pode oferecer
uma alternativa para essa pessoa viver com
dignidade. Convenhamos, a dor tem pressa. Eu
lido com o humano, eu não lido com o cofre.”
(Ministra Carmen Lucia, Disponível
em http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/83799-a-
dor-tem-pressa-diz-presidente-do-cnj-ao-abrir-
oficina-sobre-saude







Judicialização	da	saúde

• Os indivíduos fazem escolhas de acordo com
as suas capacidades financeiras.

• O SUS e as operadoras de planos de saúde
(ANS) fazem escolhas de acordo com as suas
capacidades financeiras.

• Autonomia da vontade x heteronomia (plano
coletivo)



Judicialização	da	saúde	e	orçamento
• "Ser bom é fácil. O difícil é ser justo". Com esta frase de Victor Hugo, a

juíza Sonia Maria Mazzetto Moroso Terres, titular da Vara da Fazenda
Pública, Execuções Fiscais, Acidentes de Trabalho e Registros Públicos
da comarca de Itajaí, iniciou decisão em que negou liminar para
fornecimento de medicamento. A análise tratava de fornecimento de
fármaco não padronizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS e de alto
custo.

• Na decisão, a magistrada apresentou levantamentos obtidos no
Portal da Transparência do município que comprova o empenho de
R$ 10,6 milhões para a aquisição de medicamentos em 2016 e 2017.
Em contrapartida, levantamento da unidade jurisdicional indicou
sequestros judiciais no montante de R$ 2,2 milhões no mesmo
período, em benefício de 102 pessoas.

• Assim, Moroso Terres fez comparativo da população total de Itajaí -
212.615 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) - e o número de beneficiados. O resultado final
apontou que 21,4% do valor total para a compra de medicamentos
foram destinados a 0,04% da população local.



Judicialização	da	saúde
• "Portanto, ante a averiguação de tais dados, é forçoso reconhecer que

a intervenção do Poder Judiciário na área da Saúde, ao invés de
realizar a promessa constitucional de prestação universalizada e
igualitária deste serviço, acaba, fatidicamente, criando desigualdades
em detrimento da maioria da população, que continua dependente
das políticas universalistas implementadas pelo Poder Executivo",
afirmou a magistrada.

• "Investir recursos em determinado setor significa deixar de investi-los
em outros, porquanto é fato notório que a previsão orçamentária
apresenta-se, por via de regra, aquém da demanda social. Melhor
dizendo: ao autorizar o fornecimento de qualquer medicamento no
âmbito judicial, o qual não se encontra inserido no planejamento do
Município, estar-se-á, por via de consequência, impulsionando o
deslocamento dos recursos reservados anualmente para a compra de
insumos e a manutenção de serviços básicos de prevenção, promoção
e recuperação da saúde para toda a coletividade, em prol de um único
paciente", finalizou a juíza. Fonte: https://portal.tjsc.jus.br/web/sala-
de-imprensa/-/juiza-considera-efeitos-financeiros-da-judicializacao-da-
saude-em-negativa-de-liminar



Judicialização	da	saúde

• A nova Lei 13.655/2018



Judicialização	da	saúde

• “Art. 20. Nas esferas administrativa,
controladora e judicial, não se decidirá com
base em valores jurídicos abstratos sem que
sejam consideradas as consequências práticas
da decisão.

• Parágrafo único. A motivação demonstrará a
necessidade e a adequação da medida imposta
ou da invalidação de ato, contrato, ajuste,
processo ou norma administrativa, inclusive em
face das possíveis alternativas.”



Judicialização	da	saúde
• Torna-se impossível:
• => Decisão que cita apenas artigo da
Constituição (artigo 196, por exemplo), havendo
necessidade de fundamentação sobre as
questões clínicas (evidências do tratamento
postulado, eficácia e eficiência do
medicamento, custo-efetividade, etc).

• => As decisões judiciais também deverão
considerar suas “consequências práticas”: qual
será a finalidade e qual a mudança na atuação
administrativa – quando houver condenação de
obrigação de fazer, por exemplo.



Judicialização	da	saúde
• “Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa,
controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato,
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa
deverá indicar de modo expresso suas consequências
jurídicas e administrativas.

• Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput
deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as
condições para que a regularização ocorra de modo
proporcional e equânime e sem prejuízo aos
interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos
atingidos ônus ou perdas que, em função das
peculiaridades do caso, sejam anormais ou
excessivos.”



Judicialização	da	saúde

• Os entes públicos também deverão
melhorar a informação e a defesa
processual, qualificando-as com notícias
sobre a situação geral do caso, no âmbito
do Município, do Estado e da União, de
modo a permitir a pluralização do tema e
auxiliar o juiz na visualização das
consequências da decisão.



Judicialização	da	saúde

• “Art. 22. Na interpretação de normas sobre
gestão pública, serão considerados os
obstáculos e as dificuldades reais do
gestor e as exigências das políticas
públicas a seu cargo, sem prejuízo dos
direitos dos administrados.”



Judicialização	da	saúde

• questões historicamente não
consideradas, tais como:

• => subfinanciamento da Saúde
• => atuação omissiva de entidades
(Anvisa, ANS, Conitec, entre outros)

• => atuação dos laboratórios (práticas de
concorrência, desabastecimento do
mercado, etc).



Judicialização	da	saúde
• “Art. 23. A decisão administrativa,
controladora ou judicial que estabelecer
interpretação ou orientação nova sobre
norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de
direito, deverá prever regime de transição
quando indispensável para que o novo dever
ou condicionamento de direito seja cumprido
de modo proporcional, equânime e eficiente
e sem prejuízo aos interesses gerais.”



Judicialização	da	saúde

• O juiz deverá ampliar a interpretação das
ações individuais, imaginando e projetando o
caso na perspectiva plural, coletiva.

• => qual será o impacto da condenação
judicial no orçamento do Município, do
Estado, da União?

• => é possível suportar faticamente a
decisão?

• => a decisão efetivamente vai beneficiar as
pessoas?



Judicialização	da	saúde
• Consequencialismo judicial:

• => aluguel para idoso;
• => caso Avianca;
• => quais as consequências coletivas
de uma decisão na área da saúde?



Judicialização	da	saúde

• Outros efeitos da nova LINDB:

• => fixação de prazos razoáveis para
cumprimento da decisão;

• => análise da saúde coletiva e não
apenas no caso concreto;

• => internaliza o custo-efetividade na
teoria da decisão judicial



Judicialização	da	saúde

• “Art. 30. As autoridades públicas devem
atuar para aumentar a segurança jurídica na
aplicação das normas, inclusive por meio de
regulamentos, súmulas administrativas e
respostas a consultas.

• Parágrafo único. Os instrumentos previstos
no caput deste artigo terão caráter
vinculante em relação ao órgão ou entidade
a que se destinam, até ulterior revisão.”



Judicialização	da	saúde
• => Na esfera administrativa, as autoridades poderão
aprovar atos normativos (Decretos, Regulamentos,
Súmulas, etc) com a finalidade de regular a atuação
dos servidores públicos. Tais documentos terão
eficácia vinculante internamente.

• => Exemplo da possibilidade de atuação
administrativa é a regulação das prescrições médicas,
já que muitos profissionais prescrevem com
frequência tratamentos não incorporados no SUS.
Neste caso, a violação à norma sem justificativa
plausível ensejará punição nos moldes mencionados
anteriormente.



Consequencialismo	judicial

• Fixação de 48h para cumprir a decisão;
• Afastamento do gestor;
• Prisão do gestor;
• Desligamento de energia elétrica do
hospital;

• Sequestro de $$ do gestor.



Judicialização	da	saúde

• Economia da saúde:
• “Ramo do conhecimento que integra as teorias
econômicas, sociais, clínicas e epidemiológicas,
com o objetivo de aperfeiçoar as ações de saúde.”

• Glossário temático economia da saúde.
Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/gloss
ario_tematico_economia_saude.pdf



Judicialização	da	saúde

• Economia da saúde:
• “é o estudo das condições ótimas de distribuição
dos recursos disponíveis para assegurar à
população a melhor atenção à saúde e o melhor
estado de saúde possível, considerando meios e
recursos limitados.”

• Glossário temático economia da saúde.
Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/gloss
ario_tematico_economia_saude.pdf



Judicialização	da	saúde
• Efetividade:
• “Grau no qual uma intervenção sanitária consegue

melhorar a saúde de um indivíduo sob condições reais de
uso.”

• “Nota: são exemplos de condições reais a administração de
um medicamento pelo próprio paciente em ambiente
domiciliar ou o manuseio de um equipamento por um
profissional de saúde não especializado na operação desse
equipamento.”

• Glossário temático economia da saúde. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/glossario_tematico_eco
nomia_saude.pdf



Judicialização	da	saúde
• Eficácia:
• “Grau no qual uma intervenção sanitária consegue

melhorar a saúde de um indivíduo sob condições ideais de
uso. “

• “Nota: um exemplo de condição ideal é aquela existente
durante a realização de ensaios clínicos controlados
aleatorizados, em que se controla, por exemplo, a posologia
de administração de uma substância ou medicamento, a
duração do tratamento e o uso concomitante de outras
substâncias ou medicamentos.”

• Glossário temático economia da saúde. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/glossario_tema
tico_economia_saude.pdf



Judicialização	da	saúde
• Eficiência:
• “Grau no qual uma intervenção sanitária conseguemelhorar a

saúde de um indivíduo sob condições reais de uso, utilizando a
menor quantidade de recursos possíveis.”

• “Notas: i) são exemplos de condições reais a administração de
um medicamento pelo próprio paciente em ambiente
domiciliar ou o manuseio de um equipamento por um
profissional de saúde não especializado na operação desse
equipamento. ii) conceito econômico derivado da escassez de
recursos”

• Glossário temático economia da saúde. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/glossario_tematic
o_economia_saude.pdf



Judicialização	da	saúde
• Elementos da eficiência:
• “1) não desperdiçar recursos;
• 2) produzir cada produto/intervenção de saúde ao seu
menor custo; e

• 3) produzir tipos e quantidades de produto/intervenção
de saúde que apontem mais valor (no sentido de
necessidade) para as pessoas.”

• Fonte: MARASCIULO, Antônio Carlos Estima, et al.
Avaliação econômica de tecnologias em saúde. In
Seleção de medicamentos. FARIAS, Mareni Rocha [et
al.], Florianópolis: EdUFSC, 2016, p. 151.



Judicialização	da	saúde

• Eficiência alocativa:

• “é atingida quando nenhum recurso é perdido
ou quando é possível melhorar a situação de um
indivíduo sem degradar a situação de qualquer
outro.”

• Fonte:	MARASCIULO,	Antônio	Carlos	Estima,	et	al.	
Avaliação	econômica	de	tecnologias	em	saúde.	In	
Seleção	de	medicamentos.	FARIAS,	Mareni Rocha	
[et	al.],	Florianópolis:	EdUFSC,	2016,	p.	149.



Judicialização	da	saúde
• Custo de oportunidade ou Custo econômico:
• “Valor da melhor alternativa não concretizada e
possível, dados os recursos limitados disponíveis para a
produção de determinado bem ou serviço de saúde. “

• “Nota: custo em que a sociedade incorre ao
disponibilizar uma tecnologia sanitária à população, à
medida que os recursos empregados para tal ficam
indisponíveis para outros fins.”

• Glossário temático economia da saúde. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/glossario_tematic
o_economia_saude.pdf



Judicialização	da	saúde

• Como julga a imprensa?







Mercado	de	tecnologias	em	saúde

• Em busca do controle regulatório



Judicialização	da	saúde

• Há ummercado bilionário!

• Necessidade de regulação (a mão invisível não
é suficiente!)

• Ex1: Spinraza gratuito?
• Ex2: Ranibizumabe x Bevacizumabe.
• Ex3: Eculizumabe (400 mil dólares => R$
11.942,60)

















Conflito	de	interesses

• Como	combater?



Conflito	de	interesses

• Boas práticas:
• 1) Minas Gerais:
• http://declarasus.saude.mg.gov.br/

• 2) Médicos semmarca:
• http://www.medicossinmarca.cl/





Urgência	processual	x	urgência	na	saúde

• Processual: art. 300 do CPC

• Finalidade: Utilidade do processo



Urgência	processual	x	urgência	na	saúde

• Saúde: Lei 9.656/98 fixa urgência/emergência:
• Emergência: “implicarem risco imediato de vida ou
de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado
em declaração do médico assistente” (artigo 35-C,
inciso I). Ex.: infarto agudo do miocárdio.

• Urgência: “resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional” (artigo 35-C,
inciso II). Ex.; fratura decorrente de acidente;
complicações na gravidez.



Urgência	processual	x	urgência	na	saúde

• Tempo do processo:
• procurar um advogado, defensor público, membro
do Ministério Público => escrever uma petição inicial
=> ingressar em Juízo => esperar a decisão do
magistrado.

• Tempo da Saúde:
• Nível 1: atendimento imediato
• Nível 5: em até 120 minutos.
• Fonte: classificação de risco do Protocolo de
Manchester.



Cumprimento	

• Como resolver os problemas de
cumprimento das decisões?

• O que fazer?
• Quais medidas o juiz pode
utilizar?



Cumprimento	da	decisão

• Os entes públicos não cumprem a decisão. O que
fazer?

• - multa;
• - prisão do gestor;
• - uso da verba de execução fiscal;
• - sequestro;
• - disponibilizar o valor ao autor (mini licitação)



Cumprimento	da	decisão
• TEMA 84 – STJ

• Tratando-se de fornecimento de medicamentos,
cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação
de suas decisões, podendo, se necessário,
determinar até mesmo, o sequestro de valores do
devedor (bloqueio), segundo o seu prudente
arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

• REsp 1.069.810-RS.



Recomendação	– set	2017	
• O Comitê de Saúde do Conselho Nacional de Justiça – CNJ em Santa Catarina – COMESC, no uso de

suas atribuições normativas (Res. 107/2010 e Res. 238/2016, ambas do CNJ), decidiu, por votação
unânime, Recomendar aos magistrados com atuação em Santa Catarina e competência nos
processos sobre Judicialização de medicamentos, tratamentos e outras tecnologias em saúde, que
adotem, nas decisões judiciais, inclusive liminares, sempre que possível, a seguinte Recomendação
(em ordem sucessiva):

• 1º) fixação de:
• 90 dias de prazo para cumprimento de decisões que tratam de tecnologias em saúde não

incorporadas (sem registro na Anvisa, off label, fora dos PCDTs e fora do rol da ANS), ressalvadas
justificativas devidamente fundamentadas;

• 15 dias de prazo para cumprimento de decisões que tratam de tecnologias em saúde já
incorporadas, ressalvadas justificativas devidamente fundamentadas;

• 2º) o sequestro de valores, apenas se inexistir cumprimento da decisão e não haver esclarecimento
no processo judicial pelo ente público ou pela operadora de plano de saúde de eventual
impedimento à aquisição e entrega do medicamento, tratamento ou tecnologia, ficando, neste
caso, incompatível a fixação concomitante demulta. Neste caso, deve-se evitar a entrega de valores
ao autordo processo, recomendando-sea liberação, preferencialmente, em favordo Município.

• 3º) a não fixação de multa quando houver justificativa informada da impossibilidade de
cumprimento da decisão (licitação deserta, tecnologia não disponível no mercado, preço
comprovadamente excessivo, entre outros argumentos plausíveis), tendo em vista a inefetividade
da medida em relação ao cumprimento coativo da decisão e que acaba onerando demasiadamente
os cofres públicos.

• 4º) na hipótese de fixação da multa, seja observada a decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp
147.466-5), quea limitou em 1 salário mínimo mensal.

• Fonte: https://www.mpsc.mp.br/programas/comesc



Tudo	que	é	novo	é	melhor?



ENUNCIADOS	DO	CNJ	
• I Jornada de Direito da Saúde (maio de 2014)
• http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-
saude/i-jornada-de-direito-da-saude

• 45 enunciados de saúde pública, suplementar e
biodireito.

• II Jornada da Saúde (maio de 2015)
• http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arq
uivo/2015/05/96b5b10aec7e5954fcc1978473e4cd80
.pdf

• Enunciados 46 a 68



Mandado	de	Segurança

• Cabe mandado de segurança para
postular a concessão de medicamentos?



Doenças	raras

• Como	o	sistema	deve	tratar	as	doenças	
raras?

• Saúde	baseada	em	evidências	se	aplica	
para	doenças	raras?

Qual	é	o	critério	para	as	doenças	raras?



Você	defere?
• => Bolacha recheada;
• => bolo de frutas;
• => bolacha de mel;
• => creme anti-idade;
• => biscoito amenteigado;
• => açúcar de confeiteiro;
• => emulsificantepara sorvete;
• => margarina becel, paçoca diet, pipoca doce
diet, cocada diet …



Doenças	raras

O	SUS	tem	vários	PCDTs	para	doenças	
raras:







Tecnologias	não	incorporadas	

Existe	o	Direito	de	tentar?
RIGHT	TO	TRY



Estudo	de	caso	

• PAULO MATOS ajuizou ação postulando a condenação do
ESTADO DO AMAPÁ e do MUNICÍPIO DE MACAPÁ a
disponibilizar vaga em UTI.

• Relatou que: (a) sofreu acidente de trânsito; (b) há
indicação médica para internação em UTI; (c) a não
internação vai levá-lo à morte; (d) não pode ser
responsabilizado pelo reduzido número de leitos.

• O processo foi concluso para decisão. Você é o magistrado
competente.

• Avalie o caso, destacando, no mínimo, os seguintes pontos:
• - necessidade de oitiva do regulador/diretor do hospital;
• - critérios para admissão.



CFM	– Resolução	2.156/2016

• Estabelece os critérios de admissão e alta em unidade
de terapia intensiva

• Art. 1º As admissões em unidade de tratamento
intensivo (UTI) devem ser baseadas em:

• I) diagnóstico e necessidade do paciente;
• II) serviços médicos disponíveis na instituição;
• III) priorização de acordo com a condição do paciente;
• IV) disponibilidade de leitos;
• V) potencial benefício para o paciente com as

intervenções terapêuticas e prognóstico.



CFM	– Resolução	2.156/2016
• Art. 6º A priorização de admissão na unidade de tratamento intensivo

(UTI) deve respeitar os seguintes critérios:
• § 1º – Prioridade 1: Pacientes que necessitam de intervenções de suporte

à vida, com alta probabilidade de recuperação e sem nenhuma limitação
de suporte terapêutico.

• § 2º – Prioridade 2: Pacientes que necessitam de monitorização intensiva,
pelo alto risco de precisarem de intervenção imediata, e sem nenhuma
limitação de suporte terapêutico.

• § 3º – Prioridade 3: Pacientes que necessitam de intervenções de suporte
à vida, com baixa probabilidade de recuperação ou com limitação de
intervenção terapêutica.

• § 4º – Prioridade 4: Pacientes que necessitam de monitorização intensiva,
pelo alto risco de precisarem de intervenção imediata, mas com limitação
de intervenção terapêutica.

• § 5º – Prioridade 5: Pacientes com doença em fase de terminalidade, ou
moribundos, sem possibilidade de recuperação. Em geral, esses pacientes não
são apropriados para admissão na UTI (exceto se forem potenciais doadores
de órgãos). No entanto, seu ingresso pode ser justificado em caráter
excepcional, considerando as peculiaridades do caso e condicionado ao
critério do médico intensivista.



CFM	– Resolução	2.156/2016
• Art. 7º Os pacientes classificados como Prioridade 2
ou 4, conforme descrito nos parágrafos 2º e 4º do
art. 6º, devem prioritariamente ser admitidos em
unidades de cuidados intermediários (semi-
intensivas).

• Art. 8º Os pacientes classificados como Prioridade 5,
conforme descrito no parágrafo 5º do art. 6º, devem
prioritariamente ser admitidos em unidades de
cuidados paliativos.



CFM	– Resolução	2.156/2016

• Art. 10. Os critérios para alta das unidades de
tratamento intensivo (UTI) são:

• a) Paciente que tenha seu quadro clínico controlado
e estabilizado;

• b) Paciente para o qual tenha se esgotado todo o
arsenal terapêutico curativo/restaurativo e que possa
permanecer no ambiente hospitalar fora da UTI de
maneira digna e, se possível, junto com sua família.



A	escolha	trágica

• O papel do juiz:
• - envelhecimento da população;
• - medicina em excesso;
• - recursos limitados;
• - interesses privados;
• - interesses políticos;
• - alto preço dos tratamentos;
• - falta de concorrência no mercado;



Judicialização	da	saúde

• Medicalização da vida => como
evitar?



Slow	medicine

• Fast medicine => judicialização
ilimitada.

• Slow medicine => slow judicial
review



Ato	médico





Judicialização	da	Saúde

• => A influência das teorias
comportamentais no Direito.



Teorias	comportamentais

• Ex1: aumento do valor dos planos de
saúde => quem vai se desligar?

• Ex2: se toda negativa é ilegal => tudo
é possível => não há previsão
atuarial.



Judicialização	da	saúde

• Também é possível a aplicação das
teorias comportamentais:

• - quanto ao consumo de
medicamentos;

• - quanto ao modo de usar os
medicamentos.

• O limite é a criatividade!



Direito	à	saúde

• Fomentar políticas paliativas:

• Não há vida eterna.

• => testamento vital;
• => direito à morte digna.



Direito	à	saúde

• Obstinação terapêutica => Enunciado do COMESC –
Comitê de Saúde do CNJ em SC

• A judicialização da Saúde não se limita apenas à
assistência farmacêutica (fornecimento de
medicamentos), cabendo ao perito judicial, ao NATJUs
ou a outro profissional técnico, informar a importância
da adoção de políticas de cuidados paliativos,
especialmente nos casos de doenças raras e
irreversíveis e quando não existir resposta clara e
objetiva quanto à eficiência, à efetividade e à
segurança do tratamento medicamentoso indicado
pelo médico assistente.



Enunciado	– Comitê	do	CNJ	em	SC

• Deve-se evitar a obstinação terapêutica
com tratamentos fúteis (sem benefícios,
em que a morte é inevitável) sem custo-
utilidade (comparação entre a
intervenção pretendida e o seu respectivo
efeito) e que não tragam benefícios e
qualidade de vida ao paciente e/ou à
respectiva família.



Estudo	de	caso
• É possível a substituição de medicamentos
no mesmo processo judicial?

• Ajuizada a ação para pedir o medicamento
X é possível, posteriormente, alterar-se o
pedido – e a causa de pedir – para requerer
o medicamento Y?

• E na fase de cumprimento?
• Há limites?



Judicialização	da	saúde

• O Código de Processo Civil – CPC
estabelece que o autor pode mudar
o pedido até a citação do
demandado ou depois da citação
somente com o consentimento do
réu (artigo 329).



Judicialização	da	saúde
• A questão envolve a análise dos seguintes aspectos:
• => O CPC fixa regras objetivas de estabilização da demanda;
• => O pedido de alteração do pedido – e da causa de pedir – após a

citação deve ter a concordância do réu (ente público demandado ou
plano de saúde);

• => Deve-se observar a possibilidade de substituição entre os
medicamentos (aquele postulado na inicial e aquele pleiteado
posteriormente, no curso do processo);

• => É indispensável uma nova prescrição subscrita pelo médico
assistente, bem como a comprovação da evidência científica da
eficácia, da eficiência e da segurança do novo fármaco;

• => De preferência, o novo medicamento deve ter um valor inferior ao
inicialmente postulado;

• => O réu poderá postular novas provas – inclusive utilização de NATJus
– em relação ao novo medicamento;

• => Não é possível a mudança do pedido após a prolatação de sentença.



Judicialização	da	saúde
• Federalização da judicialização:

• 1 - Em primeiro lugar, porque a solidariedade
aplicada à esfera administrativa não é a mesma
da esfera judicial. Naquela, não se pode, em
regra, negar postulação sob o fundamento de
ausência de atribuição. No plano judicial,
contudo, há efeito diferente, especialmente
porque a cláusula do acesso à Justiça atrai
consigo uma série de consequências e a principal
é que a decisão fará coisa julgada entre as partes
litigantes.



Judicialização	da	saúde
• Federalização da judicialização:

• 2 - Em segundo lugar, porque os fundamentos
que justificavam, décadas atrás, a
responsabilidade solidária ao processo judicial,
não persistem mais. É que: (a) existe processo
eletrônico, assim, é possível ajuizar uma ação
pela rede mundial de computadores em qualquer
lugar do mundo; (b) na última década, houve
significativa ampliação da Justiça Federal no
Brasil, com a sua interiorização, razão pela qual a
União está mais próxima das pessoas.



Judicialização	da	saúde

• Federalização da judicialização:

• 3 - Em terceiro lugar, uma forma de solucionar
temporariamente a questão seria a aplicação
analógica do artigo 109, parágrafo terceiro, da
Constituição, que autoriza do deslocamento
de competência, também chamado de
federalização da investigação, da persecução
ou do processo penal, quando há grave
violação de direitos humanos.



Judicialização	da	saúde

• Vacina e direito de resistência

• Em princípio, não é possível:
• => política sanitária, de modo a evitar epidemias e
fomentar a maior concretização do Direito
Fundamental à Saúde;

• => atenção integral à pessoa;
• => Estatuto da Criança e do Adolescente que
estabelece, neste tema: “É obrigatória a vacinação das
crianças nos casos recomendados pelas autoridades
sanitárias” (Artigo 14, §1º)



Judicialização	da	saúde

• Condenação bifronte. A responsabilidade do
Estado por demora na internação.

• Decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ
em que manteve condenação de ente público
ao pagamento de indenização em razão da
demora na internação em Unidade de Terapia
Intensiva – UTI.

• => O caso é originário de um hospital no
Município do Rio de Janeiro, que demorou
três dias para providenciar a internação de
uma pessoa acidentada.



Judicialização	da	saúde
• “APELAÇÃO CIVEL/REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
DEMORA NA INTERNAÇÃO HOSPITALAR-CTI. MORTE. TEORIA
DA PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL E MATERIAL. 1 -
Ressai do acervo probatório que a vítima, que era
companheiro da Autora e pai do segundo Autor, em razão de
grave acidente de trânsito, adentrou em Hospital do
Município Réu com a necessidade urgente de ser colocado em
unidade de tratamento intensivo, local onde receberia o
melhor tratamento para o caso. 2 - Ocorre quemesmo diante
do diagnóstico descrevendo a gravidade das lesões e as
diversas anotações médicas no prontuário atestando a
necessidade da vaga em unidade de tratamento intensivo, a
espera durou quase três dias, o que de fato contribuiu para o
óbito do paciente, ou sua aceleração, que ocorreu em menos
de 24 horas depois da transferência.



Judicialização	da	saúde
• O feito não traduz situação de erro médico sobre o

diagnóstico do paciente. A questão diz respeito à
transferência do paciente para a UTI/CTI e tal necessidade
está comprovada nos autos, diante das já mencionadas
anotações médicas nesse sentido. Não existe nulidade por
falta de perícia. Ademais, o Réu, ora apelante 1, dispensou
a produção de outras provas. [...] o tratamento realizado
em local inadequado enquanto esperava pelo leito no CTI
do Hospital Souza Aguiar, pertencente ao Município do Rio
de Janeiro, colocou em maior risco a vida do parente dos
autores, retirando-lhe a chance de restabelecimento, o
que caracteriza a responsabilidade civil pela perda de uma
chance. Evidente a falha na prestação do serviço. [...]
Assim, deve o Réu responder por tais condutas, tendo em
vista a frustração de uma expectativa consubstanciada na
teoria da perda de uma chance.



Judicialização	da	saúde
• A hipótese dos autos é de omissão específica, o que conduz

à aplicação da regra constitucional inserta no art. 37, § 6º.
[...] Configurados os requisitos do ato ilícito, deve ser
mantida a condenação do Réu ao pagamento da
indenização por danos morais e por danos materiais. 8 - In
casu, entendo que o valor arbitrado de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) para cada autor, com o fito de
compensar a lesão moral sofrida pela morte do ente
querido, está em conformidade com os critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade, sem deixar de
atender aos aspectos punitivos e pedagógicos necessários a
repelir e evitar tais práticas aos administrados. Da mesma
forma, nada a reformar quanto ao pensionamento em 1
salário mínimo, [...] (Resp 1.651.684, REL. MIN. HERMAN
BENJAMIN, j. 16/03/2017.



Judicialização	da	saúde

• Responsabilidade civil por prescrição
de remédio fora da lista do SUS

• => Em princípio, não se vislumbra, de
plano, a possibilidade de
responsabilização civil do médico
quando prescreve fora dos protocolos
clínicos incorporados no SUS



Judicialização	da	saúde
• De outro lado, em tese, é possível a
responsabilização quando:

• => a prescrição médica não materializa as melhores
evidências científicas na área;

• => inexistiu informação adequada ao paciente;
• => comprovação de manifesto conflito de interesses,
diante do seu vínculo com o laboratório, indústria ou
terceiro;

• => houver violação frontal às regras do Código de
Ética Médica



Judicialização	da	saúde
• Resolução 1.931/2009 do Conselho
Federal de Medicina, no capítulo II,
prevê que “É direito do médico: [...] II
- Indicar o procedimento adequado
ao paciente, observadas as práticas
cientificamente reconhecidas e
respeitada a legislação vigente.”



Judicialização	da	saúde
• E na esfera criminal, o médico pode ser responsabilizado?

• Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular,
declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

• Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o
documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa,
se o documento é particular.

• Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e
comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a
falsificação ou alteração é de assentamento de registro
civil, aumenta-se a pena de sexta parte.



Judicialização	da	saúde

• => A declaração falsa se materializa na afirmação –
existente na prescrição – que o medicamento é
prescrito para algo que pode não acontecer, ou seja,
o resultado útil ao cidadão não será alcançado,
inexistindo eficácia e eficiência no tratamento.

• => A criação da obrigação decorre da sujeição do
ente público (União, Estado, Distrito Federal e/ou
Município) – ou do plano de saúde – a fornecer um
medicamento ou tratamento sem possibilidade de
sucesso.



Judicialização	da	saúde

Recomendações	31	e	36



Judicialização	da	saúde

• Recomendação Nº 31 de 30/03/2010
• Ementa: Recomenda aos Tribunais a adoção
de medidas visando a melhor subsidiar os
magistrados e demais operadores do direito,
para assegurar maior eficiência na solução das
demandas judiciais envolvendo a assistência à
saúde (Publicado no DJ-e nº 61/2010, em
07/04/2010, p. 4-6).



Judicialização	da	saúde

• Recomendação Nº 31 de 30/03/2010
• I. Recomendar aos Tribunais de Justiça dos
Estados e aos Tribunais Regionais Federais que:

• a) até dezembro de 2010 celebrem convênios que
objetivem disponibilizar apoio técnico composto
por médicos e farmacêuticos para auxiliar os
magistrados na formação de um juízo de valor
quanto à apreciação das questões clínicas
apresentadas pelas partes das ações relativas à
saúde, observadas as peculiaridades regionais;



Judicialização	da	saúde
• Recomendação Nº 31 de 30/03/2010
• I. Recomendar aos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Tribunais

Regionais Federais que:
• b.1) procurem instruir as ações, tanto quanto possível, com relatórios

médicos, com descrição da doença, inclusive CID, contendo prescrição de
medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos,
órteses, próteses e insumos em geral, com posologia exata;

• b.2) evitem autorizar o fornecimento de medicamentos ainda não
registrados pela ANVISA, ou em fase experimental, ressalvadas as
exceções expressamente previstas em lei;

• b.3) ouçam, quando possível, preferencialmente por meio eletrônico, os
gestores, antes da apreciação demedidas de urgência;

• b.4) verifiquem, junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisas
(CONEP), se os requerentes fazem parte de programas de pesquisa
experimental dos laboratórios, caso em que estes devem assumir a
continuidadedo tratamento;

• b.5) determinem, no momento da concessão de medida abrangida por
política pública existente, a inscrição do beneficiário nos respectivos
programas;



Judicialização	da	saúde

• Recomendação Nº 36 de 12/07/2011
• Ementa: Recomenda aos Tribunais a adoção
de medidas visando a melhor subsidiar os
magistrados e demais operadores do direito,
com vistas a assegurar maior eficiência na
solução das demandas judiciais envolvendo a
assistência à saúde suplementar. Publicada no
DJ-e nº 129/2011, em 14/07/2011, pág. 3-4.



Judicialização	da	saúde

• Recomendação Nº 36 de 12/07/2011

• I – Recomendar aos Tribunais de Justiça dos Estados e
Tribunais Regionais Federais que:
a) celebrem convênios que objetivem disponibilizar
apoio técnico, sem ônus para os Tribunais, composto
por médicos e farmacêuticos, indicados pelos Comitês
Executivos Estaduais, para auxiliar os magistrados na
formação de um juízo de valor quanto à apreciação das
questões clínicas apresentadas pelas partes,
observadas as peculiaridades regionais;



Judicialização	da	saúde
• Recomendação Nº 36 de 12/07/2011

• I – Recomendar aos Tribunais de Justiça dos Estados e
Tribunais Regionais Federais que:
c) orientem os magistrados vinculados, por meio de suas
corregedorias, a fim de que oficiem, quando cabível e
possível, à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), à
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), ao
Conselho Federal de Medicina (CFM), ao Conselho Federal
de Odontologia (CFO), para se manifestarem acerca da
matéria debatida dentro das atribuições de cada órgão,
específica e respectivamente sobre obrigações
regulamentares das operadoras, medicamentos, materiais,
órteses, próteses e tratamentos experimentais.



Judicialização	da	saúde

Resoluções	107	e	238



Judicialização	da	saúde

• Resolução Nº 107 de 06/04/2010
• Ementa: Institui o Fórum Nacional do
Judiciário para monitoramento e
resolução das demandas de assistência à
saúde.



Judicialização	da	saúde

• Resolução Nº 107 de 06/04/2010
• Art. 1º Fica instituído, no âmbito do
Conselho Nacional de Justiça, o Fórum
Nacional para o monitoramento e resolução
das demandas de assistência à saúde, com a
atribuição de elaborar estudos e propor
medidas concretas e normativas para o
aperfeiçoamento de procedimentos, o
reforço à efetividade dos processos judiciais
e à prevenção de novos conflitos.



Judicialização	da	saúde
• Resolução Nº 107 de 06/04/2010
• Art. 2º Caberá ao FórumNacional:
• I - o monitoramento das ações judiciais que envolvam prestações

de assistência à saúde, como o fornecimento de medicamentos,
produtos ou insumos em geral, tratamentos e disponibilização de
leitos hospitalares;

• II - o monitoramento das ações judiciais relativas ao Sistema Único
de Saúde;

• III - a proposição de medidas concretas e normativas voltadas à
otimização de rotinas processuais, à organização e estruturação de
unidades judiciárias especializadas;

• IV - a proposição de medidas concretas e normativas voltadas à
prevenção de conflitos judiciais e à definição de estratégias nas
questões de direito sanitário;

• V - o estudo e a proposição de outras medidas consideradas
pertinentes ao cumprimento do objetivo do FórumNacional.



Judicialização	da	saúde
• Resolução Nº 107 de 06/04/2010
• Art. 3º No âmbito do Fórum Nacional serão
instituídos comitês executivos, sob a coordenação de
magistrados indicados pela Presidência e/ou pela
Corregedoria Nacional de Justiça, para coordenar e
executar as ações de natureza específica, que forem
consideradas relevantes, a partir dos objetivos do
artigo anterior.



Judicialização	da	saúde
• Resolução Nº 238 de 06/09/2016
• Ementa: Dispõe sobre a criação e manutenção, pelos
Tribunais de Justiça e Regionais Federais de Comitês
Estaduais da Saúde, bem como a especialização de
vara em comarcas com mais de uma vara de fazenda
Pública.



Judicialização	da	saúde
• Resolução Nº 238 de 06/09/2016
• Art. 1º Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais

criarão no âmbito de sua jurisdição Comitê Estadual de Saúde,
com representação mínima de Magistrados de Primeiro ou
Segundo Grau, Estadual e Federal, gestores da área da saúde
(federal, estadual e municipal), e demais participantes do
Sistema de Saúde (ANVISA, ANS, CONITEC, quando possível) e de
Justiça (Ministério Público Federal e Estadual, Defensoria
Pública, Advogados Públicos e um Advogado representante da
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do respectivo
Estado), bem como integrante do conselho estadual de saúde
que represente os usuários do sistema público de saúde, e um
representante dos usuário do sistema suplementar de saúde que
deverá ser indicado pela Secretaria Nacional de Defesa do
Consumidor por intermédio dos Procons de cada estado.



Judicialização	da	saúde

• Resolução Nº 238 de 06/09/2016
• § 1° O Comitê Estadual da Saúde terá entre as suas
atribuições auxiliar os tribunais na criação de
Núcleos de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS),
constituído de profissionais da Saúde, para elaborar
pareceres acerca da medicina baseada em
evidências, observando-se na sua criação o disposto
no parágrafo segundo do art. 156 do Código de
Processo Civil Brasileiro.



Comitês	de	Saúde	do	CNJ

• Comitê nacional – Brasília

• Comitês estaduais – em cada Estado da
federação.

• Necessidade de participação:
• - CRFs;
• - farmacêuticos dos Municípios.



Judicialização	da	saúde

NATJus



Judicialização	da	saúde

NATJus
Criação: definida em cada Estado da
federação;

Participação dos tribunais e das SES



Judicialização	da	saúde

NATJus
Composição:
Farmacêuticos, médicos, enfermeiros,
etc.



Judicialização	da	saúde

NATJus
Forma de atuação:
Definida de acordo com a modalidade
escolhida.

Geralmente os pareceres são feitos em
48h, 72h, com solicitação e envio na
via eletrônica.



Direito	Farmacêutico

Novo	ramo	do	Direito?

SCHULZE, Clenio Jair. Direito Farmacêutico.
Empório do Direito. 21 Ago. 2017.
Disponível em
http://emporiododireito.com.br/leitura/dir
eito-farmaceutico-por-clenio-jair-schulze



Direito	Farmacêutico
• Eixos temáticos => disciplinamento e a
organização de regras sobre:

• a) Assistência farmacêutica;
• b) Farmacovigilância;
• c) Farmacoeconomia;
• d) Atuação mercadológica;
• e) Definição objetiva dos pontos de atuação
do profissional da Farmácia e da respectiva
categoria e entidade de classe;



Direito	Farmacêutico
Benefícios:
• a) Qualificação dos processos judiciais
sobre o Direito à Saúde;

• b) Definição mais objetiva da atuação do
papel do profissional da Farmácia e da
Medicina;

• c) Difusão do conhecimento em relação a
evidências científicas nas tecnologias em
saúde;



Direito	Farmacêutico
Benefícios:
• d) Ampliação e melhoria dos serviços dos
Núcleos de Apoio ao Judiciário – NATJus;

• e) Apresentação de respostas sobre custo-
efetividade, custo-benefício, custo-utilidade das
tecnologias em saúde;

• f) Acompanhamento dos resultados dos
processos judiciais em que houve a concessão
de tutela de urgência/evidência e/ou
procedência do pedido.



Direito	Farmacêutico

=> Excesso de teoria do Direito;

=> Déficit das teorias da Saúde
(Farmácia, Enfermagem, Medicina,
etc).



Direito	farmacêutico

• Importância da farmacovigilância



Direito	farmacêutico

• Segundo definição da Organização Mundial da
Saúde a Farmacovigilância é a “ciência e
atividades relativas à identificação, avaliação,
compreensão e prevenção de efeitos
adversos ou quaisquer problemas
relacionados ao uso de medicamentos.”

• Fonte: Organização Mundial da Saúde. A importância da
Farmacovigilância/Organização Mundial da Saúde –

• Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2005.
Disponível
em http://www.who.int/eportuguese/onlinelibraries/pt/



Direito	farmacêutico

• A finalidade da Farmacovigilância é
“identificar, avaliar e monitorar a ocorrência
dos eventos adversos relacionados ao uso
dos medicamentos comercializados no
mercado brasileiro, com o objetivo de
garantir que os benefícios relacionados ao
uso desses produtos sejam maiores que os
riscos por eles causados.”

• Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Disponível
em http://portal.anvisa.gov.br/o-que-e-farmacovigilancia-



Farmacovigilância
• Fundamentos:
• (a) o efetivo interesse processual (na perspectiva
do binômio necessidade/utilidade);

• (b) o sucesso ou insucesso do tratamento
postulado judicialmente;

• (c) a atuação dos entes públicos e da Agência
Nacional de Saúde Suplementar – ANS em
eventual ajuste na relação (ou rol) de
medicamentos e procedimentos;



Farmacovigilância
• Fundamentos:
• (d) fiscalização do ato médico, inclusive na
perspectiva ética;

• (e) orientar a própria atuação do Poder
Judiciário, na condução dos processos
relativos ao tema;

• (f) cumprimento dos atos normativos do
Conselho Nacional de Justiça – CNJ



Direito	Farmacêutico	- farmacovigilância

Comesc – Comitê de Saúde do CNJ em SC.

Enunciado 15 (renumerado – reunião de abril/2016):
“Configura abandono de tratamento a não retirada do
medicamento e outros produtos por mais de três
meses consecutivos, facultando-se ao demandado a
suspensão das respectivas aquisições, devendo,
ainda, noticiar ao Juízo o respectivo abandono.”

Fonte:
https://www.mpsc.mp.br/programas/comesc



O	FUTURO

Inteligência	Artificial





O	futuro	da	judicialização	da	Saúde



O	futuro	da	Judicialização	da	Saúde



O	FUTURO
• => A impressão 3D vai impactar sensivelmente na saúde

humana:

• “Um dia, as impressoras 3D não irão criar somente coisas,
mas também órgãos humanos – um processo chamado
bioimpressão. De forma bastante semelhante à impressão de
objetos, um órgão é impresso camada por camada a partir de
um modelo digital em 3D. O material usado para imprimir um
órgão será, obviamente, diferente daquele utilizado para uma
bicicleta; os experimentos são feitos para fazer ossos. A
impressão 3D tem um grande potencial para servir às
necessidades personalizadas dos projetos; e não há nadamais
personalizado que um corpo humano.” (SCHWAB, Klaus. A
quarta revolução industrial. Tradução de Daniel Moreira
Miranda. Editora Edipro: São Paulo, p. 151. Título original: The
Fourth Industrial Revolution)



O	FUTURO
• Qual será o custo para a saúde humana das novas
tecnologias em saúde?

• Quais são os limites éticos?
• Um cidadão vai imprimir – na sua residência – um
órgão humano a partir de uma impressora 3D. Isso
será possível? Qual é a conseqüência jurídica deste
procedimento? Qual é a responsabilidade do
cidadão? Qual é a responsabilidade do Estado ou da
operadora do plano de saúde? Qual é o impacto da
conduta no fenômeno da vida e no aspecto jurídico?



O	FUTURO

• Big data;

• Internet das coisas;

• Inteligência artificial;

• Trabalho de robôs no cruzamento de
dados (artigos de revisão).



O	futuro	- willrobotstakemyjob.com



O	futuro	- willrobotstakemyjob.com



O	futuro	- willrobotstakemyjob.com



O	futuro	- willrobotstakemyjob.com



O	futuro	- willrobotstakemyjob.com



Judicialização	da	saúde	- IA

• 1 – Identificação do perfil dos juízes que julgam
com maior freqüência os pedidos improcedentes
ou procedentes;

• 2 – Identificar os advogados que mais judicializam;
• 3 – Identificar as tecnologias em saúde
(medicamentos, próteses, etc) mais judicializados;

• 4 – Identificar eventual repetição de
procedimentos aparentemente duvidosos;

• 5 – Controlar as demandas predatórias
(desnecessárias).



Judicialização	da	saúde	- IA
• Os benefícios das ferramentas de inteligência
artificial podem ser:

• 1 – Planejamentos do Judiciário na área da
Judicialização da Saúde;

• 2 – Planejamento do SUS e das operadoras de planos
de saúde;

• 3 – Controle dos litigantes de má-fé;
• 4 – Identificar os locais com problemas na qualidade
na prestação dos serviços de saúde;

• 5 – Previsibilidade quanto à posição dos juízes, em
razão domapeamento de todas as suas decisões.



Judicialização	da	saúde

• Projeção para o futuro:

• Como o profissional pode auxiliar na
construção de um direito à saúde
mais justo e adequado?



Medidas	para	a	Judicialização	da	Saúde

• 1 – Saúde baseada em Evidências;

• 2 – Controle ético dos profissionais -
punições;

• 3 – Atuação coordenada (CRM, CFM, SUS,
planos de saúde);



Medidas	para	a	Judicialização	da	Saúde

• 4 – Qualificação dos magistrados;

• 5 – Transparência (a quem interessa a
judicialização?)

• 6 – Divulgação de fatos (em 2016, 16
milhões de reais em medicamentos não
foram retirados em SC)



Medidas	para	a	Judicialização	da	Saúde

• 7 – Fixar limites ao Direito à Saúde;

• 8 – Atuação dos órgãos de regulação
(ANVISA, CONITEC, ANS);

• 9 – Financiamento adequado do SUS;

• 10 - Diálogos institucionais;



Medidas	para	a	Judicialização	da	Saúde

• 11 – Observar os outros países (qual a
extensão do Direito à Saúde?);

• 12 – Equilíbrio na relação
consumidor/plano de saúde;

• 13 – Comedimento na fixação de
indenização por danos morais;



Medidas	para	a	Judicialização	da	Saúde

• 14 – Maior autocontenção Judicial nas
políticas públicas e nos contratos;

• 15 – Resolução extrajudicial de conflitos;

• 16 – Médicos sem marca;

• 17 – Controle de precificação das
tecnologias em Saúde;



Medidas	para	a	Judicialização	da	Saúde

• 18 – Utilização da inteligência artificial;

• 19 – Controle na concorrência de
medicamentos e atuação de laboratórios
farmacêuticos;

• 20 – Informação e transparência.



Ausência	de	AED	e	do	pragmatismo
• Ranking de competitividade:
• 1º Hong Kong;
• 2º Suíça;
• [...]
• 61º Brasil;
• 62º Mongólia;
• 63º Venezuela.

• Fonte: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-so-
ganha-para-venezuela-e-mongolia-em-ranking-de-
competitividade,70001819657. Publicado em 31/05/2017





Judicialização	da	saúde

Muito	grato!

CLENIOJSCHULZE@YAHOO.COM.BR


