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12. ASPECTOS DESTACADOS PARA 
A ADEQUADA CONCRETIZAÇÃO DO 
DIREITO À SAÚDE NA VIA JUDICIAL

Clenio Jair Schulze3

INTRODUÇÃO

O direito à saúde expandiu-se consideravelmente nos últimos anos, tal-
vez mais do que os outros Direitos Fundamentais. E a judicialização é um dos 
grandes fundamentos que ensejaram tal situação. Nesse sentido, já se caminha 
para um número que supera um milhão e quinhentos mil de processos judiciais 
relacionados ao direito à saúde (SCHULZE, 2018) e, mesmo assim, não se tem 
observado melhorias significativas no cotidiano dos cidadãos. Ou seja, a des-
peito do acesso ao Judiciário, as pessoas não estão, em linhas gerais, obtendo 
mais benefícios nas suas vidas.

O presente capítulo tem a finalidade de encontrar algumas explicações para 
este fenômeno – ou a pretensão de chegar próximo a algumas justificativas que 
levaram ao estado da arte. Para tanto, são objeto de consideração os processos 
judiciais em que se busca a obtenção de tecnologias ainda não incorporadas no 
Sistema Único de Saúde (SUS) e no rol de procedimentos da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS).

3 Doutor e Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali). Professor da Escola da Magis-
tratura Federal de Santa Catarina ESMAFESC. Professor da Escola da Magistratura do Estado de Santa Catarina 
ESMESC. Professor da Escola da Magistratura do Trabalho de Santa Catarina ( Amatra). Professor da Escola do 
Ministério Público de Santa Catarina. Juiz Federal da 4ª região, lotado na Subseção Judiciária de Brusque/SC. Foi 
juiz auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça CNJ (2013/2).
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Inicialmente, analisa-se o fenômeno da Judicialização da Saúde a partir da 
classificação dos casos difíceis, em que a solução não é fácil de encontrar, o que 
pode levar à judicialização do impossível, quando são postulados aos magis-
trados tratamentos que não apresentam resultados úteis ou satisfatórios, mas, 
mesmo assim, são veiculados com a expectativa de resolver o problema de saúde 
do autor da ação judicial.

Na continuação, aborda-se a influência dos laboratórios farmacêuticos na 
Judicialização da Saúde, para, então, fazer-se uma avaliação sobre a possibili-
dade de fixação de limites aos tratamentos experimentais. Também é analisado 
o fenômeno do conflito de interesses na área médica. Enfrenta-se a questão da 
oferta e da demanda, utilizando-se a Lei de Roemer como base de pesquisa. Além 
disso, comenta-se a influência da precificação das tecnologias na Judicialização 
da Saúde. E, por fim, investiga-se o instituto do fórum shopping na Judicialização 
da Saúde. Há inúmeros fatores que precisam ser considerados pelos magistrados 
durante o julgamento de processos judiciais, especialmente sobre a influência 
dos laboratórios farmacêuticos, os limites para os tratamentos experimentais, 
os conflitos de interesse e a precificação das tecnologias em Saúde. Tais questões 
precisam estar presentes na teoria da decisão judicial para qualificar o trabalho 
do Poder Judiciário e evitar provimentos não compatíveis com a Constituição. 
Nesse sentido, a hipótese indica que ainda é preciso avançar na qualificação da 
Judicialização da Saúde.

CASOS DIFÍCEIS

Não é fácil ser juiz em um país em que as pessoas acreditam que tudo pode 
acontecer. Muitas vezes, o cidadão brasileiro, quando vai ao Judiciário, pensa que 
o magistrado é um mágico que altera a natureza das coisas. O mais impressionante 
é que há juízes que também acreditam nesta premissa. A Judicialização da Saúde 
tem uma série de exemplos para comprovar isso. O caso da retinose pigmentar, 
resumidamente, demonstra tal situação, em que inexistia solução médica para o 
problema oftalmológico e mesmo assim o Supremo Tribunal Federal autorizou 
o tratamento no exterior (BRASIL, 2011).

Nos processos judiciais em que se busca um tratamento paliativo para as 
patologias, muitas vezes a judicialização do medicamento apenas vai amenizar o 
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sofrimento do doente – e/ou dos seus familiares – sem apresentar um resultado 
curativo. E, pior, o custo social é elevado para um resultado pouco satisfatório.

No plano processual, muitas vezes, sequer existe interesse jurídico para 
deflagrar a ação judicial, já que é indispensável, pela teoria processualística, 
comprovar que a pretensão é necessária e que vai trazer algum benefício em 
prol do autor da ação. Mas o que se deve fazer se a doença é rara e não há evi-
dência científica sobre o tratamento? Indeferir a petição inicial ou permitir o 
prosseguimento da ação? Esta opção geralmente é a escolhida pelo Judiciário, 
em prol da maximização do direito à saúde, no qual se compreende a possibi-
lidade de “tentar” tratamentos cientificamente não comprovados.

Mas qual é o custo disto para a sociedade? Não há como responder obje-
tivamente tal pergunta. Seja porque não se poderia deixar desamparadas as 
pessoas com doenças raras, seja porque o Estado deve progredir nas pesqui-
sas clínicas. De outro lado, o custo é extremamente alto para as pessoas. No 
aspecto individual, pois não tem a garantia de sucesso do tratamento. E, no 
plano social, porquanto a solidarização decorrente dos gastos com terapias sem 
comprovação científica são compartilhados com todos os cidadãos.

Por isso a tragédia dos comuns é lembrada frequentemente na Judicialização 
da Saúde. Vale dizer, enquanto alguns ganham com decisões favoráveis, outros 
ficam sem a cobertura prometida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) porque 
os recursos já foram utilizados por quem chegou primeiro. Em última análise, 
ganha quem for mais rápido.

É claro que essa interpretação não pode ser aplicada quando se trata de 
tratamentos já incorporados no Sistema de Saúde, pois seria surreal imaginar 
que há abuso na judicialização de algo que já foi disponibilizado gratuitamente 
a todos. Mas quando inexiste concessão do tratamento em nenhum outro país, 
porque o Brasil teria que reconhecer?

Estes são alguns dilemas que norteiam a Judicialização da Saúde e demons-
tram que os magistrados estão diariamente diante de casos difíceis (hard cases). 
Tais casos precisam de uma definição, pois há uma pessoa com uma patolo-
gia, há uma prescrição médica e um tratamento disponível (ainda que sem 
efetividade, eficácia e eficiência) em algum lugar do mundo. Para alguns, isso 
é suficiente para a procedência do pedido. Para outros, é preciso muito mais, 
como a comprovação do sucesso da providência buscada, com a demonstração 
de que o custo é suportável socialmente, sem provocar colapso no Sistema de 
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Saúde (que precisa ser compreendido em uma perspectiva mais ampla e não 
isoladamente).

Portanto, as escolhas trágicas são inerentes à Judicialização da Saúde. Além 
destes aspectos mencionados, também há vários outros fatores, conforme se pas-
sará a demonstrar.

A ATUAÇÃO DOS LABORATÓRIOS

Um aspecto importante no debate sobre a Judicialização da Saúde é o grau 
de influência dos laboratórios farmacêuticos. O alto número de processos judi-
ciais também pode ter como responsável a indústria farmacêutica? Trata-se de 
uma pergunta difícil de responder. De qualquer forma, há fatos que ocorrem 
em decorrência da atuação – ou sua ausência – dos laboratórios. Por exemplo, o 
ente público – Município ou Estado da federação – lança um edital para adqui-
rir determinado fármaco. Contudo, não houve nenhum laboratório interessado 
em participar da licitação. Por que isso acontece? Há pelo menos duas hipóteses: 
(a) o ente público não honra os pagamentos dos contratos com os laboratórios e 
isso justifica a licitação deserta; (b) a ausência de distribuição do medicamento 
pelo SUS enseja a sua busca na via judicial e aqui o preço do fármaco geralmente 
é mais alto do que aquele pago pelo Estado em uma regular licitação, trazendo 
um lucro bem maior para o laboratório.

Estas duas justificativas podem ser verídicas. Outro aspecto importante 
refere-se à concorrência havida entre os laboratórios, principalmente, no que 
toca aos fármacos de mesmo princípio ativo produzidos por mais de uma com-
panhia. A relevância existe porque envolve, entre outros fatores, precificação dos 
produtos, segurança e eficácia, transparência e liberdade de mercado.

Assim, é interessante observar a discussão judicial existente na Itália, em 
que a Autoridade de Garantia da Concorrência e do Mercado (AGCM) aplicou 
multa à Roche e à Novartis no valor de 90,6 e 92 milhões de euros, respectiva-
mente. Isso ocorreu baseado no fundamento de que os dois laboratórios cele-
braram acordo que “visava obter uma diferenciação artificial entre os medica-
mentos Avastin e Lucentis, manipulando a percepção dos riscos da utilização 
do Avastin em oftalmologia” (TJUE, 2018a). A potencial infração ao direito 
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da concorrência ocorreu no período compreendido entre 1º de junho de 2011 
e 27 de fevereiro de 2014.

Em resumo, o acordo entre os dois laboratórios tinha por finalidade “redu-
zir as utilizações oftalmológicas do medicamento Avastin e a aumentar as do 
Lucentis” (TJUE, 2018b). Segundo a agência de concorrência (AGCM), a con-
sequência é que tal atuação causou prejuízo de 45 milhões de euros aos cofres 
públicos italianos só no ano de 2012. É que “o Avastin e o Lucentis são, em todos 
os pontos, equivalentes para o tratamento de doenças oculares” (TJUE, 2018b).

No Brasil, também houve gigantesco aumento de prescrições do Lucentis, 
em detrimento do Avastin. Portanto, a discussão é importante não apenas na 
perspectiva da farmacovigilância, mas também porque envolve um aspecto finan-
ceiro, em que o Estado brasileiro (SUS) e os planos de saúde podem ter gasto 
muito mais recursos do que precisariam, a princípio, para os tratamentos oftal-
mológicos. Isto se confirma se for verdadeira a premissa seguida pelo Tribunal 
de Justiça da União Europeia, que considerou haver “uma relação concreta de 
substituibilidade entre o Lucentis e o Avastin” (TJUE, 2018b). Como se observa, 
a questão faz um alerta que pode influenciar a atuação dos: (a) médicos prescri-
tores; (b) laboratórios; (c) entes públicos – SUS e; (d) planos de saúde.

HÁ LIMITES PARA OS TRATAMENTOS EXPERIMENTAIS?

Tratamentos experimentais são aqueles que não possuem evidência científica 
e comprovação do seu sucesso, razão pela qual são utilizados sem a segurança 
da obtenção de um resultado útil e positivo no quadro clínico da pessoa. Assim, 
questão interessante é saber se existem limites para os tratamentos experimentais, 
especialmente na perspectiva do Estado. Ou seja, os entes públicos são obrigados 
a promover e fomentar os tratamentos experimentais? Existe um direito funda-
mental à tentativa de submissão a qualquer tratamento?

O tema precisa ser observado a partir de dois pontos de vista. Em primeiro 
lugar, a interpretação jurídica do princípio da Dignidade da Pessoa Humana 
indica que há liberdade de atuação do cidadão na escolha das opções de trata-
mento existentes. A autonomia da vontade confere tal prerrogativa. Assim, se não 
houver necessidade de intervenção do Estado, as pessoas são livres para escolher 
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o caminho que se lhe aprouver. Não há, portanto, maior discussão na aludida 
situação. Contudo, o debate surge quando o cidadão postula perante o Estado – 
ou o plano de saúde – um tratamento que não está incorporado no SUS ou no 
rol de procedimentos da ANS.

A fosfoetalonamina é um bom exemplo de tratamento experimental. Em 
um primeiro momento, o Judiciário brasileiro, como regra geral, determinou ao 
Estado o fornecimento da pílula do câncer. O Supremo Tribunal Federal, con-
tudo, no julgamento da medida cautelar da Ação Direito de Inconstitucionalidade 
5501, suspendeu a eficácia da Lei 13.269/2016, que autorizava a entrega de tal 
substância química.

No exterior, há vários exemplos de tratamentos experimentais. Elina Barbosa 
relata dois casos ocorridos na Itália, em que o Judiciário determinou, entre 1997 
e 1998, o fornecimento de multitratamento tumoral criado pelo médico Luigi di 
Bella, mas que, posteriormente, comprovou-se que apenas 0,8% dos pacientes 
obtiveram sucesso (BARBOSA, 2016). No caso Stamina, ainda em território ita-
liano, no qual se fazia terapia com células-tronco (inclusive para esclerose lateral 
amiotrófica), também houve determinação judicial de custeio do tratamento pelo 
Estado, com ulterior revisão da posição pelo Judiciário, em razão da ausência de 
evidências científicas (BARBOSA, 2016).

A despeito das polêmicas que envolvem os tratamentos experimentais, o 
tema exige, necessariamente, a ponderação de vários aspectos, tais como:

1) o artigo 196 da Constituição brasileira determina a adoção de medidas 
para a melhoria do estado de saúde das pessoas;

2) as Ciências da Saúde não conseguem encontrar soluções científicas 
para todas as patologias;

3) em decorrência da segurança jurídica, o Estado – e os planos de saú-
de – não possuem a obrigação de custear, sem limites, qualquer trata-
mento médico;

4) o Estado deve atuar em favor da procura de novas curas, inclusive para 
as doenças raras;

5) deve haver um balanceamento entre o “direito à esperança” (ou direito 
de tentar) do cidadão e o dever estatal de fornecimento de substâncias 
não comprovadas cientificamente;
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6) a concessão de tratamentos experimentais pode configurar potencial 
violação ao princípio da isonomia;

7) a teoria do custo dos direitos não autoriza a adoção de todo e qualquer 
tratamento;

8) na escolha trágica, o Estado pode limitar o fornecimento de tratamen-
tos experimentais, em razão da escassez de recursos;

9) só há direito à saúde quando se tem o cumprimento de normas técni-
cas minimamente comprovadas no plano da ciência;

10) a pesquisa científica deve seguir padrões eticamente aceitáveis.

De qualquer forma, o tema é aberto e não possui uma posição pacífica. 
Enquanto, de um lado, há discussão sobre a real existência do direito ao trata-
mento experimental, de outro lado, é preciso deixar claro que cabe ao Estado 
adotar posições equilibradas, a fim de evitar excessos ou omissões nas questões 
relacionadas ao direito à saúde.

CONFLITO DE INTERESSES NA ÁREA DA SAÚDE

O controle da atuação dos profissionais na área da saúde é um grande desa-
fio a ser enfrentando pelo sistema jurídico. Nesse sentido, é muito difícil saber se 
um médico prescreve um determinado medicamento apenas porque ele recebeu 
vantagens do laboratório que o produziu.

Segundo Gøtzsche (2016), representante do Centro Cochrane na Dinamarca, 
a indústria farmacêutica coopta com frequência os médicos com inúmeros prê-
mios (brindes, passagens aéreas, diárias em hotéis, bônus etc.) em troca de pres-
crições que indiquem os produtos do mesmo laboratório.

Afora a relação de natureza ética, um ponto importante do controle poten-
cial de conflito de interesses é quando o medicamento ou componente médico 
prescrito não tem eficácia, segurança e efetividade no tratamento. Isso pode cau-
sar um problema ao paciente e, muitas vezes, um prejuízo social, já que pode 
envolver a dispensação da tecnologia pelo SUS.

Para evitar a prática, em alguns países, foi criado um grupo chamado 
Médicos sem Marca, em que os profissionais se declaram publicamente sem 
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nenhum conflito de interesse, registrando isso na rede mundial de computadores: 
“MÉDICOS SIN MARCA es una agrupación chilena de médicos que busca promo-
ver un ejercicio clínico responsable, basado en evidencia y libre de las influencias 
de la propaganda y los incentivos provenientes de la industria farmacéutica y de 
dispositivos médicos.” 4 

Exemplo interessante de combate ao conflito de interesses é a Lei 22.440, 
de 21 de dezembro de 2016, do Estado de Minas Gerais, que instituiu obrigação 
para a indústria de tecnologias em saúde de declarar todas as suas relações com 
profissionais de saúde. Para tanto, a indústria deverá publicar anualmente, em site 
próprio5, todos os pagamentos, com a finalidade, o valor e o nome do destinatário 
dos benefícios recebidos (BRASIL, 2016).

Tal procedimento permitirá: maior controle e transparência na atuação dos 
médicos; mais segurança à população; potencial racionalização dos gastos; redução 
da Judicialização da Saúde. Como se observa, a vigilância das profissões é necessária 
para trazer mais garantias aos cidadãos, principalmente no que toca ao fortaleci-
mento do direito à saúde e à produção da sadia qualidade de vida.

A LEI DE ROEMER E O DIREITO À SAÚDE

Uma das grandes questões que norteiam o direito à saúde é a escassez dos 
recursos financeiros e técnicos que dificultam, muitas vezes, encontrar-se a melhor 
reposta para os problemas. Neste ponto, Milton Roemer possui interessante refle-
xão sobre os custos de oportunidade no uso dos recursos disponíveis.

Ao analisar o número de leitos em hospitais, Roemer assentou que se há dis-
ponibilidade, os leitos serão ocupados. A Lei de Roemer afirma: “se há leitos hospi-
talares disponíveis, eles tendem a ser usados, independentemente das necessidades 
da população” (apud MENDES, 2011, p. 358). Por outras palavras, sempre haverá 
escassez de leitos, já que a “capacidade instalada determina o uso” (ROEMER, 1993).

A Lei de Roemer, como se observa, traz grande problema aos gestores em saúde. 
“Uma forma eficaz de se contrapor à Lei de Roemer é utilizar mecanismos de paga-
mento aos prestadores de serviços que desincentivem a sobreprestação de serviços 

4  Disponível em: http://www.medicossinmarca.cl/. Acesso em: 21 dez. 2017. Chile  
[http://www.medicossinmarca.cl/]; Colômbia [https://medicossinmarca.co/] etc.

5 http://declarasus.saude.mg.gov.br/

http://www.medicossinmarca.cl/
http://www.medicossinmarca.cl/
https://medicossinmarca.co/
http://declarasus.saude.mg.gov.br/
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hospitalares. Por exemplo, o pagamento por capitação de um pacote de serviços que 
inclua as internações hospitalares ou o pagamento por orçamento global para os hos-
pitais, certamente, anulam os efeitos da Lei de Roemer” (MENDES, 2011, p. 358-359).

Mas tal perspectiva não se aplica apenas ao número de leitos. Certamente 
o número de consultas e de cirurgias também varia de acordo com a quanti-
dade de médicos e de cirurgiões. Como se observa, a Lei de Roemer é impor-
tante para que os agentes do Sistema de Justiça compreendam adequadamente 
o fenômeno da Judicialização da Saúde. Vale dizer, não é apenas a quantidade 
(leitos, médicos, equipamentos etc) que deve ser analisada. É necessário inves-
tigar, inclusive nos processos judiciais – antes de uma decisão –, se o gestor já 
fez avaliação sobre o uso dos recursos disponíveis e se existe efetivamente uma 
demanda reprimida. Ou seja, a despeito da dificuldade de gestão dos sistemas 
de atenção à saúde, é preciso investigar se haverá indução de demanda pela 
oferta. Cabe, portanto, avaliação sistêmica da questão, a fim de evitar decisões 
equivocadas sobre o direito à saúde.

PRECIFICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS EM SAÚDE

Outro ponto que influencia a Judicialização trata da definição do preço de 
mercado das tecnologias em saúde. No Brasil, após o registro da Anvisa, cabe à 
Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) definir o preço 
máximo de venda dos medicamentos e tecnologias em saúde. Segundo prevê 
o Decreto nº 4.766/2003, a CMED tem por finalidade “a adoção, implementa-
ção e coordenação de atividades relativas à regulação econômica do mercado 
de medicamentos, voltados a promover a assistência farmacêutica à população, 
por meio de mecanismos que estimulem a oferta de medicamentos e a compe-
titividade do setor”.

Assim, no ciclo de vidas das tecnologias em saúde, o caminho a ser seguido 
após o registro da Anvisa é a solicitação de preço na CMED. Apenas posterior-
mente é que se pode encaminhar pedido para análise da CONITEC, que faz 
estudo sobre a possibilidade de incorporação no SUS. Contudo, não é incomum 
encontrar-se a judicialização de medicamentos sem preço fixado pela CMED, 
causando insegurança aos entes públicos, diante da inexistência, neste caso, de 
parâmetro do seu custo. Por esta razão, é a própria indústria farmacêutica que 
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define livremente seu preço, sem possibilidade de controle objetivo pelos entes 
públicos e pelo próprio Poder Judiciário.

Um caso interessante é do Eculizumabe (SCHULZE, 2017), medicamento 
indicado para tratar Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN), patologia que 
afeta o sistema sanguíneo, que foi judicializado por quase uma década sem haver 
registro na Anvisa e sem ter precificação pela CMED. Isso o tornou o medica-
mento que trouxe um dos maiores custos para os entes públicos no âmbito da 
Judicialização da Saúde.

Em 2017, contudo, houve o registro (março) e também a precificação 
(outubro). Estabeleceu-se que o preço máximo de venda para o SUS será de R$ 
11.942,60 (BRASIL, 2018b). Tal caso demonstra como é importante a atuação 
coordenada dos órgãos públicos para equilibrar os custos decorrentes da con-
cretização do direito à saúde, evitando excessos e perdas aos cofres públicos. 
Isso, entretanto, nem sempre é possível por fatores externos, tal como a atuação 
isolada da indústria farmacêutica, destinada, muitas vezes, apenas à satisfação 
dos seus interesses financeiros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A hipótese que ensejou a presente pesquisa e a produção deste capítulo 
foi confirmada. Nesse sentido, há várias medidas que podem ser adotadas 
para qualificar a Judicialização da Saúde no Brasil. Podem ser destacados os 
seguintes temas que precisam ser incorporados na análise dos processos judi-
ciais: a influência e a atuação dos laboratórios farmacêuticos; os limites para 
os tratamentos experimentais; os conflitos de interesse; e a precificação das 
tecnologias em saúde.

Além disso, é importante avaliar se os tratamentos objeto de pedidos judi-
ciais também materializam alto nível de evidência científica e se possuem um 
resultado útil. Tais medidas, resumidamente, podem contribuir para a construção 
de uma teoria da decisão judicial mais adequada aos preceitos da Constituição 
do Brasil e, principalmente, compatíveis com o Direito Fundamental à Saúde. De 
um lado, minimizam-se os efeitos não desejados decorrentes de decisões con-
denatórias, em razão do alto custo dos tratamentos ou até mesmo da impossi-
bilidade fática de cumprimento do provimento judicial. De outro lado, evita-se 



232

a improcedência de pedidos materializados na exata compreensão do Direito à 
Saúde e dentro dos limites da capacidade do Estado.

Dessa forma, cabe aos entes públicos, inclusive do Sistema de Justiça, e aos 
particulares em geral, exigir o cumprimento da legislação, a fim de permitir a 
observância na noção de sustentabilidade na área da saúde. É isso que se pre-
tende para conferir maior segurança e saúde às pessoas, de modo a garantir mais 
qualidade de vida e benefícios à sociedade.
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