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RESUMO

A Constituição Federal  de 1988 garante a todos o direito de acesso à

saúde, inclusive farmacêutica, quando necessária, e que este direito será garantido

pelo Estado, de maneira direta ou indireta.

Ademais, é crescente o fenômeno da judicialização de políticas públicas,

inclusive  a  de  medicamentos,  ponto  de  partida  da  análise  feita  neste  artigo,

demonstrando assim a existência de conflitos latentes entre os Poderes Públicos e

aparentes entre a sociedade, ou parte dela, e o Estado.

Em  busca  de  solucionar  tal  conflitos,  mantendo  assim  o  mínimo  de

equilíbrio necessário ao convívio e a ordem social, o Direito (a ciência jurídica) busca

mecanismos para a composição das partes, executados na prática, via de regra,

pelo Poder Judiciário.

É neste contexto que, encontramos o objeto de estudo do presente artigo,

uma vez que a participação do Poder Judiciário na solução de conflitos sociais pode

ser exagerada ou adequada, sendo estas explicadas através das teorias do ativismo

judicial e da autocontenção.

PALAVRAS-CHAVES: Judicialização de medicamentos; Poder Judiciário;

Poder Executivo; Ativismo judicial; Autocontenção.



ABSTRACT

The Federal Constitution of 1988 ensures everyone the right of access to

health,  including  pharmaceuticals,  when  necessary,  and  that  this  right  will  be

guaranteed by the State, directly or indirectly.

Moreover,  an  increasing  phenomenon  of  public  policy  legalization,

including  drugs,  starting  point  of  the  analysis  in  this  article,  demonstrating  the

existence of  latent  conflicts between the public  authorities and apparent between

society, or part, and the State.

In order to solve such conflicts,  thus maintaining the minimum balance

required  for  social  interaction  and  social  order,  Law  (the  legal  science)  seeks

mechanisms for the composition of the parties, executed in practice, as a rule, by the

Judiciary.

It  is in this context that we find of this article object of study, since the

involvement  of  the  judiciary  in  social  conflict  resolution  may  be  exaggerated  or

appropriate, which are explained by the theories of judicial activism and self-restraint.

KEYWORDS:  Judicialization  of  medicines;  Judiciary;  Executive  Branch;

Judicial activism; Self-restraint. 
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1. INTRODUÇÃO

Apresentando de forma sucinta alguns dos temas inerentes a discussão

da  judicialização  de  medicamentos,  dentre  eles  as  teorias  jurisprudenciais  do

ativismo  judicial  e  da  autocontenção  como  fio  condutor  da  sistemática  entre  os

Poderes e entre estes e a sociedade brasileira.

Utilizando-se  de  análise  do  referencial  teórico  e  do  conhecimento

empírico para enumerar conceitos e propor reflexões acerca do tema. Tendo como

objetivo apresentar um ponto de vista mais jurídico e político-social (ciência política e

ciência social), sem se esquecer da vertente econômica do assunto ora abordado,

diante da relação com o orçamento público.

Espera-se então que, com o presente artigo o leitor possa se interessar

pelo  tema,  de  suma  importância  na  sociedade  atual,  não  só  a  brasileira,  mas

também  em  nível  mundial,  posto  a  crescente  escassez  de  recursos  naturais  e

financeiros, e o crescimento e envelhecimento da população, com o aparecimento,

cada dia de mais e mais doenças debilitantes e custosas, não só para o paciente e a

família, mas para a sociedade e o Estado.
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2. DO ATIVISMO JUDICIAL

Matthew M. Taylor (2007, p. 229/231, online) traz uma importante análise

não só ao mundo do Direito, mas principalmente à Ciência Política, ao abordar o

crescente  e  impactante  papel  do  Judiciário  nas  políticas  públicas,  no  processo

decisório-político, especialmente no presidencialismo de coalizão, como é o caso

brasileiro. (TAYLOR, 2007)

Neste ponto temos duas teorias que são essenciais ao debate quanto ao

relacionamento entre o Poder Judiciário e os demais Poderes Públicos Brasileiros,

especialmente  neste  estudo o  Poder  Executivo,  por  ser  este  último o  gestor  da

política de saúde pública.

Primeiramente abordaremos a teoria que explica o ativismo judicial, para

então em seguida abordar a contraposição deste com a autocontenção, explicando

por fim esta última.

O Ativismo Judicial,  como elenca Roberta Rabelo Maia Costa Andrade

(2014,  online)  tem origem norte-americana,  tendo  sido  responsável  por  grandes

avanços sociais  como,  por  exemplo,  a  instituição  de uma política  de  integração

racial. (ANDRADE, 2014, online)

Tomamos por base a definição dada pelo Eminente Ministro Luís Roberto

Barroso, uma vez que como o mesmo diz, não é fácil conceituar ativismo judicial,

mas podemos descrevê-lo como uma ideia associada a participação mais intensa e

ampla do Poder Judiciário na concretização dos fins constitucionais, e pela maior

interferência deste nos demais Poderes. (BARROSO apud ANDRADE, 2014, online)

Destaca ainda o supracitado Ministro que o ativismo judicial, que é um

modo proativo e expansivo de interpretar a Constituição, potencializando o sentido e

alcance de suas normas, para ir além do legislador ordinário, isto é algo que nasce

dentro do próprio Poder Judiciário, não deve ser confundido com outro fenômeno, o

da  judicialização,  que  tem origem externa  a  este.  (BARROSO apud  ANDRADE,

2014, online)
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O fenômeno da judicialização decorre do modelo de Constituição analítica

e do sistema de controle de constitucionalidade abrangente adotados no Brasil, que

permitem que discussões de largo alcance político e moral sejam trazidas sob a

forma de ações judiciais. (BARROSO apud ANDRADE, 2014, online)

Ademais,  ressalta-se  ainda  que  o  ativismo  judicial  não  é  de  todo

prejudicial, o que causa transtornos e desiquilíbrio é o excesso, quando o tribunal

passa a atuar de maneira mais politizada que o natural.

Motivo pelo qual para justapor ao ativismo exagerado por parte de alguns

juízes  ou  tribunais,  emerge  mais  uma  vez  a  corrente  jurisprudencial  da

autocontenção.

Isto para evitar que o ativismo se torne um mal em si mesmo, ao invés de

um  importante  mecanismo  de  efetivação  de  direitos  pelo  Poder  Judiciário.

(ANDRADE, 2014, online)

 

Neste ponto passemos a análise desta outra teoria no capítulo a seguir.
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3. DA AUTOCONTENÇÃO

A teoria da Autocontenção é tida como o oposto da teoria do Ativismo

judicial, abordada no capítulo anterior. Posto que nesta, a conduta do Judiciário é na

busca de redução da interferência deste nas ações dos outros Poderes.

Segundo as lições do Ministro Barroso, na teoria da autocontenção os

juízes  e  tribunais  deveriam  evitar  aplicar  diretamente  a  Constituição  Federal  a

situações que não estejam em seu âmbito de incidência expressa; utilizar critérios

mais rígidos e conservadores para as declarações de inconstitucionalidade de leis e

atos  normativos  e;  abster-se  de  interferir  na  definição  de  políticas  públicas.

(BARROSO apud ANDRADE, 2014, online)

Ambas as teorias são facilmente encontradas na jurisprudência, vejamos:

“ADMINISTRATIVO.  FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.  MOTIVAÇÃO.

DECLARAÇÃO  DE  INIDONEIDADE.  PREGÃO.  PROCESSO

SANCIONADOR.  PENA.  REPROVABILIDADE  DA  CONDUTA.  CASO

CONCRETO. EXCESSO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO. VIABILIDADE.

SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA.  IMPROPRIEDADE.  MÉRITO.

AUTOCONTENÇÃO JUDICIAL.

1. Cumpre o requisito da motivação a sentença que, a despeito de adotar

a conclusão extraída do Procedimento Administrativo, externa claramente

a razão de decidir, viabilizando o exercício do contraditório.

2.  A declaração  de  inidoneidade  para  licitar  e  contratar  com  o  Poder

Público, embora encontre previsão expressa na Lei n. 8.666  /1993 (artigos

87, IV, e 88), também se aplica ao Pregão (ao menos abstratamente), nos

termos  dos  artigos 7º   e 9º   da  Lei  n. 10.520  /2002.  3.  Na  esteira  da

jurisprudência  do Superior  Tribunal  de Justiça,  inexiste  direito  líquido  e

certo a proteger pessoa jurídica que, a juízo da Administração, tem contra

si, com base em fatos concretos, decretada a pena de inidoneidade para

licitar  e  contratar  com o Poder  Público.  4.  No  entanto,  o  entendimento

jurisprudencial  cristalizado  no  âmbito  da  Corte  Superior  deve  ceder

espaço  quando  elementos  probantes  concretos  afastam  ou  mitigam  a

reprovabilidade  da  conduta  do  ente  moral  submetido  a  processo

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/99856/lei-10520-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11061892/artigo-9-da-lei-n-10520-de-17-de-julho-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11061959/artigo-7-da-lei-n-10520-de-17-de-julho-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
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administrativo (sancionatório) perante a Administração Pública. 5. É certo

que o Direito Administrativo sancionador não se confunde materialmente

com  o  Direito  Penal,  em  cujo  âmbito  a  culpabilidade  (reprovabilidade

social da conduta) figura como elemento do conceito analítico de crime.

Porém,  não  há como negar  o  transporte  axiológico  de  conceitos  deste

ramo  das  ciências  jurídicas  àquele,  mormente  quando  em  discussão

critérios  de  sancionamento.  6.  Quando  a  própria  Administração

sancionadora  mitiga  deveras  a  culpabilidade  da  pessoa  jurídica

sancionada  (como  in  casu,  afastando  a  penalidade  de  demissão

originariamente  imposta  ao  servidor  público  vinculado  aos  fatos

infracionais  dos  quais  decorreu  a  sanção  de  inidoneidade  fixada  em

desfavor do ente fictício, por ausência de má-fé), não há como manter a

penalidade administrativa mais gravosa, em homenagem ao princípio da

proporcionalidade.  7.  Ou seja,  havendo manifestação formal  da  própria

Administração  Pública  sancionadora  acerca  da  simplificada/mitigada

culpabilidade do agente público envolvido na situação fática enfrentada,

não há motivos para manter um sancionamento mais grave em prejuízo da

pessoa  jurídica  envolvida  nas  investigações  administrativas,  pois

inexistente fundamentação suficiente para o discriminen. 8. Reconhecida

a  exorbitância  da  sanção,  ao  Poder  Judiciário  compete  anular  o

sancionamento, deixando à Administração sancionadora a liberdade para

impor nova penalidade, adstrita às balizas fixadas judicialmente. Trata-se

da autocontenção judicial diante do mérito do ato administrativo.  9.

Apelação provida.” (BRASIL, 2013, grifos nossos)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CON-
TRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOS-
SIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade quando o julgado decide
expressamente sobre as questões suscitadas no recurso.

2. Inviáveis os embargos declaratórios para o reexame de matéria já deci-
dida.

3.  A intervenção judicial para a promoção de políticas públicas, em-
bora por vezes necessária, deve ser excepcional, notadamente quan-
do imprescindível para a promoção do mínimo existencial.

4.  Respeitado o núcleo intangível dos direitos fundamentais,  forçosa se
apresenta a consideração da comprovada carência de recursos financei-
ros públicos e das escolhas trágicas (difíceis) levadas a efeito pelo Admi -
nistrador, com a autocontenção judicial.



11

5. Ou seja, para a promoção do mínimo existencial, não se admitem, de
ordinário,  alegações de impossibilidade fática  ou jurídica,  abrindo-se as
portas para a sindicabilidade judicial; observado, porém, o núcleo duro dos
direitos fundamentais intergeracionais, deve-se respeitar - também de or-
dinário - a gestão pública administrativa,  sob pena de infundado ativis-
mo judicial.

6.  Na espécie,  pretende o Ministério  Público Federal  a  condenação de
ente político à construção de unidade escolar adequada à ministração de
aulas a comunidade indígena específica (e ao pagamento de indenização
por danos morais coletivos). No entanto, em instrução, verificou-se que o
requerido (i) instaurou procedimento administrativo para apurar a situação
caótica noticiada à Secretaria Estadual da Educação; (ii) interditou o pré -
dio em que outrora eram ministradas aulas à comunidade indígena; (iii) ini -
ciou procedimento de obtenção de verbas, junto ao FNDE/MEC, para a
solução do problema, inclusive em contextualização macro (abrangendo
diversas comunidades indígenas em situações análogas); (iv) providenci-
ou a demolição das instalações antes utilizadas; e (v) construiu unidade
educacional com recursos próprios, embora com instalações mais modes-
tas que as postuladas pelo autor - a denotar que medidas administrativas
vêm sendo adotadas para o  contorno do problema apurado.”  (BRASIL,
2014, grifos nossos)

O presente artigo não tem o objetivo de definir uma outra teoria como a

melhor a ser aplicada, mas tão somente de apresentá-las, suscitando a reflexão e o

debate,  principalmente  de  que  nenhuma  delas  deve  ser  aplicada  de  modo

excessivo,  sob  risco  de  gerar  grandes  desequilíbrios  como  os  que  serão

apresentados nos capítulos a seguir.
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4. DO DIREITO À SAÚDE E A SOCIEDADE

A Constituição Federal de 1988 prevê, em seu artigo 6º, dentre os direitos

sociais garantidos à sociedade, o direito à saúde. Estabelece ainda entre os artigos

196 e 200, os parâmetros essenciais para efetivação deste direito. (BRASIL, 1988)

O supracitado artigo 196 prevê que a saúde é direito de todos e dever do

Estado,  garantido  mediante  políticas  sociais  e  econômicas,  garantindo  ainda  o

acesso universal e igualitário. (BRASIL, 1988)

Composto,  conforme artigo 198 da CRFB/88,  por  ações e serviços de

saúde  que  integram  uma  rede  regionalizada  e  hierarquizada,  constituindo  um

sistema único, segundo as diretrizes de: descentralização, com direção única em

cada esfera de governo; de atendimento integral e da participação da comunidade.

(BRASIL, 1988)

Seu  financiamento,  conforme  preceituam  os  artigos  198  e  195  da

CRFB/88,  será com recursos do orçamento da seguridade social,  da União,  dos

estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (BRASIL, 1988)

Todavia,  importante  para  dirimir  muitos  dos possíveis  conflitos  entre  a

sociedade e o Estado no que concerne ao acesso à saúde pública, é a previsão do

artigo 199 da CRFB/88, de que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada,

reforçando assim a parte final do artigo 197 da CRFB/88, segundo o qual cabe ao

Poder  Público  dispor,  nos termos da lei,  sobre a  regulamentação,  fiscalização e

controle. (BRASIL, 1988)

Contudo,  o  último  artigo  citado  prevê  que  a  execução  das  ações  e

serviços de saúde deve ser feita pelo Estado de forma direta ou através de terceiros,

inclusive também por pessoa física ou jurídica de direito privado. (BRASIL, 1988)

Assim,  temos  a  seguinte  situação:  o  crescimento  populacional,  a

escassez do orçamento público e atual  crise de empregos,  o que ocasionou um

aumento da procura pelo serviço público gratuito de saúde.
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Tal situação, gerou, ou melhor, potencializou o primeiro conflito levado ao

Poder Judiciário, através do crescente fenômeno da judicialização, diante inclusive

da estruturação do sistema de justiça (Ministério Público, Defensoria Pública, etc),

que será debatido neste artigo por meio dos princípios a seguir.

1.1.PRINCÍPIOS JURÍDICOS

1.1.1. DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

O inciso III, do artigo 1º, da Constituição Federal de 1988, prescreve que

a República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos a dignidade da

Pessoa Humana. (BRASIL, 1988)

E  com  tal  fundamento,  muitos  acessam  o  Poder  Judiciário,  a  fim  de

garantir o acesso à saúde, em sua grande maioria para obtenção de tratamento por

meio de medicamentos, próteses, cirurgias.

Desta  forma,  teríamos  como  garantido  a  dignidade  necessária  ao  ser

humano que habita o território nacional. Contudo, a judicialização que deveria ser a

exceção passou a ser a regra, e ao invés de garantir dignidade, em muitos casos

complicou  o  acesso  da  parcela  que  em  tese  deveria  ser  a  prioritária  –  os

hipossuficientes; diante do alto custo de alguns poucos processos e da escassez

orçamentária.

Para tanto se faz necessário o uso em conjunto de outro Princípio, melhor

descrito a seguir. Porém, este vem sendo, igualmente, sopeado pelo mal uso dos

direitos e garantias fundamentais.
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4.1.2. DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO

Nas  lições  de  Celso  Antônio  Bandeira  de  Mello  (2017,  online)  a

Administração  Pública  deve  perseguir  e  proteger  o  interesse  público,  isto  é  o

interesse  da  coletividade,  e  não  de  um  indivíduo  ou  grupo.   (MELLO  apud

BARRETO, 2017, online)

Logo, a tendência do Judiciário, como ensina Daniel W. L. Wang, Natália

P.  de  Vasconcelos,  Vanessa  E.  de  Oliveira  e  Fernanda  V.  Terrazas,  em

desconsiderar o impacto orçamentário de uma decisão judicial que obriga o sistema

de saúde a fornecer um determinado tratamento, esta postura não só incentiva a

judicialização, como propõe os autores, mas pode, igualmente, ferir os princípios ora

apresentados. (WANG, 2014, p.1193)
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5. DOS PODERES PÚBLICOS E A SEPARAÇÃO DOS PODERES

Por  fim,  mas  tão  importante  quanto,  temos  que  um  Judiciário  que

funciona bem serve de contrapeso aos outros poderes governamentais, provendo

garantias  para  a  separação  entre  os  poderes  e  para  a  proteção  das  minorias.

(MONTESQUIEU, 1990 apud TAYLOR, 2007, online)

 Logo, por se tratar de questões delicadas, que podem implicar em uso

contínuo de medicação ou tratamentos de alto  custo,  é  necessário  que o Poder

Judiciário tenha mais prudência ao decidir, cercando-se de todo dado que se possa

obter,  ou  seja,  esgotando  as  provas  cabíveis  e  necessárias  em  cada  processo

judicial, seja ele coletivo ou individual. (SANTOS, 2010. p. 107)

Somente  assim,  restará  preservado o  Princípio  Constitucional,  como

preceitua o artigo 60, §4º,  inciso III,  da CRFB/88, da Separação dos Poderes, e

garantida  a  autonomia  igualmente  garantida  pela  Constituição  Federal  de  1988.

(BRASIL, 1988).
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6. CONCLUSÃO

O presente trabalho buscou enumerar alguns dos temas inerentes a

discussão da judicialização de medicamentos, para fomentar o debate, a necessária

publicidade e decisão coletiva sobre o assunto que interessa a coletividade.

Podemos  concluir  com  esta  pesquisa  que,  as  relações  entre  os

Poderes Públicos,  especialmente o Judiciário e o Executivo, na seara da saúde,

principalmente saúde pública, deve ser melhor debatido e desenhado por todos os

atores.

Que a sociedade não é só sujeito final da política pública, mas deve ser

igualmente  ator  participante  do  processo  decisório  político.  Devendo  também

fiscalizar não somente o Poder Público, mas a própria sociedade, em defesa dos

bens  públicos,  da  garantia  dos direitos  fundamentais  e  do  equilíbrio  econômico,

político e social.
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