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Introdução 

 

 A crescente judicialização da saúde no Brasil é normalmente percebida como um 

reflexo de políticas públicas ruins ou de investimentos insuficientes. Essa equivocada 

percepção tem como principal consequência a assumida tendência de grande parte dos 

juízes de pressupor que todas as demandas de saúde resultam de falhas do Estado.  

 

 Além de significar uma parcialidade inadmissível por parte do Judiciário, seja qual 

for a lide sob análise, essa postura dá ensejo a uma inversão do ônus da prova sem 

previsão no ordenamento jurídico e, principalmente, reforça uma tradicional dificuldade 

de compreender o que de fato é o direito à saúde. A situação se agrava quando, percebendo 

o potencial dessas demandas, cujo resultado favorável ao autor exige, quando muito, 

frágil instrução probatória, aproveitam-se a indústria farmacêutica, advogados e médicos 

para obter ganhos ilícitos.  

 

 

Análise necessária a partir do conteúdo da judicialização 

  

O sistema de saúde brasileiro determinou-se a impossível missão de atender a toda 

e qualquer pessoa de forma integral e, sob essa perspectiva, realmente deixa muito a 

desejar. Mas é importante compreender que, do ponto de vista normativo, o Brasil é um 

dos países mais avançados do mundo em matéria de saúde, prevendo – ainda que 

executando muito menos do que se espera – uma rara integralidade de acesso.  

  

Essa constatação leva a um inevitável paradoxo. Quanto mais um sistema pretende 

fornecer, mais chances ele tem de falhar. Em outras palavras, acaso o sistema brasileiro 

1 Advogada da União responsável pelo Grupo de Administração e Patrimônio Público da Procuradoria da 
União em Minas Gerais. Membro do Comitê Executivo de Saúde em Minas Gerais. Mestre e Doutoranda 
em Teoria do Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 
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fosse como o da maior parte dos países – atendimento apenas a cidadãos brasileiros com 

baixas condições financeiras, dentre diversos outros requisitos restritivos – teria, 

certamente, muito mais qualidade e, possivelmente, receberia muito menos críticas.  

 

 Essas afirmações não têm o objetivo de questionar ou defender o modelo adotado. 

Na verdade, entender o modelo é o primeiro passo para que as verdadeiras deficiências 

sejam identificadas e, consequentemente, para que sejam conhecidas as não deficiências, 

invariavelmente apontadas como falhas em juízo. 

 

 Analisar o conteúdo principal da judicialização no país é o primeiro passo para 

entender melhor o problema. Diversas questões podem ser submetidas ao Judiciário: 

dificuldades na marcação de consultas; realização de cirurgias; submissão a tratamentos; 

realização de exames; internações; obtenção de diversos insumos de saúde, inclusive 

medicamentos. Considerando-se as frequentes críticas feitas ao SUS, seria de se esperar 

que a primeira ou maior dificuldade fosse o agendamento e a realização adequada de 

consultas e exames. É notório que muito mais pessoas precisarão de uma consulta médica 

ou de um exame diagnóstico do que de medicamentos, por exemplo, já que estes 

pressupõem aqueles. No entanto, não é isso que a judicialização demonstra2. 

 

 Grande parte das ações judiciais no país, de norte a sul, na Justiça Estadual e na 

Justiça Federal, trata do fornecimento de medicamentos. Solicitam-se medicamentos 1) 

que o sistema fornece regularmente e, por alguma razão, não estão disponíveis em 

determinada localidade no momento ou que o sistema fornece de marca diversa da 

solicitada; 2) que o sistema não fornece, pois disponibiliza alternativas; 3) recentemente 

lançados no mercado, muitas vezes experimentais, sem evidência científica analisada ou 

controversa, e com baixíssima efetividade, a despeito das políticas públicas existentes.  

 

 Na Justiça Federal em Minas Gerais, uma das campeãs de decisões judiciais 

contrárias à União no assunto "saúde", ocupa o primeiro lugar, de forma absolutamente 

isolada, essa última natureza de pedidos3 ("3"). É essa constatação que torna 

2 Ver JUNQUEIRA, Silvana Regina Santos. Judicialização da Saúde: Como decide o Poder Judiciário 
Federal? Análise das Demandas de Saúde na Seção Judiciária de Minas Gerais. 2013. 169p. Dissertação 
(Mestrado em Administração Pública). Faculdade João Pinheiro. 
3 Fonte: Sistema Integrado de Controle das Ações da União – SICAU – dados de 2013/2014. 
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imprescindível discutir a postura do julgador perante o receituário médico que instrui a 

petição inicial e com o qual se pretende, invariavelmente, um provimento liminar. 

 

 

O que deve levar em conta o julgador? 

  

Muito se discute sobre os requisitos que deve atender a parte autora em um 

processo de saúde para que sejam deferidos os seus pedidos, em especial em sede de 

antecipação dos efeitos da tutela. Muitos juízes exigem que o paciente esteja em 

tratamento no Sistema Único de Saúde, aplicando o conteúdo do artigo 28 do Decreto n.º 

7.508/20114. Grande parte dos juízes também exige que a tecnologia em saúde requerida 

tenha registro ou autorização da ANVISA, conforme orienta o artigo 19-T da Lei n.º 

8.080/19905. Vem ganhando força a necessidade de que o autor demonstre a ausência de 

condição financeira para custear o tratamento requerido (STJ, AREsp 522.657).  

 

 Fala-se muito pouco, no entanto, sobre qual é o valor do receituário médico –seja 

ele emitido por médico vinculado de alguma forma ao SUS ou não – no reconhecimento 

judicial de que a disponibilização de determinada tecnologia é essencial para que seja 

atendido o seu "direito à saúde". 

 

 Para a oncologista Maria Inez Gadelha,  

 

4 Art. 28.  O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, cumulativamente: 
I - estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS; 
II - ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções 

no SUS; 
III - estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos; 
e 

IV - ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS.  
§ 1o  Os entes federativos poderão ampliar o acesso do usuário à assistência farmacêutica, desde que 

questões de saúde pública o justifiquem.  
§ 2o  O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de 

caráter especializado.  
5 Art. 19-T.  São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS:  (Incluído pela Lei nº 12.401, de 

2011) 
I - o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico 

ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 
ANVISA; (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011) 

II - a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto, 
nacional ou importado, sem registro na Anvisa. 
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"A multiplicação tecnológica, o grau de incerteza de que se 
revestem as incorporações acríticas e o grande número de 
tecnologias progressivamente disponibilizadas nos mercados 
cursam com o excesso de consultas, o excesso de exames, a 
obstinação prescritiva e o excesso de judicialização. (...) E esses 
excessos são confundidos como ‘direitos’ e impostos como 
indispensáveis à vida de doentes, que, a despeito deles, não 
melhoram nem se curam, quando não sofrem efeitos maléficos 
que lhes aumentam o sofrimento e reduzem a vida”6. 

 

 Essa questão, posta de lado por grande parte dos julgadores, sob argumento de que 

não podem questionar o conteúdo de um documento assinado por médico habilitado para 

expedi-lo, vem se mostrando a mais importante nas ações de saúde. Na verdade, o debate 

a seu respeito é o único que pode garantir que a sociedade, por meio do erário público, 

não arque com medidas que não reconhece como direito à saúde de quem quer que seja. 

 

  

A resistência do julgador 

 

A confiança cega no relatório médico implica que toda uma engrenagem se mova, 

como bem colocado por Gadelha, "a partir da prescrição de um único médico, com sua 

inquestionabilidade e poder discricionário superior, não importando, para o Judiciário, os 

fatores essenciais para a racionalidade e efetividade do que está sendo prescrito e para a 

segurança do sujeito objeto dessa prescrição"7. 

  

Em recente decisão, o Desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

Souza Prudente deferiu um pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em grau de 

recurso, sob argumento de que o médico que assiste o paciente autor da ação "no exercício 

regular da sua profissão, responde pela correta indicação do mencionado medicamento, 

não cabendo ao juiz do feito interferir no âmbito dessa deliberação, de cunho 

eminentemente médico-científica da inteira responsabilidade do profissional médico que 

acompanha o paciente"8. 

6 GADELHA, Maria Inez. O Papel dos Médicos na Judicialização da Saúde. Revista CEJ, Brasília, Ano 
XVIII, n. 62, p. 65-70, jan./abril 2014. 
7 GADELHA, Maria Inez. O Papel dos Médicos na Judicialização da Saúde. Revista CEJ, Brasília, Ano 
XVIII, n. 62, p. 65-70, jan./abril 2014. 
8 DISTRITO FEDERAL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Agravo de Instrumento 0073755-
04.2014.4.01.0000/MG. 2015. 
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Em outras palavras, aparentemente, considera o Desembargador que a condenação 

ao fornecimento de determinada tecnologia de saúde por parte do Poder Público exige 

apenas um receituário médico.  

 

De fato, muitos juízes consideram que a falta de conhecimento técnico os impede 

de discutir a validade do documento emitido pelo médico. No entanto, o fato de o juiz 

não se sentir apto a, por si, questionar o conteúdo técnico de determinado documento não 

o obriga a aceitá-lo. De fato, invocar a responsabilidade do médico não exime o julgador 

da responsabilidade que lhe é própria: determinar ou não uma obrigação ao réu em 

(suposto) benefício do autor. 

 

É interessante notar que no caso supra indicado, por exemplo, o pedido de tutela 

antecipada havia sido indeferido pelo juiz de primeiro grau, Dr. Renato Prates, também 

com base em um documento técnico. A fim de que sua decisão fosse cercada de maior 

segurança, o julgador solicitou ao Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, estudo sobre o caso 

específico, considerada a doença, sua gravidade e o tratamento pleiteado. Em resposta, 

aquele núcleo, com base nos estudos disponíveis, não recomendou o uso da medicação. 

Desta forma, considerando duvidosa a "eficácia" do medicamento para o tratamento do 

autor, entendeu o Juízo a quo "que não se justifica a atuação do Judiciário no sentido de 

intervir nas políticas públicas de distribuição que buscam atender toda a população de 

forma igualitária, frente a escassez de recursos"9.  

 

A postura de um juiz em sentido oposto, ou seja, que, mesmo contra as evidências 

científicas, inclusive de órgãos especializados – a exemplo da Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologias no SUS - Conitec10 e do referido NATS –, confere status de 

certeza ao receituário médico emitido por um único médico é injustificável.  

9 BELO HORIZONTE. Justiça Federal de Minas Gerais. Ação Ordinária n. 87638-64.2014.4.01.3800. 8. 
Vara. 2014. 
10 “A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec foi criada pela lei nº 12.401 
de 28 de abril de 2011, que dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde 
no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. A Conitec, assistida pelo Departamento de Gestão e 
Incorporação de Tecnologias em Saúde - DGITS, tem por objetivo assessorar o Ministério da Saúde - MS 
nas atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde pelo SUS, bem 
como na constituição ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT”. Seu Plenário 
é composto por representantes do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 
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Segundo Gadelha, “é a inquestionabilidade da prescrição médica como premissa 

adotada pelo Poder Judiciário que confere essa maior potência ao poder médico, 

fortalecendo-o além do próprio Poder Judiciário”11. Este “poder médico” surge pela 

resistência do julgador em aceitar que o conteúdo técnico de que quer escapar é, na 

verdade, a essência das ações de saúde.  

 

Ao contrário do que se pode pensar, muitas vezes os esclarecimentos necessários 

podem – e devem – ser cobrados do próprio médico subscritor do receituário médico que 

instrui a petição inicial. Em primeiro lugar, é necessário que se exijam os requisitos 

mínimos de um relatório médico adequado – muitas vezes ausentes nos processos 

judiciais. Em segundo lugar, exige-se a presença dos resultados dos exames que 

comprovem a situação clínica descrita pelo médico. Em terceiro lugar, é preciso 

esclarecer por qual razão uma determinada tecnologia está sendo requerida em juízo: 

deveria estar disponível na rede pública de saúde e não está? O SUS não incorporou em 

seus protocolos? Por qual razão? Trata-se de medicamento experimental? Trata-se de 

medicamento com alternativas mais custo-eficientes? O paciente tentou outras 

tecnologias, sem sucesso? Os estudos a respeito do tratamento requerido foram realizados 

com pacientes em condições iguais às do paciente autor da ação? 

 

O último questionamento é determinante para a instrução dessas ações. Na 

oncologia, por exemplo, o estadiamento do tumor "representa o mais importante critério 

de que dispõe o oncologista para definir o prognóstico e a terapêutica dos seus doentes”12. 

Em outras palavras, sem a sua comprovação cabal no processo, um perito jamais poderia 

ter condições de dizer se há ou não indicação do medicamento no caso concreto – ainda 

que não-especialistas frequentemente o façam. Trata-se, pois, de dado técnico elementar 

ao julgador. Se um perito responde – ou às vezes o próprio médico – que não há dados 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), do Conselho Nacional de Saúde (CNS), do 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), do Conselho Nacional de Secretarias Municipais 
de Saúde (CONASEMS) e do Conselho Federal de Medicina (CFM). Portanto, trata-se de órgão com ampla 
representatividade, especialmente dentro da comunidade científica, dos prestadores de serviço e dos 
profissionais da área (Entenda a Conitec. http://conitec.gov.br/index.php/2014-08-07-13-22-56. Acesso em 
30 de março de 2015). 
11 GADELHA, Maria Inez. O Papel dos Médicos na Judicialização da Saúde. Revista CEJ, Brasília, Ano 
XVIII, n. 62, p. 65-70, jan./abril 2014. 
12 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde – Departamento de Atenção Especializada 
– Coordenação-Geral de Média e Alta Complexidade. Nota Técnica n.º 873/2012, de 20 de abril de 2012.  
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suficientes para estadiar o tumor, está reconhecida no processo a impossibilidade de se 

comprovar a pertinência do pedido autoral. 

 

Desta forma, se, ao se deparar com a afirmação "o estadiamento não é possível", 

por exemplo, afirmar o juiz que "este dado é irrelevante", reconhecendo o direito da parte 

autora, decidirá sem qualquer fundamento na essência técnica da questão posta à 

apreciação. 

 

Se um perito afirma que, em uma ação de cobrança de benfeitorias, não é possível 

informar com os dados disponíveis, se elas existem, ou mesmo se foram construídas ou 

não por quem as alega, sabe o juiz que não está comprovado o direito do autor. Se em 

uma ação de alimentos, não resta comprovado que o réu é o pai biológico (ou mesmo 

afetivo) da criança, sabe o juiz que não pode obriga-lo a sustenta-lo. Se, numa ação de 

saúde, não se prova que o tratamento requerido é indicado para determinado paciente, 

também deveria reconhecer o juiz a impossibilidade de afirmar uma omissão do Estado e 

isentá-lo de fornecer o medicamento requerido.  

 

O relatório médico, por se tratar de prova técnica, não pode, per si, ser 

incontestável e possuir presunção absoluta de validade, como infelizmente parecem 

entendem alguns julgadores.   

 

Durante o período de junho de 2013 a junho de 2014, o medicamento oncológico 

mais judicializado perante a Seção Judiciária de Minas Gerais foi o medicamento 

Temozolamida (Temodal)13. Segundo Parecer emitido pelo referido Núcleo de Avaliação 

de Tecnologias em Saúde da UFMG, a Temozolamida, cujo valor equivale a 

aproximadamente quatorze vezes o preço de outro medicamento, a Carmustina, nunca 

teve sua eficácia comparada à desta14: 

 

"No único estudo clínico de fase III publicado envolvendo 
temozolamida, este tratamento foi comparado com placebo 
(nenhum tratamento), em associação à radioterapia para gliomas 
de alto grau. No estudo, a proporção de sobreviventes em 5 anos 

13 Fonte: Sistema Integrado de Controle das Ações da União – SICAU – dados de 2013/2014. 
14 NÚCLEO DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MINAS GERAIS. Nota Técnica sobre Temozolamida para tratamento de glioblastoma multiforme, de 26 
de novembro de 2014. 
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(9,8%) foi significativa, porém de magnitude similar à observada 
anteriormente com radioterapia isolada (15,0%) ou associada à 
carmustina (22,0%) no estudo RTOG 7401/ECOG 1374. 
Não há demonstração de que a temozolamida seja mais segura ou 
eficaz que a carmustina, ou outra terapia antineoplásica associada 
à radioterapia, para doentes com gliomas grau III ou IV". 

 

A despeito disso, todas as decisões liminares daquele período determinaram o 

fornecimento da Temozolamida, a despeito do fornecimento então regular da Carmustina 

na rede pública de saúde15. 

 

Infelizmente – porque equivocadamente – sob a alegação de direito à saúde, vem-

se reconhecendo o acesso a toda e qualquer coisa, a despeito do expresso dispositivo 

constitucional que diz que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação" (artigo 196 da Constituição Federal). Há diversas formas de se 

ler este artigo. Mas nenhuma pode desconsiderar que o direito à saúde é promovido 

mediante políticas públicas.  

 

Além disso, como bem afirmado pelo Desembargador do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais Renato Dresch,  

 

"O Estado Brasileiro optou pela saúde baseada em evidência, o 
que foi incorporado no art. 19-O, parágrafo único, da Lei 
8.080/90, de modo que a integralidade de atendimento prevista 
constitucionalmente não assegura o acesso a serviços de saúde 
sem evidência científica, não se admitindo, por exemplo, o acesso 
produtos que ainda estejam em fase experimental. 
No julgamento da Suspensão de Tutela Antecipada - STA nº 175-
CE o Ministro Gilmar Mendes pontuou que o SUS filiou-se à 
corrente da medicina com base em evidências. Assim, o 
tratamento deve ser realizado de acordo com o estágio atual da 
ciência médica, não sendo razoável a utilização de recursos 
públicos para patrocinar serviços ou tratamentos experimentais, 

15 A política pública de oncologia não fixa os medicamentos que podem ser disponibilizados pelo Sistema 
Único de Saúde, razão pela qual, tecnicamente, é equivocado dizer que a Temozolamida não pode também 
ser fornecida na rede pública de saúde. Ver ARAÚJO, Cynthia Pereira de. A concessão judicial de 
medicamentos para o tratamento oncológico – uma questão de normatividade. 
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porque isso constituiria num inadmissível modo de patrocínio 
público de experiências da indústria farmacêutica"16.  

 

Em sentido semelhante, registrou o magistrado da 16ª Vara da Seção Judiciária de 

Minas Gerais, Dr. Marcelo Dolzany, que “o SUS brasileiro se funda na Medicina baseada 

em evidências17 (art. 19-Q, § 2°, n° l. da Lei 8.080/90, com a redação dada pela Lei 

12.401/11)”, sendo este, “minimamente, o ponto de equilíbrio entre a efetividade do 

direito à saúde e a chamada cláusula da reserva do possível”18. 

 

Uma vez constatada a imprescindibilidade de que o julgador, para considerar 

como direito à saúde o acesso à determinada tecnologia, avalie a política pública e a 

identificação da prescrição com a medicina baseada em evidências, parece impositivo 

reconhecer a necessidade de que busque amparo técnico, seja por meio de consulta a 

órgãos com credibilidade reconhecida19, seja por meio da realização de prova pericial 

realizada por profissional isento de interesses com expertise na matéria e observadas as 

limitações de análise indicadas – como o exemplo do estadiamento, supra mencionado. 

 

É a busca por informação a única saída para que o magistrado não se veja definido 

nas palavras do Desembargador Osvaldo Firmo: 

 

“A interpretação fabulosamente oportunista e falseada prega a 
fantasia de que o Estado proverá a plena saúde a todos, a ponto 
de a sanidade, a cura e a imortalidade parecerem uma 
possibilidade que só não é total e indubitável pelo não querer dos 
governantes. Nessa linha, os pretórios são, seguidamente, palco 

16 DRESCH, Renato Luís. A garantia de acesso à saúde e as regras de repartição da competência entre os 
gestores.  
17 “A Medicina Baseada em Evidências (Sackett, 1996; Jadad, 1997) – ou em provas científicas rigorosas 
– tem, para nortear as tomadas de decisões sobre os cuidados em saúde, o compromisso da busca explícita 
e honesta das melhores evidências científicas da literatura médica. De certa forma, essa concepção de 
Medicina (EBM, 1992; Ataliah, 1996b) tira a ênfase da prática baseada apenas na intuição, experiência 
clínica não sistematizada e nas teorias fisiopatológicas para se concentrar na análise apurada de métodos 
por meios dos quais as informações médicas foram ou serão obtidas. Dá especial atenção ao desenho da 
pesquisa, à sua condução e à análise estatística. No tocante ao método de pesquisa, ele se baseia na 
associação de métodos epidemiológicos à pesquisa clinica chamada Epidemiologia Clínica (Castelo, 1989). 
Esse conjunto se completa com métodos bem definidos para avaliação critica e revisões sistemáticas da 
literatura médica” (ATALLAH, Alvaro Nagib; CASTRO, Aldemar Araujo. Medicina Baseada em 
Evidências: o elo entre a boa ciência e a boa prática clínica). 
18 BELO HORIZONTE. Justiça Federal de Minas Gerais. Ação Ordinária n. 79631-83.2014.4.01.3800. 16. 
Vara. 2014. 
19 No fim de 2014, o Comitê Executivo Estadual da Saúde de Minas Gerais aprovou o Enunciado 3, com o 
teor "Recomenda-se que as tutelas de urgência sobre saúde sejam precedidas de notas de evidência 
científica emitidas por núcleos de assessoramento técnico em saúde". 
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de diversos pedidos de uma população carente em busca de 
remédios miraculosos, internações imediatas, tratamentos 
especiais e de última geração a um custo que não importa. Os 
julgadores, tão limitados na matéria quanto sempre foram, por 
não especialistas, estimulados, acreditam-se demiurgos, 
portadores de cetros esferográficos, e, como se oráculos, 
pretendem-se capazes de bem impressionar a plateia com seus 
comandos peremptórios, com multa e prisão”20. 
 

Esses "comandos peremptórios" levam a questão a outro nível. Preocupados com 

um cumprimento sempre impossível na forma e prazo judicialmente determinados, 

advogados públicos e gestores, muitas vezes, nem sequer reúnem condições de discutir a 

essência da decisão em si a tempo e contento. E a essência se torna questão secundária. 

 

Talvez não por acaso, mesmo diante da publicação da Resolução Normativa da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar n.º 338, de 21 de outubro de 2013, que atualizou 

o rol de procedimentos e eventos em saúde, incluindo dentro da cobertura mínima de 

planos de saúde parte dos medicamentos mais judicializados no ano anterior, não se 

verificou redução significativa de sua incidência perante o Judiciário, muito menos se 

alterou o destinatário das ações de Poder Público para plano de saúde – indiscutivelmente 

amparado tecnicamente de forma mais célere para a instrução de ações judiciais.   

 

 

Princípio ou regra? 

 

Ao contrário do que parecem pensar alguns, a invocação do direito à vida ou à 

dignidade não é suficiente – na verdade, nem adequada – para justificar o deferimento de 

um pedido com base em mera opinião médica.  

 

Em artigo sobre a concessão judicial de medicamentos para tratamento 

oncológico, afirmei: 

 
"(...) não se admite que as regras do ordenamento sejam 
suprimidas sob a justificativa de se conferir aplicação direta aos 
princípios, como se estes suprissem a necessidade daquelas. Ao 

20 FIRMO, Osvaldo Oliveira Araújo. A licitação e as decisões judiciais liminares em matéria de saúde – 
um diálogo necessário. In: BICALHO, Alécia Paolucci Nogueira; DIAS, Maria Tereza Fonseca (Coord.). 
Contratações Públicas: estudos em homenagem ao Professor Carlos Pinto Coelho Motta. Belo Horizonte: 
Fórum, 2013. P. 357-379. 

10 
 

                                                             



contrário, a desconsideração das regras cria um problema sério de 
normatividade não apenas em relação a estas, que têm o seu 
conteúdo de legítimo dever-ser ameaçado, como em relação aos 
próprios princípios, cuja concretização ocorre muitas vezes pela 
exata aplicação das regras, mormente em caso de implementação 
de políticas públicas. 
(...)  
O ponto decisivo na distinção entre regra e princípios é que 
princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na 
maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e 
fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, mandamentos 
de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos 
em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua 
satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas 
também das possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades 
jurídicas é determinado pelos princípios e regras colidentes. 
Já as regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não 
satisfeitas. Se uma regra vale, então, deve se fazer exatamente 
aquilo que ela exige; nem mais, nem menos.  
Como explica Alexy, se a regra é válida e aplicável a determinado 
caso, ela é uma razão definitiva para o juízo concreto, que será, 
então, uma decisão extraída da própria regra.  
(...)  
Todavia, como alerta Alexy, princípios, em si mesmos, nunca são 
razões definitivas, pois, por serem razões prima facie, quando 
isoladamente considerados, estabelecem direitos também apenas 
prima facie. Desta forma, se as decisões pressupõem a 
identificação de direitos definitivos, que não podem ser 
alcançados pela consideração isolada de princípios, aquelas 
decisões que tecem determinações fundamentadas de forma 
abstrata no “direito à vida, à dignidade e à saúde” pecam, uma 
primeira vez, pela desconsideração das mencionadas regras (...), 
mas não apenas, pois pecam, também, uma segunda vez, pela 
ausência de razão decisiva para um juízo concreto de dever-ser. 
Ainda que assim não fosse, ‘as determinações estabelecidas no 
nível das regras têm primazia em relação a determinadas 
alternativas baseadas em princípios’, pois, quando se fixam 
determinações no nível das regras, decidiu-se mais a favor de 
certos princípios"21.  
 

 

 Em outras palavras, i) o afastamento da regra inserta no artigo 196 da Constituição 

de 1988, no sentido de que o direito à saúde é promovido mediante políticas públicas e as 

regras que as definem, ii) ou a não verificação de observância da regra contida no artigo 

19-O da Lei n.º 8.080/1990, que reconhece o modelo da medicina baseada em evidências 

21 ARAÚJO, Cynthia Pereira de. A concessão judicial de medicamentos para o tratamento oncológico – 
uma questão de normatividade.  

11 
 

                                                             



para a dispensação de tecnologias de saúde no Brasil são absolutamente injustificáveis do 

ponto de vista jurídico. Essa impossibilidade de justificação não é sanada pelo alegado 

respeito aos princípios de direito à vida – ou à dignidade ou à própria saúde –, pois estes 

estão contidos, primeiramente, na forma como tratou o legislador da sua realização nas 

referidas regras. Portanto, inexiste possibilidade jurídica para a consideração exclusiva 

do conteúdo de um receituário médico. 

 

 Assim,  

 

“ainda antes do quanto aponte a jurisprudência (repertório ético) 
para solução dos casos sempre tormentosos a envolver a saúde, 
deve o julgador se reportar às regras postas formalmente (prévia 
deliberação majoritária - legalidade), que representam, seja por 
seu cariz constitucional ou ordinário, um vetor ético inolvidável. 
Logo, não se podem deixar de lado as regulamentações. Essa 
atuação de viés ético essencial, mais que jurídico, faz evidenciar 
a legitimidade de efetiva atuação do Judiciário nessas causas”22. 

 
 

É importante verificar que a aproximação do julgador com o conteúdo do que 

consta no receituário médico trazido aos autos pela parte autora da forma como melhor 

lhe convém para convencer o juiz – inclusive, muitas vezes, omitindo dados e resultados 

de exames essenciais – é conduta esperada, e não excepcional, do juiz como faz crer a 

maior parte das decisões. Essa conduta traz maior segurança ao julgador e, na mesma 

medida, maior credibilidade ao Judiciário. A exemplo, transcreve-se decisão 

recentemente proferida pela Juíza da 6ª Vara da Seção Judiciária em Minas Gerais, Dra. 

Sônia Diniz: 

 

"l- Em primeiro lugar, tendo em vista a insuficiência dos 
elementos dos autos para o exame do requerimento de 
antecipação dos efeitos da tutela, proceda a parte autora à emenda 
da inicial, informando e comprovando documentalmente, no 
prazo de até 10 (dez) dias: (...) 
2- Trazer relatório médico complementar, original, em que se 
explique de forma detalhada: o desenvolvimento da doença, 
desde quando referido médico acompanha o autor, e em que 

22 FIRMO, Osvaldo Oliveira Araújo. A licitação e as decisões judiciais liminares em matéria de saúde – 
um diálogo necessário. In: BICALHO, Alécia Paolucci Nogueira; DIAS, Maria Tereza Fonseca (Coord.). 
Contratações Públicas: estudos em homenagem ao Professor Carlos Pinto Coelho Motta. Belo Horizonte: 
Fórum, 2013. P. 357-379. 
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estabelecimento, se este já utilizou de outros medicamentos, e, em 
caso positivo, quais, o que se pretende obter com o tratamento ora 
requerido ao Judiciário; para qual finalidade específica o 
medicamento foi aprovado pela ANVISA; quais são as possíveis 
complicações secundárias da administração do medicamento e 
quais os efeitos colaterais desse medicamento; onde será feita a 
administração do medicamento; se é o único medicamento ou se 
há outros medicamentos e procedimentos disponibilizados 
atualmente pelo SUS para o tratamento do caso da parte autora, 
com os mesmos efeitos terapêuticos que pode ser utilizado"23. 

 
 
A indústria farmacêutica  

 

Para Firmo, "o senso comum, absolutamente dispensável, tem se sobreposto ao 

senso técnico-jurídico ou mesmo médico ou farmacológico, sob a lógica do contraditório, 

e faz prevalecer a intimidade de um consultório particular, onde à decisão solipsista 

preside a especulação de um único profissional médico, muita vez pressionado pelo 

paciente ou pela família, ou, ainda, impressionado por uma impiedosa e sedutora 

propaganda de portentosos laboratórios farmacêuticos"24. 

 

Na obra “A verdade sobre os laboratórios farmacêuticos”, de Márcia Angell, fica 

claro que a indústria farmacêutica – uma das ou a mais lucrativa nos Estados Unidos – 

canaliza a maior parte de seus recursos para o marketing de produtos de benefício 

duvidoso25. Por "de benefício duvidoso", entenda-se, segundo a autora, a maior parte dos 

medicamentos colocados no mercado pelos laboratórios: 

 
"A grande maioria de medicamentos 'novos' não é 'nova', de modo 
algum, mas apenas variações de drogas anteriores já à venda no 
mercado. São chamados de medicamentos de imitação. A ideia 
consiste em conquistar uma fatia de um mercado lucrativo, já 
estabelecido, produzindo algo muito semelhante a um 
medicamento de grande vendagem. (...) Como disse a Dra. 
Sharon Levine, diretora executiva adjunta do Kaiser Permanent 
Medical Group: 'Se eu sou um fabricante e posso mudar uma 
molécula para conseguir, com isso, mais vinte anos de direito de 

23 BELO HORIZONTE. Justiça Federal de Minas Gerais. Ação Ordinária n. 9746-45.2015.4.01.3800. 6. 
Vara. 2015. 
24 FIRMO, Osvaldo Oliveira Araújo. A licitação e as decisões judiciais liminares em matéria de saúde – 
um diálogo necessário. In: BICALHO, Alécia Paolucci Nogueira; DIAS, Maria Tereza Fonseca (Coord.). 
Contratações Públicas: estudos em homenagem ao Professor Carlos Pinto Coelho Motta. Belo Horizonte: 
Fórum, 2013. P. 357-379. 
25 ANGELL, Marcia. A verdade sobre os laboratórios farmacêuticos. RECORD: Rio de Janeiro/São Paulo 
– 2007. 
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patente, e se eu conseguir convencer os médicos a prescrever e os 
consumidores a exigir a próxima forma de Prisolec ou o Prozac 
semanal, em vez do Prozac diário, tudo isso no exato momento 
em que minha patente está vencendo, por que eu haveria de gastar 
dinheiro numa iniciativa muito menos garantida, que é a pesquisa 
por medicamentos totalmente novos?"26 

 
 

Segundo Angell, a maior parte dos esforços de marketing da indústria 

farmacêutica concentra-se no objetivo de influenciar médicos, já que são eles os 

responsáveis por prescrever medicamentos. Ela destaca que existem diferentes formas de 

a interferência dos laboratórios mascarar resultados das pesquisas nas publicações. Pode-

se exigir, por exemplo, que se compare um novo medicamento com placebo (nenhum 

medicamento), no lugar de compara-lo com um medicamento já disponível no mercado27 

– e, no caso do Brasil, muito provavelmente, na rede pública de saúde. Pode-se, por outro 

lado, impedir a divulgação de um resultado desfavorável à determinada tecnologia28. 

 

A autora afirma que à medida que viu o aumento da influência da indústria 

farmacêutica, ficou cada vez mais perturbada "com a possibilidade de que grande parte 

das pesquisas publicadas apresentasse falhas graves, levando os médicos a acreditar que 

os novos medicamentos são em geral mais eficazes e mais seguros do que realmente 

são"29. 

 

Gadelha narra que  

 

“Relato mais recente de levantamento feito no Brasil (ANVISA, 
2013) mostrou que, dos novos medicamentos registrados de 
março de 2004 a dezembro de 2011 e classificados como 
inovadores, 97% (419 em 433) não o eram ou não comprovaram 
qualquer tipo de ganho terapêutico em relação aos medicamentos 
que já se encontravam em comercialização no mercado brasileiro. 
Dentre esses medicamentos, ressaltam-se os antineoplásicos, os 
antibacterianos e antifúngicos sistêmicos, os hipoglicemiantes, os 

26 ANGELL, Marcia. A verdade sobre os laboratórios farmacêuticos. RECORD: Rio de Janeiro/São Paulo 
– 2007, p. 14. 
27 ANGELL, Marcia. A verdade sobre os laboratórios farmacêuticos. RECORD: Rio de Janeiro/São Paulo 
– 2007, p. 16. 
28 ANGELL, Marcia. A verdade sobre os laboratórios farmacêuticos. RECORD: Rio de Janeiro/São Paulo 
– 2007, p. 17. 
29 ANGELL, Marcia. A verdade sobre os laboratórios farmacêuticos. RECORD: Rio de Janeiro/São Paulo 
– 2007, p. 17. 
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anticonvulsivantes, os antipsicóticos e os antidepressivos – não à 
toa também campeões na judicialização”30. 
 
 

 É certo que o juiz não pode se basear apenas nas "verdades sobre os laboratórios" 

para analisar os pedidos concretos que lhes são postos. Por outro lado, não deve ignorar 

a realidade em que está inserida a judicialização da saúde, a beneficiar, antes de qualquer 

paciente, a indústria farmacêutica. Novamente, a melhor forma de prevenir decisões que 

beneficiarão interesses alheios aos defendidos no processo, é a busca pela informação que 

demonstre a melhor propriedade técnica da prescrição médica. 

 

A resposta esperada de muitos juízes a esse diagnóstico é a afirmação de que “se 

o próprio médico pode ser enganado pela indústria, quem dirá o juiz”. Antes de se passar 

aos diversos esclarecimentos que refutam essa proposição aparentemente óbvia, devem-

se pontuar duas questões. A primeira é que a afirmação é contraditória em si mesma, já 

que cabe exclusivamente ao juiz determinar o fornecimento do medicamento ou não, não 

havendo regra que o obrigue a obedecer a um médico. A segunda é que se fosse correto 

o raciocínio, não haveria outra resposta possível à demanda judicial – mesmo que em 

determinada receita médica estivesse prescrita tinta de caneta para o tratamento de 

osteoporose, seria a mesma incontestável. 

 

Pressupondo-se, pois, comprovada a hipótese de que o juiz precisa ter elementos 

além do relatório médico para decidir, outras questões se colocam.  

 

O argumento jurídico de que o médico assistente do paciente necessariamente 

prescreve-lhe o melhor – ou mais indicado ou essencial – tratamento deve ser refutado ao 

menos sob dois aspectos. Em primeiro lugar, como visto, o próprio médico é iludido ou 

equivocadamente convencido pelas próprias pesquisas31. Portanto, a mera existência de 

um receituário médico assinado não garante sua correção, especialmente quando não 

30 GADELHA, Maria Inez. O Papel dos Médicos na Judicialização da Saúde. Revista CEJ, Brasília, Ano 
XVIII, n. 62, p. 65-70, jan./abril 2014. 
31 Conforme diversas vezes reconhecido pelos próprios médicos no curso de “Capacitação em Direito à 
Saúde baseada em Evidências”, promovido pelo Hospital Sírio Libanês no ano de 2014, a atualização do 
médico é missão extremamente difícil, já que todos os dias são lançados novos medicamentos no mercado 
e todos os dias são publicadas novas pesquisas a seu respeito, sendo que apenas 5% delas pode e deve ser 
levada em consideração. 
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indica com precisão o desfecho clínico esperado e as pesquisas que embasam a indicação 

da tecnologia, bem como a elegibilidade do paciente para utiliza-la. 

 

Em segundo lugar, o julgador deve levar em consideração as informações 

estritamente técnicas do caso para decidir. Nas demandas judiciais, é comum que os 

advogados aleguem que determinadas tecnologias "são as únicas que podem salvar a vida 

do paciente", quando, na verdade, em grande parte das vezes, nem sequer existe 

perspectiva de cura; a eventual melhora, além de apenas possível, não é benefício 

exclusivo de determinado medicamento; e em não raros casos, o medicamento não apenas 

não fará qualquer bem ao paciente, como ainda lhe fará mal, podendo até mesmo em 

alguns casos acelerar sua morte.  

 

Por fim – mas não menos importante, pelo contrário –, em caso de negativa do 

Poder Público, deve haver evidência de que os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas 

do Ministério da Saúde que eventualmente a embasam – a despeito de preparadas por 

equipes multidisciplinares após estudos detalhados – merecem afastamento judicial. Não 

se pode esquecer que a omissão estatal deve ser o primeiro dado considerado pelo 

julgador para sequer pensar em determinar judicialmente o fornecimento de uma 

tecnologia em saúde.  

 

 

O indivíduo e a sociedade 

 

 É importante registrar que, em muitos processos, pleiteia-se o fornecimento de 

tecnologia já avaliada pelo órgão competente – notadamente a mencionada CONITEC –

que rejeita a sua incorporação por razões estritamente técnicas: inexistência de 

comprovação de efetividade e segurança, ausência de estudo comparativo com tecnologia 

já disponível, custo-benefício extremamente baixo. A necessidade de que razões 

igualmente técnicas contundentes afastem as conclusões emitidas por órgão de 

composição tão complexa e inclusiva, por óbvio, jamais poderá ser atendida pelo simples 

parecer do médico que acompanha o paciente. 

 

O chamado “medicamento mais caro do mundo” – Soliris (Eculizumabe) –, que 

nem sequer possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por exemplo, 
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teve sua recomendação de incorporação declinada pelo Departamento de Ciência e 

Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da 

Saúde, "diante das limitações de evidência de eficácia, da escassez de dados de segurança, 

visto que os biológicos favorecem o surgimento de doenças infecciosas/virais 

importantes, e considerando o alto custo do medicamento, além do fato de não possuir 

registro na ANVISA"32. 

 

A despeito disso, no ano de 2012, o Ministério da Saúde já previa gastar com a 

aquisição do Soliris para os autores de ação ajuizadas até junho daquele ano, quase 

R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), para apenas 19 (dezenove) ações judiciais33. 

 

A percepção das cifras alcançadas pela judicialização é dado que não pode ser 

desprezado pelo Judiciário. Nesse ponto, é importante dizer que o aparato técnico melhora 

o convencimento do juiz em relação a dois dos pontos mais importantes no que diz 

respeito à saúde pública: (i) a responsabilidade do médico perante o sistema e a (ii) 

imposição do ônus individual à sociedade. Não há como não se separar a postura do 

médico da postura do julgador. Se determinada tecnologia der um benefício ínfimo ao 

paciente, mesmo a um elevadíssimo custo, não se poderá exigir do médico que não a 

prescreva – ressalvadas as questões éticas ou indevidas interferências externas na postura 

do profissional. No mesmo sentido, não se poderá questionar a conduta daquele que 

dispensa parte relevante de seu patrimônio para financiar o tratamento prescrito.  

 

Que cada indivíduo queira ir até as últimas consequências na tentativa de viver é 

perfeitamente justificável. Que alguém se disponha a passar por tratamentos 

experimentais sem qualquer evidência, que se creia em milagre, que se tenha fé, nada 

disso é discutível. O discutível é que o Estado tenha que suportar as crenças no lugar de 

investir no que é comprovadamente efetivo. 

 

Como afirmado pelo magistrado da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de 

Divinópolis, Dr. Fabiano Verli, ao sentenciar um processo, “uma coisa é um cidadão de 

32 BRASIL. Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Saúde. Parecer n.º 817/2012-AGU/CONJUR-
MS/HRP, de 1º de julho de 2012.  
33 BRASIL. Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Saúde. Parecer n.º 817/2012-AGU/CONJUR-
MS/HRP, de 1º de julho de 2012.  
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posses custear o próprio tratamento, fazendo, inclusive, tentativas caras. Outra coisa é o 

Estado, com todas as demandas que tem sobre si, ser obrigado a manter a  disponibilidade 

de remédios caríssimos para toda a população sem uma necessidade totalmente 

demonstrada”34. 

 

Quando o juiz é instado a decidir se parte do orçamento pode ser destinada a arcar 

com esses altos custos de uma tecnologia possivelmente ineficaz ou inútil, sabendo que, 

de alguma forma, o recurso utilizado é redirecionado da sociedade para um beneficiário 

exclusivo, precisa reconhecer que está decidindo até que ponto pode estar nas mãos de 

um único médico a decisão sobre com o que deve ou não arcar toda a coletividade. 

 

Nas palavras de Firmo,  

 

"todos querem – é voz corrente – um Estado provedor da vida, 
dando condições de saúde (preventiva e curativa), mas não 
querem se curvar aos programas implementados, às escolhas 
legislativas e administrativas, ambas democráticas como convém 
ao sistema constitucionalmente posto; o interesse individual tem 
encontrado no Judiciário, por vezes na inconsequência, seu mais 
preclaro tutor, mas em prejuízo da coletividade. O capricho do 
paciente a exigir tal ou qual produto de saúde que seu médico 
(quanta vez particular) elegeu, não em poucas ocasiões algo 
caríssimo, atendido, arrasta para o sofrimento e a cova outros 
muitos indivíduos, coletividades de pacientes"35. 

 

 Essas "coletividades de pacientes", cuja análise demanda estudo próprio, são 

pessoas em número infinitamente maior que os pacientes conhecidos do Judiciário e que 

jamais chegarão a sua presença. Trata-se daqueles que não tem o acesso mínimo. Nem a 

saneamento básico e alimentação, quem dirá à saúde. Não chegarão às portas do 

magistrado, porque não terão sequer diagnóstico. Independentemente de quantos recursos 

haja em um país do tamanho do Brasil, com suas já conhecidas desigualdades, eles nunca 

serão suficientes para o cuidado desejado de todos. E quanto mais forem direcionados a 

34 DIVINÓPOLIS. Justiça Federal de Divinópolis. Ação Ordinária n. 1429-93.2013.4.01.3811. 2. Vara. 
2015. 
35 FIRMO, Osvaldo Oliveira Araújo. A licitação e as decisões judiciais liminares em matéria de saúde – 
um diálogo necessário. In: BICALHO, Alécia Paolucci Nogueira; DIAS, Maria Tereza Fonseca (Coord.). 
Contratações Públicas: estudos em homenagem ao Professor Carlos Pinto Coelho Motta. Belo Horizonte: 
Fórum, 2013. P. 357-379. 
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medidas inefetivas, mais deixarão à margem aqueles que precisariam de muito pouco para 

sobreviver ou viver melhor. 

 

 

Considerações Finais 

 

Como afirma Dresch, “a falta de conhecimento mais apurado sobre a técnica 

médica e a regulação da saúde, somado à falta de uma assessoria especializada para os 

membros do Poder Judiciário, pode fomentar lides temerárias, facilitando o acesso a 

terapias ‘milagrosas’ sem evidência científica"36. 

 

Se mesmo diante de tudo que foi dito, ainda assim não se convencer o juiz da 

necessidade de ir além do relatório médico trazido aos autos pelo autor – ou seu advogado, 

ou sua família –, pode simplesmente tentar trazer o caso para a lógica mais comezinha. 

Recorreria ele, acometido de uma grave doença, a um único médico e confiaria em 

qualquer tratamento que este o prescrevesse?  

 

Confiando-se que a resposta será "não", segue-se a pergunta que dever-se-á então 

fazer toda vez que decidir uma ação de saúde, especialmente em sede liminar: por que 

apenas um receituário, de um único médico, a instruir a petição inicial? – como acontece 

grande parte das vezes. Por que nenhuma palavra sobre as razões pelas quais outras 

alternativas – normalmente disponíveis no SUS – são inócuas no caso? Por que ausentes 

as razões específicas pelas quais aquele tratamento requerido – e só ele – é benéfico ao 

paciente e como exatamente o é? 

 

Se essas perguntas básicas não puderem ser facilmente respondidas pelo julgador, 

há grandes chances de que, na verdade, inexista qualquer resposta – e, portanto, direito a 

ser tutelado pelo Judiciário e imposto ao Poder Público. 

 

Segundo a OMS, metade do consumo mundial de medicamentos é feita de forma 

irracional, ou seja, em dose, tempo ou custo maior do que o necessário. Na lista das 

possíveis causas, a conduta da indústria farmacêutica é apontada como principal, mas não 

36 DRESCH, Renato Luís. A garantia de acesso à saúde e as regras de repartição da competência entre os 
gestores.  
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se trata apenas disso: "o aumento no consumo de medicamentos é um problema 

sociológico. Hoje, as pessoas buscam soluções imediatas para tudo" "e não há nada mais 

imediato do que um remédio"37. 

 

Não se desconhece a dificuldade do julgador ao definir, para um caso concreto, 

um direito tão sujeito a condições e fatores alheios ao processo judicial. Mas não se 

desconhece também que cada vez que um juiz determina um gasto por parte do Poder 

Público – geralmente muito alto nessas ações – ele está interferindo diretamente na vida 

de milhares de pessoas. Portanto, além de todas as questões jurídicas, normalmente tão 

faladas, deve o julgador lembrar que ao determinar o fornecimento de algo desnecessário 

ou (praticamente) inútil ou até prejudicial ao paciente, está jogando dinheiro público – no 

melhor sentido da palavra – no lixo. A despeito da paciência jurídica e social com os 

equívocos judiciários, é, sim, sua obrigação zelar para que não o faça.  

 

Essa responsabilidade não é do médico que prescreve uma receita; não é do Estado 

que não praticou qualquer omissão, mas muitas vezes nem sequer consegue comprovar 

sua diligência. É do julgador, que tem o poder de decidir. E, para tanto, convém ter em 

mente que, apesar de a indústria farmacêutica ser, talvez, a mais lucrativa do mundo, 

ninguém tem mais dinheiro do que o Estado para sustentar seus lucros. Mas, que, 

infelizmente, esse dinheiro será, sempre e cada vez mais, muito inferior ao que seria 

necessário para fazer frente a todas as demandas da coletividade, especialmente com 

saúde.  
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