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RESUMO 

Previsto como fundamental e social na Constituição Federal, o 
direito à saúde, muitas vezes negado na esfera administrativa, 
faz com que, diariamente, surjam novas ações judiciais contra 
os entes políticos, visando a concretizá-lo. 
Aborda tal questão a partir da análise da doutrina brasileira e 
das decisões dos principais tribunais do país, de modo a iniciar 
uma reflexão sobre a matéria. 
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ABSTRACT

Considered by the Constitution as a basic and social right, the 
right to health, often denied within the administrative scope, 
gives rise to the lodging of new daily claims against political 
entities, with a view to its achievement. 
The author broaches such issue based on the Brazilian 
doctrine and on decisions ruled by the major courts in Brazil, 
in order to begin a reflection on the matter. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Falar sobre direito à saúde, hoje, traz à baila uma série de 
questões complexas, não só jurídicas, mas também sociais, po-
líticas e econômicas. Prevista como direito fundamental pela 
Constituição de 1988, sobretudo nos arts. 6º e 196 a 200, a 
saúde é essencial à própria vida humana, sendo inerente à dig-
nidade de cada indivíduo. 

Visando concretizar os comandos constitucionais, a Lei n. 
8.080, de 19 de setembro de 1990 – a famosa Lei Orgânica da 
Saúde – traz os pilares da saúde pública a ser efetivada pelo 
Sistema Único de Saúde, o qual deve contemplar as mesmas 
condições de acesso a todos que estejam em território nacional, 
independentemente de suas condições pessoais ou financeiras. 
Isso porque a legislação pátria, além de conceder à saúde o 
status de direito fundamental, não prevê restrições de acesso 
dos usuários ao sistema único; pelo contrário, visa garantir que 
todos recebam os cuidados de que necessitarem para garantir a 
efetivação do direito. Ademais, a Lei n. 12.401, de 28 de abril de 
2011, ao estabelecer em que consiste a assistência terapêutica 
integral1 a ser ofertada pelos Poderes Públicos, acabou por ex-
tirpar qualquer dúvida a respeito do que deveria ser englobado 
pelas ações e serviços públicos, além de nos fazer pensar que 
está superado o posicionamento doutrinário que reconhece o 
direito à saúde como simples norma programática. Pelo contrá-
rio, por ser um direito fundamental social decorrente do próprio 
direito à vida, tem eficácia plena e aplicabilidade imediata2.

Todavia, a realidade fática não é tão simples assim. Muitas 
vezes, o Estado – aí considerado em sentido amplo, compre-
endendo a União, os estados e os municípios – tenta se furtar 
do cumprimento do direito à saúde, alegando, principalmente, 
insuficiência de recursos ou, ainda, que não teria a obrigação 
de conceder medicamentos ou tratamentos não previstos nos 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS ou nas lis-
tas de medicamentos elaboradas pelos gestores de saúde nos 
âmbitos nacional, estadual e municipal. 

Além disso, também é comum os Poderes Públicos, com 
base na descentralização, tentarem se esquivar da responsabi-
lidade naturalmente solidária de efetivação do direito à saúde, 
argumentando que cada ente federativo só é responsável por 
aqueles medicamentos e tratamentos constantes de suas res-
pectivas listas e pactuações, de modo que só poderia, sob tal 
ponto de vista, ser demandado em relação ao que previamente 
se obrigou.

As decisões administrativas proferidas a partir do aco-
lhimento de tais argumentos conduzem a milhares de ações 
judiciais em que os indivíduos recorrem ao Poder Judiciário 
buscando determinado medicamento ou tratamento negados 
pela Administração Pública, de forma a verem concretizado o 
comando constitucional que garante o direito integral à saúde. 
E isso origina o fenômeno hoje chamado de “judicialização da 

saúde”, caracterizado como a provocação e a atuação do Poder 
Judiciário com fins a efetivar a assistência médica e farmacêutica 
negadas na via administrativa. 

A judicialização da saúde faz com que o Poder Executivo 
passe a ser constrangido, a partir de determinações judiciais, a 
prestar, de maneira indiscriminada, atendimento médico e as-
sistência farmacêutica, provocando repercussões tanto na políti-
ca de saúde como sobre os cofres públicos (LEITÃO et al., 2014, 
p. 360-370). E isso é feito, sobretudo, por demandas individuais 
como mandados de segurança e ações ordinárias com pedidos 
de liminares e de antecipação de tutela e que, muitas vezes, 
acarretam decisões judiciais produzidas ao arrepio de qualquer 
prova produzida em contraditório.

Neste trabalho, procuraremos analisar a questão probatória 
nas ações judiciais referentes a medicamentos e tratamentos 
pleiteados contra o Poder Público, com ênfase nos relatórios 
e receituários produzidos por médicos particulares, vinculados 
aos próprios demandantes, os quais, muitas vezes, desprezam 
as opções terapêuticas disponibilizadas pelo SUS sem qualquer 
prova de sua ineficácia. Isso será feito a partir de pesquisa dou-
trinária e da análise da jurisprudência brasileira sobre a tema, 
buscando-se comparar as decisões e aferir seus impactos tanto 
sobre o Poder Judiciário quanto sobre a Administração Pública 
e os administrados em geral. 

Além disso, este artigo tem o objetivo de iniciar uma reflexão 
sobre os problemas causados pelo excesso de demandas judi-
ciais individuais relacionadas à saúde, nas quais, muitas vezes, 
o Poder Judiciário emite ordens que desconsideram o interesse 
público, privilegiando apenas os interesses privados e individu-
ais de determinado caso, comprometendo os recursos financei-
ros que seriam utilizados na saúde de toda a coletividade.

2 A QUESTÃO PROBATÓRIA NAS AÇÕES JUDICIAIS DE 

MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS CONTRA OS ENTES FEDERATIVOS

Conforme relatório apresentado por grupo de pesquisa3 li-
derado por Ada Pelegrini Grinover4, restou evidenciada a grande 
preponderância das ações individuais nos pleitos relacionados à 
saúde: 90,28% das ações encontradas no TJ/SP eram tipicamen-
te individuais, no TRF3 tais ações compuseram 92,3% das ações 
analisadas e, no TJ/MG, 89%: [...] a enorme preponderância de 
ações individuais, alimentando o fenômeno da litigância re-
petitiva, com todas suas desvantagens (acúmulo de trabalho, 

A judicialização da saúde faz com que o Poder 
Executivo passe a ser constrangido, a partir de 
determinações judiciais, a prestar, de maneira 
indiscriminada, atendimento médico e 
assistência farmacêutica [...]
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decisões contraditórias, condução atomizada de questões que 
poderiam ser agrupadas num tratamento único e uniforme).

Sabe-se que ao autor incumbe a demonstração do fato 
constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, utilizando-se de 
todos os recursos e meios lícitos e moralmente legítimos, cabe 
o ônus de comprovar fatos modificativos, impeditivos ou extin-
tivos da pretensão levantada pelo autor. Essa é a regra básica 
do ônus probatório, insculpida no art. 333 do CPC de 1973, 
atualmente vigente. No novo CPC, Lei n. 13.105/2015, que en-
trará em vigor no início de 2016, o art. 373 repete as mesmas 
regras já conhecidas, apenas acrescentando que o ônus proba-
tório poderá ser distribuído de maneira diversa, de modo que 
poderá recair sobre aquele que tiver maior facilidade de acesso 
à prova5, disposição essa que encontra raízes no direito consu-
merista que, desde 1990, atribui a obrigação de provar àquele 
que possuir melhores condições de fazê-lo6.

O instituto da prova, em nosso ordenamento, antes de ônus 
previsto pela legislação processual, deve ser visto como um di-
reito decorrente da própria Constituição Federal. Isso porque 
ela insere o direito de provar no rol dos direitos e garantias 
fundamentais do art. 5º, incs. LIV, LV e LVI, estabelecendo que o 
contraditório e a ampla defesa são inerentes ao devido processo 
legal e que ambos devem ser assegurados tanto nos processos 
judiciais quanto nos administrativos, sem os quais ninguém po-
derá ser privado de sua liberdade e de seus bens7. Portanto, a 
prova decorre do próprio contraditório e não é só ônus de quem 
alega possuir um direito e, sim, um direito fundamental em si, 
com base constitucional. Ademais, segundo Fazzalari (2006,  
p. 37), a característica que delimita a existência do processo é 
a necessidade de contraditório dos interessados no curso do 
procedimento e em busca de um resultado final, ou seja, sem 
contraditório efetivo, não há se falar em processo.

Dentre os meios de prova, destaca-se a documental, hoje 
regulada nos arts. 364 a 399 do atual CPC, e nos arts. 405 a 
441 da Lei n. 13.105/2015. Tratando-se de procedimento ordi-
nário, em ambos os diplomas processuais, a prova documental 
deve ser produzida com a petição inicial e com a contestação, 
somente sendo admitida a juntada posterior de documento se 
sua apresentação em momento oportuno não foi possível por 
legítimo impedimento (CÂMARA, 2013, p. 453), ou no caso de 
documentos referentes a fatos novos, supervenientes, enquanto 
que a Lei n. 12.016/2009 exige a prova incontestável do direito 
líquido e certo8.

Em que pesem tais dispositivos, a prática forense tem-
-se mostrado bastante flexível quanto à juntada de docu-
mentos, permitindo-a em diversos momentos processuais, 
desde que seja possível a oitiva da parte contrária, em res-
peito ao princípio do contraditório. E isso, claro, é plenamen-
te aplicável às ações em que se pleiteiam medicamentos, 

sobretudo considerando que nesses casos costuma ocorrer 
mudança no estado de saúde dos postulantes, tanto para 
melhor quanto para pior, fazendo com que, muitas vezes, 
os medicamentos ou suas doses tenham de ser alteradas 
no decorrer do processo. Lado outro, por parte dos entes 
federativos, nada obsta, pela paridade de armas assegurada 
em nosso ordenamento, que também procedam à juntada 
de documentos no decorrer da marcha processual, sempre 
respeitada a máxima de que à outra parte deve ser dada 
a oportunidade de manifestação sobre os mesmos. Até aí, 
tudo de acordo com o esperado.

3 OS RELATÓRIOS PRODUZIDOS POR MÉDICOS PARTICULARES 

COMO ÚNICA FONTE DE PROVA NAS AÇÕES QUE PRETENDEM 

A CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS PELO 

PODER PÚBLICO

Problemas surgem quando começamos a refletir sobre qual 
seria a força probatória dos relatórios e receituários produzidos 
por médicos particulares, muitas vezes vinculados aos próprios 
autores das demandas por medicamentos e tratamentos em 
face do SUS. Sérias consequências podem decorrer a partir do 
momento em que os juízes proferem decisões, determinando 
o fornecimento de medicamento ou tratamento específico, fun-
damentando-se em um único documento produzido por médi-
co particular que, muitas vezes, não atua de forma imparcial e 
nem desvinculada do objeto da pretensão do demandante, até 
porque é comum o marketing da indústria farmacêutica, que a 
cada dia lança novos produtos. 

 Ademais, o problema se agrava quando tais médicos 
particulares desprezam, muitas vezes sem qualquer justifi-
cativa, as opções de tratamento efetivamente disponibiliza-
das pelo SUS em âmbito federal, estadual ou municipal, de 
acordo com suas atribuições previamente pactuadas e que, 
além de considerarem – pelo menos em tese – as necessi-
dades da maioria da população, são incluídas nas listas de 
distribuição dos entes federativos a partir de uma série de 
estudos que comprovam sua eficácia: no Brasil, o medica-
mento só pode ser comercializado após a aprovação do 
registro do produto pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). Porém, sua aprovação não significa 
que será incorporado aos programas de assistência farma-
cêutica do SUS. O poder público define em seus programas 
os medicamentos para tratamento das doenças, com base 
em critérios aceitos cientificamente, pois esses medicamen-
tos serão utilizados por milhões de brasileiros; dessa ma-
neira, é primordial ofertar à população medicamentos se-
guros, eficazes, eficientes e custo-efetivos (CHIEFFI, 2010).

Documentos que relatam o estado clínico e prescrevem de-
terminada medicação, produzidos por médicos particulares, 
são classificados como documentos particulares segundo a 
nossa legislação processual, ou seja, são aqueles, grosso 
modo, produzidos em âmbito privado, não subscritos por 
qualquer agente público. Assim, formalmente, sua validade 
não encontra qualquer óbice processual, até porque, caso 
fosse questionada, estaria sujeita ao incidente de arguição 
de falsidade previsto no CPC. A grande controvérsia dos re-
latórios produzidos por médicos particulares refere-se ao 

[...] ao autor incumbe a demonstração do fato 
constitutivo de seu direito, enquanto ao réu [...] 
cabe o ônus de comprovar fatos modificativos, 

impeditivos ou extintivos da pretensão 
levantada pelo autor.
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conteúdo substancial dos mesmos, 
pois por mais que se presumam ver-
dadeiros quanto aos seus subscritores, 
a discricionariedade (ou arbitrarieda-
de?) ao optarem pela prescrição de 
certos medicamentos ou tratamentos 
em face de outros que, hoje, é digna 
de reflexão.

Logo, a problemática atual não se 
refere à regularidade formal de tais 
documentos médicos particulares e, 
sim, ao seu conteúdo, o qual, na gran-
de maioria das vezes, acaba não sendo 
corretamente valorado pelos magis-
trados simplesmente pelo fato de não 
possuírem os conhecimentos técnicos 
próprios da medicina e da farmacolo-
gia. Com isso, muitas vezes, acabam 
determinando o fornecimento de me-
dicamentos e tratamentos não disponi-
bilizados na rede pública, apesar dessa 
oferecer opções de tratamento compro-
vadamente eficazes para enfermidades 
que acometem os postulantes. 

A falta de conhecimentos técnicos 
em saúde e também de especialização 
dos juízes, que julgam indiscrimina-
damente questões de direito privado 
e de direito público – aqui incluídas 
as ações referentes a medicamentos e 
tratamentos em face dos entes públi-
cos – podem implicar, além da possi-
bilidade de existência de decisões con-
traditórias e não uniformes sobre um 
mesmo tema, ofensa à isonomia, uma 
vez que indivíduos em situação jurí-
dica equivalente podem ser tratados 
de forma totalmente distinta. É o que 
ocorre, por exemplo, quando indivídu-
os com a mesma doença, cercados pe-
las mesmas condições fático-jurídicas, 
pleiteiam judicialmente o mesmo me-
dicamento, em processos distintos, e 
um deles obtém êxito na demanda e 
o outro não, sendo que a decisão de 
ambas as demandas foi proferida pelo 
mesmo magistrado.

Com efeito, a constante especiali-
zação dos tribunais é medida inerente 
à qualidade da jurisdição e, portanto, 
ao princípio da tutela judicial efetiva. 
Presume-se que os magistrados julguem 
mais adequadamente as questões que 
lhes forem submetidas reiteradamente 
sobre um mesmo assunto, conferindo-
-lhes a oportunidade de aprofundamen-
to e, também, diminuindo a margem 

de erro. A especialização de órgãos ju-
risdicionais em matéria de saúde seria 
referente a juízes e órgãos fracionados 
que exercessem jurisdição apenas sobre 
direito público da saúde. No Brasil, não 
há órgãos judiciais especializados em 
matéria de saúde ou de saúde pública 
(PERLINGEIRO, 2012, p. 192).

Atualmente, visando uniformizar 
as rotinas de cuidados, prescrições e 
diminuições de riscos, padronização 
e segurança do atendimento, a Lei 
Orgânica da Saúde adota Protocolos 
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 
(PCDT)9, que são documentos com va-
lor jurídico, servindo como “roteiros” 
preconizados pelas políticas públicas 
de saúde para atendimento da molés-
tia diagnosticada e estabelecendo crité-
rios a serem adotados pelos profissio-
nais de saúde para obtenção de cura 
ou diminuição da regressão da doença, 
minorando as consequências da enfer-
midade. Ainda, os PCDT estabelecem 
critérios para identificação das doen-
ças, modo de atendimento, exames 
clínicos, farmacológicos, ambulatoriais, 
dentre outros, a fim de possibilitar um 
diagnóstico adequado (SHULZE et al., 
2015, p. 205).

Os PCDT também devem indicar as 
posologias recomendadas, isto é, os es-
quemas de administração do tratamento 
dentre os vários tipos indicados, segun-
do o grau da doença, idade do paciente, 
tratamentos previamente realizados, for-
mas de administração dos medicamen-
tos e periodicidade. Além disso, devem 
expressar os mecanismos de controle 
clínico por meio do acompanhamento 
e monitorização do paciente quanto ao 
tratamento proposto e os resultados 
obtidos, efeitos colaterais, necessidade 
de modificação do esquema terapêutico 
e exames aos quais o paciente deve se 
submeter no curso do tratamento. Não 
basta tratar o paciente e, sim, verificar os 
resultados terapêuticos dos protocolos 
diante de toda a coletividade, para aferir 
se eles estão cumprindo seus objetivos 
(IDEM, p. 205-206).

Assim, não só por estarem incor-
porados à nossa legislação, mas princi-
palmente por regularem o tratamento 
das doenças, garantindo, assim, a iso-
nomia no tratamento dos pacientes, é 
que os Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas devem ser observados pe-
los profissionais da saúde e pelos gesto-
res. Para as enfermidades que não pos-
suem protocolos, a prescrição deve recair 
sobre medicamentos e tratamentos pre-
vistos pelo gestor federal do SUS, ou 
pelas listas suplementares dos estados e 
municípios (IDEM, p. 206-207).

É notório que o direito à saúde é 
fundamental e decorre do próprio direi-
to à vida, premissa que, muitas vezes, se 
considerada sozinha, leva à prolação de 
decisões judiciais no sentido de conceder 
as ações e serviços de saúde nos exatos 
termos daquilo pleiteado no documento 
médico particular, inclusive por meio do 
deferimento de liminares e antecipações 
de tutela. Aliás, essa é a posição das mais 
humanas, e também das mais normais, 
visto que é difícil não se sensibilizar dian-
te das situações dramáticas e penosas 
narradas nas petições iniciais das ações 
judiciais referentes a medicamentos, so-
bretudo considerando, na maioria das 

vezes, a ausência de conhecimentos 
técnicos dos juízes em matéria de saúde. 

 É difícil pensar que um juiz não 
se sinta propugnador da justiça e do 
bem comum ao determinar a conces-
são de certos medicamentos a alguém 
que esteja em iminente risco de morte, 
ou mesmo extremamente debilitado. 
Porém, os juízes acabam exercendo 
o papel de administradores públicos 
nas demandas individuais que obje-
tivam a efetivação do direito à saúde, 
muitas vezes, sem sequer conhece-
rem as minúcias das razões de fato e 
de direito que nortearam a negativa 
de fornecimento pela Administração 
Pública, sem ao menos se atentarem 
às prescrições médicas particulares 
que contrariam os Protocolos Clínicos 
e Diretrizes Terapêuticas ou as listas de 
medicamentos elaboradas pelos gesto-

O instituto da prova, em nosso ordenamento, antes de ônus 
previsto pela legislação processual, deve ser visto como um 
direito decorrente da própria Constituição Federal.
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res federais, estaduais e municipais – as quais se baseiam 
em evidências científicas e visam a atender a toda a popu-
lação de forma segura e eficaz, além de observar a “medi-
cina baseada em evidências” (MBE) –. Segundo o Centro 
Cochrane do Brasil10: [...] A prática da Medicina Baseada em 
Evidências busca promover a integração da experiência clínica 
às melhores evidências disponíveis, considerando a seguran-
ça nas intervenções e a ética na totalidade das ações. Saúde 
Baseada em Evidências é a arte de avaliar e reduzir a incerteza 
na tomada de decisões em Saúde.

A Medicina Baseada em Evidências consiste em uma técni-
ca específica para atestar com maior grau de certeza a eficiência, 
efetividade e segurança dos produtos, tratamentos, medicamen-
tos e exames que foram objeto de diversos estudos científicos, 
de modo que os verdadeiros progressos das pesquisas médicas 
sejam transpostos para a prática, preocupando-se para que a 
abrangência seja bastante variada. Assim, é importante não só 
para os médicos escolherem a melhor opção de tratamento, mas 
também para a ciência jurídica, pois, devido à crescente judiciali-
zação da saúde, representa critério indispensável para a solução 
das questões levadas a juízo (SHULZE et al., 2015, p. 216).

Na verdade, na prática, a depender dos fatos narrados na ini-
cial, para o magistrado pouco importa se aquele relatório médico 
foi subscrito por profissional particular, vinculado à própria parte, 
ou por médico vinculado ao SUS, ao mesmo tempo em que des-
considera a existência da padronização existente nos PCDT e nas 
listas elaboradas pelos gestores federais, estaduais e municipais. 
Todavia, isso pode trazer consequências drásticas ao sistema judi-
ciário e, sobretudo, à organização e ao aparelhamento da própria 
Administração Pública, que acaba sendo compelida judicialmente 
a adquirir e fornecer medicamentos e tratamentos em exíguo pra-
zo, sob pena, muitas vezes, de multa e sanção por desobediência. 
E isso, além de comprometer financeiramente os recursos que 
seriam destinados à saúde de toda a população, gera ofensa ao 
princípio da isonomia, uma vez que certos medicamentos e tra-
tamentos não fornecidos pelo SUS, administrativamente, acabam 
sendo concedidos àqueles que procuram o Poder Judiciário; as 
pessoas que, por ignorância ou por falta de condições não o pro-
curam, acabam não tendo a mesma sorte e não têm efetivado 
seu direito à saúde.

Na verdade, o Judiciário deve ser destinatário do princípio 
da isonomia, buscando tratar igualmente os jurisdicionados 
na medida em que se encontrarem na mesma situação fática 
[...]. Não é possível que o Judiciário sirva de instrumento para 
impor à Administração, em favor apenas dos demandantes, 
deveres estatais que pela própria essência seriam aprovei-
tados por toda a sociedade. Não é lógico que uma atuação 
administrativa originariamente destinada à coletividade, uma 

vez judicializada, seja oponível tão somente aos demandantes 
ou aos que se dispuserem a demandar. Além de fragmentar 
ou mesmo desestruturar o sistema de saúde, esse mecanismo 
também evidencia um modelo excludente das minorias, da-
queles que não têm acesso à justiça, rompendo com a ideia 
de um sistema de saúde universal e igualitário. (PERLINGEIRO, 
2012, p. 195-196).

Nesse ínterim, em interessante trabalho publicado por 
Denise Cyrillo e Antônio Campino (2010, p. 34-35), verificou-se 
que, em 2007, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo11 
gastou 40% do orçamento do programa de medicamentos 
excepcionais com apenas 30 mil pacientes por meio de ações 
judiciais, enquanto o programa todo deveria atender cerca 
de 400 mil pacientes. O mesmo tipo de distorção ocorreu na 
Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, na qual se 
apontou que 15% dos pacientes que usavam medicamentos 
de alto custo, graças às ações judiciais, absorviam cerca de 30% 
de todo o orçamento previsto para a saúde no Estado, e que 
muitos pedidos se referiam a drogas com eficácia semelhante a 
outras presentes na lista estadual de medicamentos, mas com 
grande diferença de preço, como no caso do medicamento para 
hepatite C – o interferon –, que tinha uma diferença de 26 vezes 
entre os dois similares.

A questão torna-se ainda mais complexa quando percebe-
mos que as determinações judiciais de medicamentos, além de 
comprovadamente comprometerem os recursos públicos que 
seriam empregados na saúde de toda a coletividade, muitas ve-
zes são proferidas com base apenas em relatórios produzidos 
por médicos particulares, ou seja, vinculados aos próprios de-
mandantes e sem credenciamento pelo SUS, que comumente 
desconsideram de forma sumária as alternativas terapêuticas 
ofertadas pelo Poder Público, não permitindo que esse usufrua 
efetivamente das garantias do devido processo legal.

O Superior Tribunal de Justiça vem consolidando o entendi-
mento de que, em mandados de segurança, relatórios médicos 
particulares são insuficientes para a demonstração do direito 
líquido e certo a determinado medicamento, sobretudo quando 
não há comprovação da ineficácia dos fármacos regularmente 
fornecidos pela rede pública de saúde. Nesse sentido, sabia-
mente entende o STJ que a prescrição médica particular deve 
ser submetida ao contraditório, uma vez que o direito integral à 
saúde não significa livre escolha da medicação e do tratamento 
a serem custeados pelos entes públicos (STJ, 2015). Ainda para 
tal Corte, laudo médico particular não submetido ao crivo do 
contraditório é apenas mais um elemento de prova que pode 
ser ratificado ou infirmado por outras provas a serem produ-
zidas no processo instrutório, dilação probatória incabível no 
mandado de segurança (STJ, 2012). 

Por sua vez, mais recentemente, em 25/9/2015, o Supremo 
Tribunal Federal proferiu acórdão no mesmo sentido do STJ. O 
Relator, Ministro Gilmar Mendes, ressaltou que relatórios mé-
dicos particulares são imprestáveis à prova do direito líquido e 
certo inerente ao mandado de segurança, entendendo que o 
Poder Público não pode ser compelido a fornecer medicamentos 
com base apenas em diagnósticos e prescrições de profissionais 
particulares ou que não integram o SUS ou sejam por eles cre-
denciados, sobretudo em face do disposto no art. 368 do CPC, 

Documentos que relatam o estado clínico e 
prescrevem determinada medicação, 

produzidos por médicos particulares, são 
classificados como documentos particulares 
segundo a nossa legislação processual [...]
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segundo o qual as declarações constantes 
de documentos particulares tem veraci-
dade oponível apenas ao seu signatário, 
competindo ao favorecido pela declaração 
provar o fato declarado em face de tercei-
ro, razão por que inexistiria direito líquido 
e certo (STJ, 2015).

Todavia, mesmo parecendo lógico 
esse raciocínio, os tribunais estaduais 
vêm proferindo decisões em sentido 
diametralmente oposto ao dos nossos 
tribunais superiores. Em Minas Gerais, 
são comuns julgados que reconhecem 
o relatório médico particular como meio 
idôneo e suficiente à demonstração da 
urgência e da necessidade em mandado 
de segurança, de forma que sua presun-
ção de veracidade não pode ser afasta-
da por fato concreto trazido aos autos. 
Para o TJMG, o médico que acompanha 
a parte, mesmo que não vinculado ao 
SUS, possui melhores condições de 
aferir qual é a medicação indicada para 
aquele caso específico12. 

De forma pouco menos arrojada, o 
TJMG já decidiu que receita de médico, 
seja particular ou do serviço público, é 
documento hábil para instruir a ação man-
damental se o impetrado não impugnar a 
declaração médica e se não for demonstra-
do o fornecimento gratuito de outros medi-
camentos para tratamento da moléstia de 
que padece a parte13. Em sentido contrário, 
o TJMG possui alguns acórdãos que se con-
duzem no mesmo sentido do STJ: o laudo 
emitido por médico particular, não conve-
niado ao SUS, não comprova a existência 
de direito líquido e certo à dispensação de 
medicamentos pela rede pública, sendo 
imprescindível, para tanto, a submissão ao 
contraditório, com dilação probatória, veda-
da em sede de mandado de segurança14, 
sobretudo se o que se pretende é o for-
necimento de medicamentos não padro-
nizados pelo SUS, e o contexto dos autos 
envolve indagação técnico-científica alheia 
aos conhecimentos exigidos do magis-
trado, a desafiar ampla dilação probatória 
não compatível com o conceito de direito 
líquido e certo15.

 Por sua vez, o Tribunal de Justiça do 
Paraná possui jurisprudência consolidada 
no sentido de que o receituário médico 
emitido por profissional devidamente 
habilitado, integrante ou não do SUS, 
é o que basta para se comprovar a ne-
cessidade de utilização de determinado 

fármaco, sendo desnecessária dilação 
probatória para se aferir a eficácia do me-
dicamento. Exigir perícia médica quando 
há receituário emitido de forma coerente 
e justificada por profissional médico que 
acompanha o paciente seria providência 
custosa e cara para o Estado, além de 
desarrazoada, pois a demora gerada pela 
perícia poderia causar prejuízos à saúde 
do paciente16.

Em Santa Catarina, o Tribunal de 
Justiça possui acórdãos fundamen-
tados, ao que parece, no equilíbrio 
de interesses entre os particulares e a 
Administração Pública, pois fazem trans-
parecer que os relatórios firmados por 
médicos particulares, não vinculados 
ao SUS, serão inidôneos se não estive-
rem atrelados a outros meios de prova 
capazes de extrair que a medicação é 
realmente adequada ou que não possa 

ser substituída por opções terapêuticas 
ofertadas pela rede pública17.

 De modo distinto, o Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região inclina-se 
no sentido da desnecessidade de laudo 
ou perícia médica oficial, sendo que os 
laudos e documentos médicos originá-
rios de médicos particulares são suficien-
tes para conceder a segurança. Tal TRF 
parte do raciocínio segundo o qual é 
atribuição do médico assistente do impe-
trante, no exercício regular da sua profis-
são, responder pela correta indicação do 
medicamento, não cabendo ao juiz do 
feito interferir no âmbito dessa delibera-
ção, de cunho eminentemente médico-
-científica da inteira responsabilidade do 
profissional médico que acompanha o 
paciente, prestigiando o princípio in du-
bio pro vita18. 

Ousamos discordar de tal posiciona-
mento, uma vez que entender que o juiz 
não pode discordar da prescrição feita 
por médico assistente da própria parte 
significa ofensa ao princípio processual 
basilar da persuasão racional, impedindo 
que o juiz se utilize de outros elementos 
probatórios e promovendo o médico a 
juiz da causa. Assim, parecem mais ra-
zoáveis as decisões que entendem ser 

incompatível com a via mandamental 
a pretensão de concessão de medica-
mentos, embasadas no fato de que o 
relatório médico particular não faz prova 
pré-constituída, sobretudo se não de-
monstrado, de plano, que os fármacos 
pleiteados, em relação àqueles forneci-
dos pelo SUS, não possuem a eficácia 
necessária ao sucesso do tratamento de 
saúde a que se pretende submeter19. 

Há acórdãos do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região que parecem ir ao 
encontro do posicionamento do TRF1 
do qual discordamos, fundados na jus-
tificativa de que o médico especialista, 
vinculado ou não ao SUS e, portanto, 
assistente ou não da parte, é pessoa 
apta a indicar qual medicação deve ser 
usada no caso concreto, de forma que 
não se comportam maiores discussões 
acerca da existência ou não de opções 

terapêuticas fornecidas pelo sistema pú-
blico de saúde20. 

Com todo respeito aos que se ape-
gam a tais argumentos, coadunar com 
isso significa extirpar de nosso ordena-
mento não só a teoria da separação de 
poderes – eis que o Poder Judiciário 
pode determinar, de forma totalmente 
arbitrária, que a Administração Pública 
adquira e forneça medicamentos não 
incluídos em suas listas, mesmo diante 
da existência de alternativas terapêuticas 
comprovadamente eficazes – mas tam-
bém ferir de morte o princípio consti-
tucional do contraditório, já que sequer 
permite aos entes federativos tentarem 
demonstrar que existem opções de tra-
tamento que podem ser perfeitamente 
eficazes no caso concreto. 

Acreditamos que mais razoáveis e 
justos são os fundamentos daqueles 
que entendem, no TRF2, que cabe ao 
demandante fazer prova robusta de sua 
enfermidade, demonstrando os fatos 
que constituem o direito invocado e 
apresentando as informações e docu-
mentos relacionados ao seu caso, como 
doença, exames essenciais, medicamen-
to ou tratamento prescrito, dosagem, 
contraindicação, princípio ativo, duração 

Muitas decisões judiciais desconsideram as alternativas 
terapêuticas disponíveis no SUS, que são estabelecidas em 
elencos padronizados ou recomendadas em protocolos clínicos [...]
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do tratamento, prévio uso dos programas de saúde e indicação 
de medicamentos genéricos, dentre outros. Ao lado disso, a 
autoridade administrativa deve ser sempre chamada a se mani-
festar sobre a existência de alternativas terapêuticas à demanda 
apresentada, bem como a sua segurança, eficácia e efetividade, 
como bem reconhece o TRF2 no acórdão proferido nos autos 
2012.50.01.004718 721.

Por tudo isso, pensamos, ainda, que assiste razão àqueles 
que defendem que a mera indicação, por médico particular, 
da imprescindibilidade de certo medicamento, não é motivo 
suficiente para que seja concedido pela Administração Pública, 
sendo necessária a prescrição por médico vinculado ao SUS, 
que, exatamente por integrar o quadro da equipe médica ligada 
ao sistema público, deve seguir os procedimentos e diretrizes 
previstos pelo ordenamento jurídico22.

Não que os médicos particulares possuam menor credibi-
lidade em relação aos médicos vinculados ao Sistema Único 
de Saúde, mas fato é que os primeiros não são peritos e nem 
profissionais de confiança do juízo, seus laudos não possuem fé 
pública; são, isso sim, assistentes técnicos da própria parte, cuja 
atividade é regida pelo princípio constitucional da livre iniciativa. 
Assim, comparando-se à prova pericial, os relatórios dos médi-
cos particulares deveriam ser equiparados e ter o mesmo valor 
probatório daqueles produzidos por assistentes técnicos das 
partes nas provas periciais, ou seja, os médicos particulares pre-
cisam ser tratados como profissionais a serviço da própria parte, 
eis que são por ela contratados e não necessariamente agem 
de modo imparcial. Sabe-se que os médicos são influenciados 
pela indústria farmacêutica, que quase todos os dias lança, no 
mercado, novos produtos e até novas doenças.

O mercado vem sendo constantemente inundado por in-
formações e produtos, sem que seja possível uma adequada 
apreensão de suas utilidades, necessidades, efetividade, eficácia 
e segurança (SHULZE, et al., 2015, p. 202). [...] Em grande medi-
da os médicos são informados sobre novos tratamentos pelos 
representantes comerciais dos laboratórios, dados os interes-
ses envolvidos e as dificuldades para constante atualização 
dos profissionais da saúde quanto às mais recentes pesqui-
sas e estudos científicos. Por vezes a indústria gasta mais com 
marketing de seus produtos que com o desenvolvimento dos 
mesmos. (ANGELI, 2008).

O problema é ainda maior quando pensamos no valor 
quase de “rainha das provas” atribuído aos documentos pro-
duzidos por médicos ao prescreverem certos medicamentos ou 
tratamentos. Por mais que exista a Lei n. 8.437/92, que dispõe 
sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder 
Público e prevê que as liminares contra este deverão ser con-
cedidas somente após a manifestação do representante judicial 
da pessoa jurídica de direito público (art. 2º) em setenta e duas 
horas, e que não será concedida liminar que esgote, no todo ou 
em parte, o objeto da ação (art. 1º, § 3º), verifica-se muitas vezes 
que o Poder Público não é chamado a se manifestar antes do 
deferimento de medidas liminares nas ações de medicamentos, 
impossibilitando o exercício do contraditório e levando à con-
clusão de que os relatórios médicos seriam provas irrefutáveis. 

Pensamos não haver ofensa ao contraditório nas ações ju-
diciais referentes a medicamentos ou tratamentos em face dos 

Poderes Públicos, sobretudo quando da apreciação de liminares 
e antecipações de tutela, apenas quando presentes relatórios e 
receituários prescritos por médicos vinculados ao SUS ou por 
ele credenciados. Isso porque, nesses casos, por mais que o re-
presentante da pessoa jurídica não seja instado a se manifestar, 
de certo modo, há manifestação do Poder Público quando da 
emissão de receita, já que os médicos vinculados ao SUS são, 
de certa forma, agentes públicos, representando os interesses 
da própria Administração Pública.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O acesso universal à saúde, como direito fundamental so-
cial, significa que todas as ações e serviços devem ser presta-
dos sem nenhum custo aos usuários. Negada – ou por vezes 
sequer requerida administrativamente – a pretensão a certos 
medicamentos e tratamentos na esfera extrajudicial –, as pes-
soas recorrem ao Poder Judiciário, hoje assolado por inúmeras 
demandas, sobretudo individuais, que buscam concretizar o 
direito à saúde.

Muitas decisões judiciais desconsideram as alternativas tera-
pêuticas disponíveis no SUS, que são estabelecidas em elencos 
padronizados ou recomendadas em protocolos clínicos, ao de-
terminarem o fornecimento de medicamento sem possibilitar a 
manifestação do gestor de saúde e sem buscar a opinião técnica 
de profissionais habilitados a avaliarem as evidências científicas 
e a segurança do medicamento, o que pode, inclusive, agravar 
mais ainda o estado de saúde dos usuários.

Ademais, o acesso individualizado a bens públicos – no 
caso, medicamentos individualmente requeridos – para asse-
gurar o direito fundamental à saúde, sem que haja uma mani-
festação da Administração Pública, implica dizer que dela está 
sendo retirada a possibilidade de equacionar razoavelmente 
a distribuição dos medicamentos, integrantes do rol de bens 
públicos, eis que ao Poder Executivo cabe primordialmente a 
organização e a implementação de políticas públicas, e não ao 
Poder Judiciário. 

Assim, acreditamos que deve haver maior parcimônia 
dos magistrados ao determinarem o fornecimento de me-
dicamentos e tratamentos não integrantes das listas ela-
boradas pelos gestores, sobretudo quando prescritos por 
médicos não vinculados ao SUS e que descartam de forma 
sumária as opções de tratamento comprovadamente efica-
zes ofertadas pelo Poder Público. 

A ausência de manifestação da Administração Pública nas 
ações que buscam concretizar o direito à saúde, além de des-
respeitar o princípio basilar do contraditório, eleva os médicos 
privados, vinculados à própria parte – já que são por ela contra-
tados –, à categoria de julgadores, esvaziando a função consti-
tucionalmente atribuída aos juízes e fazendo com que o Poder 
Judiciário aja como administrador no caso concreto, em nítida 
ofensa ao princípio da separação de poderes.

Por fim, pensamos não haver ofensa ao contraditório nas 
ações judiciais referentes a medicamentos ou tratamentos 
em face dos Poderes Públicos quando presentes relatórios 
e receituários prescritos por médicos vinculados ao SUS ou 
por ele credenciados, visto que esses são, de certa forma, 
agentes públicos, representando os interesses da própria 
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Administração Pública ao prescre-
verem determinado tratamento ou 
medicamento.

NOTAS
1 Art. 19-M. A assistência terapêutica integral 

a que se refere a alínea d do inciso I do art. 
6o consiste em: I – dispensação de medica-
mentos e produtos de interesse para a saú-
de, cuja prescrição esteja em conformidade 
com as diretrizes terapêuticas definidas em 
protocolo clínico para a doença ou o agravo 
à saúde a ser tratado ou, na falta do pro-
tocolo, em conformidade com o disposto 
no art. 19-P; II – oferta de procedimentos 
terapêuticos, em regime domiciliar, ambu-
latorial e hospitalar, constantes de tabelas 
elaboradas pelo gestor federal do Sistema 
Único de Saúde – SUS, realizados no territó-
rio nacional por serviço próprio, conveniado 
ou contratado (BRASIL, 1990).

2 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-
-se aos brasileiros e aos estrangeiros residen-
tes no País a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: [...] § 1º 
As normas definidoras dos direitos e garan-
tias fundamentais têm aplicação imediata. 
(BRASIL, 1988).

3 Relatório da Avaliação da Prestação 
Jurisdicional Coletiva e Individual a partir 
da judicialização da Saúde (Ada Pellegrini 
Grinover (Coord.): apresentamos ao públi-
co o resultado da pesquisa jurisprudencial 
conduzida pelo Centro Brasileiro de Estudos 
e Pesquisas Judiciais – CEBEPEJ e Centro 
de Pesquisa Jurídica Aplicada da Escola de 
Direito de São Paulo da Fundação Getúlio 
Vargas, por meio dos Coordenadores e 
Pesquisadores nela indicados, versando so-
bre a judicialização da saúde nos Estados de 
São Paulo e Minas Gerais. Foram analisados 
659 acórdãos do Tribunal de Justiça de São 
Paulo; 442 do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais e 26 do Tribunal Regional Federal da 3a 
região, julgados entre 2010 e 2012. Os acór-
dãos foram selecionados a partir de uma bus-
ca com palavras-chave nos sites dos Tribunais 
e posterior conformação de uma amostra, em 
que, para cada acórdão aleatoriamente sele-
cionado, vinte eram, também aleatoriamente, 
descartados. Foram descartados, ainda, acór-
dãos que não guardassem relação fática com 
o objeto da pesquisa.

4 A Avaliação da prestação jurisdicional coletiva 
e individual a partir da judicialização da saúde 
foi coordenada por Ada Pellegrini Grinover, 
com participação de Kazuo Watanabe, Ligia 
Paula P. Pinto Sica, Lucélia de Sena Alves, 
Maria Tereza Sadek, Natalia Langenegger, 
Vivian Ferreira. Assistentes de Pesquisa: 
Bianca Torrano Giovana Possignolo, Katherine 
Martins, Marília Gabriela de Silva e Lima.

5 Art. 373. [...] § 1o Nos casos previstos em lei 
ou diante de peculiaridades da causa rela-
cionadas à impossibilidade ou à excessiva 
dificuldade de cumprir o encargo nos termos 
do caput ou à maior facilidade de obtenção 
da prova do fato contrário, poderá o juiz atri-
buir o ônus da prova de modo diverso, desde 
que o faça por decisão fundamentada, caso 

em que deverá dar à parte a oportunidade de 
se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 
(BRASIL, 2015).

6 Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] 
VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, 
inclusive com a inversão do ônus da prova, a 
seu favor, no processo civil, quando, a critério 
do juiz, for verossímil a alegação ou quando 
for ele hipossuficiente, segundo as regras or-
dinárias de experiências (BRASIL).

7 Todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos bra-
sileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: [...] LIV – ninguém será 
privado da liberdade ou de seus bens sem 
o devido processo legal; LV – aos litigantes, 
em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral são assegurados o contra-
ditório e ampla defesa, com os meios e recur-
sos a ela inerentes; LVI – são inadmissíveis, 
no processo, as provas obtidas por meios 
ilícitos (BRASIL, 1988).

8 Art. 10. A inicial será desde logo indeferi-
da, por decisão motivada, quando não for 
o caso de mandado de segurança ou lhe 
faltar algum dos requisitos legais ou quan-
do decorrido o prazo legal para a impetra-
ção (BRASIL, 2009).

9 Art. 19-N. Para os efeitos do disposto no 
art. 19-M, são adotadas as seguintes defini-
ções: [...] I – protocolo clínico e diretriz tera-
pêutica: documento que estabelece critérios 
para o diagnóstico da doença ou do agravo 
à saúde; o tratamento preconizado, com os 
medicamentos e demais produtos apropria-
dos, quando couber; as posologias recomen-
dadas; os mecanismos de controle clínico; e 
o acompanhamento e a verificação dos re-
sultados terapêuticos, a serem seguidos pelos 
gestores do SUS. (BRASIL, 1990).

10 Ibid, p. 214: O Centro Cochrane do Brasil é 
uma ONG, sem fins lucrativos e sem fontes 
de financiamento internacionais, que tem por 
objetivo contribuir para o aprimoramento da 
tomada de decisões em Saúde, com base nas 
melhores informações disponíveis. A missão 
do Centro Cochrane do Brasil é elaborar, 
manter e divulgar revisões sistemáticas de 
ensaios clínicos randomizados, o melhor ní-
vel de evidência para as decisões em Saúde. 
Inaugurado em 1996, o Centro está ligado 
à Pós-graduação em Medicina Interna e 
Terapêutica da Escola Paulista de Medicina 
– Universidade Federal de São Paulo (EPM-
UNIFESP) e realiza revisões sistemáticas, pes-
quisas clínicas e avaliações de tecnologias em 
Saúde [...].

11 Recentemente, em 18/8/2015, a Secretaria 
Estadual de Saúde de Saúde de São Paulo 
publicou a Resolução n. 83, estabelecendo 
que as prescrições de medicamentos não pa-
dronizados pelo SUS devem ser justificadas, 
além de determinar às instituições públicas 
de saúde estaduais que, quando da análise de 
prescrições em desacordo com as normas do 
SUS, solicitem do médico declaração da ine-
xistência de conflito de interesses em relação 
à indústria farmacêutica e/ou pesquisa clínica. 
A nosso ver, apesar de tal Resolução procurar 
padronizar as prescrições médicas no âmbito 
do SUS, não resolve os problemas decorrentes 
das prescrições feitas por médicos privados e 
vinculados aos próprios demandantes, pois 

são regidos pelo princípio da livre iniciativa.
12 Citamos, a título de exemplo, os acórdãos 

do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
proferidos nas seguintes ações: Agravo de 
Instrumento-Cv 1.0694.15.001615-2/001 
(Rel. Des. Claret de Moraes), Ap Cível/Reex 
Necessário 1.0707.08.159513-4/001 (Rel. 
Des. Sandra Fonseca).

13 TJMG, Mandado de Segurança 
1.0000.14.006538-4/000, Rel. Des. Albergaria 
Costa, Dj. 20/11/2014, Dp. 6/3/2015.

14 Para ilustrar, citamos os seguintes acór-
dãos: Apelação Cível 1.0694.13.006697-
0/002 (Rel. Des. Oliveira Firmo), Ap Cível/
Reex Necessário 1.0702.12.031989-3/001 
(Rel. Des. Alberto Vilas Boas), Ap Cível/Reex 
Necessário 1.0439.12.017069-1/001 (Rel. Des. 
Wander Marotta).

15 Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Reexame 
Necessário-Cv 1.0079.12.070591-2/001, Rel. 
Des. Edgard Penna Amorim, Dj. 4/9/2014, Dp. 
15/9/2014.

16 Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
Processo: 1151229-7 (Acórdão), Rel. Des. 
Rogério Ribas, Dj 26/8/2014, Dp 15/9/2014.

17 Dentre outros julgados do Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina, consultar : 2014.031362-
5 (Acórdão), Rel. Des. Carlos Adilson Silva, 
2014.060722-3 (Acórdão), Rel. Des. Carlos 
Adilson Silva. 

18 TRF1. Apelação Cível 0008644-
81.2012.4.01.3803/MG (d). Rel. Des. Souza 
Prudente, Dj. 26/2/2014, Dp. 14/3/2014.

19 TRF1. AMS 2009.38.00.003461-2 / MG. Rel. 
Des. Jirair Aram Migueriam, Dj 4/2/2013, Dp 
1º/3/2013.

20 TRF2. Agravo de Instrumento 0000101-
20.2015.4.02.0000. Turma Especial III, Rel. 
Des. Guilherme Calmon Nogueira da Gama, 
Dj 19/9/2015, Dp 25/9/2015.

21 TRF2. Apelação Cível 2012.50.01.004718 7. 
Turma Espec. V. Rel. Des. Ricardo Perlingeiro, 
Dj.16/6/2015, Dp. 30/6/2015.

22 TRF2.Apelação Cível/Reexame Necessário 
0013547-55.2011.4.02.5101. Turma Espec. III. 
Rel. Des. Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, Dj. 
4/9/2015, Dp. 9/9/2015.
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