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APRESENTAÇÃO
O BOLETIM DE DIREITO MÉDICO é uma produção da Comissão de Direito Médico da OAB/ES e tem como objetivo propiciar o acesso, o compartilhamento e a ampla divulgação de informações que contribuem para
a formação e o aprimoramento do conhecimento. Com o ideal de servir
ao advogado com conteúdo relevante, a proposta coleciona artigos, notícias, debates, crônicas e jurisprudências atuais que afloram reflexões
sobre temas e pontos de contato do universo multidisciplinar abrangidos pelo Direito Médico. Inaugurando a primeira edição, evidencia-se a
importância, o relevo, o trato de temas crusciais, estudos abordados de
modo criterioso e relevante, que visa despertar o diálogo, o debate, o interesse, desejando e esperando que haja uma proveitosa leitura por parte dos interessados. Dedica-se essa primeira edição ao Ilustre Presidente
da OAB/ES José Carlos Rizk Filho, por todo incentivo e apoio.

Boletim Jurídico de Direito Médico

PALAVRA DO PRESIDENTE
Para dar concretude a tantos sonhos e projetos, decidi partilhar, e ao fazê-lo, colho o resultado no presente Boletim de Direito Médico que ora
se apresenta. Um projeto consolidado a partir do esforço conjunto de colaboradores voluntários, que pensam no outro e no progresso da OABES,
como uma instituição efetivamente representativa, democrática, contemporânea, competente na defesa dos direitos e garantias fundamentais. Um grupo de seletos advogados cujo quilate se aprecia na entrega.
Cujos valores, princípios e virtudes destacam-se com excelência em obra
e devoção institucional a serviço da advocacia capixaba. Me sinto bem
representado na coordenação dos atos e ações – todos bem concatenados, dos membros que integram a estrutura da Comissão de Direito
Médico da OABES, presidindo com sobriedade e equilíbrio, prestando
suporte necessário para que todos tenham a mesma oportunidade. O
Boletim de Direito Médico é resultado do empenho, da competência e
da coragem desse grupo que aceitou o desafio, e, sob a coordenação de
Alexandre de Souza Machado, Ianauan da Costa Jucá, Margareth Vetis
Zaganelli e Victoria Ferreira de Resende, reúne artigos, crônica e jurisprudências, cuja temática permeia questões atuais de importância superlativa, e, que representa efetiva contribuição na construção de um saber
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especializado no assunto direito médico, despertando questionamentos, firmando argumentos, propondo reflexões. Tal é o propósito alcançado no lançamento desse projeto que pretende avançar, e meu sincero
desejo, é que ele promova adesão de outros advogados interessados em
partilhar como eu. A você caro leitor, espero que a leitura desperte criticidade científica e prática a partir dos temas enfrentados, levando-o a
reflexão e novas construções a partir de então.
Vitória/ES 15/10/2021.

Eduardo Merlo de Amorim
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TELEMEDICINA: ASPECTOS LEGAIS E
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS NO
CONTEXTO DA LEI GERAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS
Douglas Luis Binda Filho¹
Margareth Vetis Zaganelli²

1. Introdução
A telemedicina é o exercício médico remoto que tem finalidades
assistivas, educativas, com objetivos relativos à pesquisa, à informação,
à prevenção de doenças e lesões, bem como ao diagnóstico e ao tratamento de pacientes (BINDA FILHO; ZAGANELLI, 2020, p. 115), como um
suporte à medicina tradicional. Em um país com tamanhos desafios para
a concretização da democratização do acesso à saúde, como a equidade, a qualidade e o custo em saúde, a telemedicina tem sido compreen-

¹ Graduando em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Membro dos grupos de pesquisa “Grupo de Pesquisas em Bioética” (BIOETHIK) e “Grupo de Estudos e de Pesquisas em Migrações,
Fronteiras e Direitos Humanos” (MIGRARE), ambos em parceria com a Università degli Studi di Milano-Bicocca (UNIMIB, Itália), coordenados pela professora Margareth Vetis Zaganelli. Membro dos grupos de
pesquisa “Robótica, Inteligência Artificial e Direito: a proposta europeia sobre responsabilidade de robôs” e
“Direito, Tecnologias e Inovação”, coordenados pela professora Margareth Vetis Zaganelli. Coordenador do
Cineclube Legal da Liga Universitária de Direito da UFES (LUDUFES). ORCID: https://orcid.org/0000-00030937-6605. CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/4083389566324005. E-mail: bindadouglas@gmail.com.
² Doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Mestre em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Estágios de Pós-doutorado na Università degli Studi di Milano-Bicocca (UNIMIB) e na Alma Master Studiorum Università de Bologna (UNIBO). Professora titular da
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Coordenadora do “Direito & Ficção”, grupo de estudos e
pesquisas interdisciplinares, em direito e arte (UFES). Professora colaboradora do Projeto Jean Monnet Module “Emerging ‘moral’ technologies and the ethical-legal challenges of new subjectivities” do Erasmus+
European Commission - cofinanciado pela União europeia (School of Law). Professora Visitante Mobilidade
Docente Erasmus+ na Università Degli Studi Di Milano-Bicocca - UNIMIB. Membro da Società Italiana di Diritto e Letteratura - SIDL. Membro da KINETÈS - Arte. Cultura. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8405-1838.
CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/3009983939185029. E-mail: mvetis@terra.com.br.
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dida como uma forma de amparar indivíduos que são desfavorecidos,
tanto em virtude de viverem longe dos grandes centros, levando-se em
consideração a dimensão geográfica do Brasil, quanto por estarem em
condições sócio-econômicas que os impedem de receber a adequada
assistência médica em saúde.
Os atendimentos à distância e as consultas médicas realizadas de
forma remota tiveram considerável aumento em virtude da conjuntura
pandêmica. Após anos de discussões a respeito da regulamentação da
telemedicina, bem como de tantos entraves para sua regulamentação, o
distanciamento social impôs uma drástica mudança, que rapidamente
a considerou como uma importante saída para iniciar e para dar continuidade a tratamentos, tendo em vista a inviabilidade de pacientes serem direcionados a estabelecimentos de saúde. Em 15 de abril de 2020,
a Lei nº 13.989 entrou finalmente em vigor a lei que permitiu o uso da
telemedicina.
Nesse sentido, como uma tendência global, espera-se que o tamanho do mercado de telemedicina ao redor do mundo atinja 298,9
bilhões de dólares até 2028, de acordo com um relatório da Grand View
Research. O mercado tem uma tendência de expansão a uma taxa de
crescimento anual composta de 22,4% de 2021 a 2028 (GRAND VIEW RESEARCH, 2021).
Com a entrada em vigor da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018,
também denominada Lei Geral de Proteção de Dados, muitas mudanças passaram a ocorrer no âmbito do tratamento dos dados pessoais
dos indivíduos, com o intuito de proteger seus direitos fundamentais de
liberdade e de privacidade. Os efeitos dessa lei dão-se em inúmeros âmbitos, bem como perpassam pela necessidade de adequação em inúmeras áreas, dentre as quais a da saúde, mormente em virtude de nesse
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campo haver uma concentração de dados sensíveis cuja violação é extremamente prejudicial para os pacientes.
O presente trabalho, por meio de método qualitativo, através de
pesquisa bibliográfica e documental, tem por escopo analisar a atual regulamentação da telemedicina em território nacional, bem como tratar
das principais implicações da Lei Geral de Proteção de Dados, cujas disposições acerca das sanções administrativas oriundas da não conformação com a lei entram em vigor no dia 1º de agosto de 2021, o que urge
atenção dos serviços remotos de atenção à saúde para se adequarem às
previsões da lei.

2. Aspectos normativos da telemedicina
no Brasil

A trajetória normativa da telemedicina no Brasil perpassa por diversos momentos, tendo existido uma certa resistência em acolhê-la.
Em 2019, foi revogada, ainda durante a vacatio legis, a Resolução CFM nº
2.227/2018, que havia regulamentado a telemedicina em solo nacional,
após polêmicas envolvendo profissionais médicos representados pelos
conselhos médicos regionais. Assim, a prática da telemedicina foi sujeita
aos termos da antiga Resolução CFM nº 1.643/2002.
Não obstante, em 2020, com a emergência sanitária global oriunda da Covid-19, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como
uma pandemia, a telemedicina foi repensada, dessa vez com um espaço
de serviço primordial (BINDA FILHO; ZAGANELLI, 2020, p. 119). Enfim, a
Lei nº 13.989, de 15 de abril de 2020, que entrou em vigor em 15 de abril
de 2020, passou a dispor sobre o uso da telemedicina durante a crise
ocasionada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2).
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Em seu art. 1º, a lei autoriza o uso da telemedicina, com caráter
temporário, ou seja, “enquanto perdurar a crise ocasionada pelo novo coronavírus” (BRASIL, 2020). Reitera-se seu caráter temporário no art. 2º da
lei, que atenta para o caráter emergencial do serviço. O art. 3º apresenta uma conceituação do significado de telemedicina, segundo o qual,
“entende-se por telemedicina, entre outros, o exercício da medicina mediado por tecnologias para fins de assistência, pesquisa, prevenção de
doenças e lesões e promoção de saúde” (BRASIL, 2020).
O art. 5º ressalta a preocupação em atestar o necessário compromisso da prestação do serviço da telemedicina com os padrões ético-normativos usuais do atendimento presencial, IV princípio fundamental extraído do Capítulo I do Código de Ética Médica, segundo o qual
“ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da
medicina, bem como pelo prestígio e bom conceito da profissão” (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2019, p. 15).
O art. 6º da Lei nº 13.989/2020 foi vetado. Tratava como competência do Conselho Federal de Medicina a regulamentação da telemedicina
após o período pandêmico. As razões do veto relacionam-se ao fato de
que a regulamentação das atividades médicas remotas ser matéria a
ser regulada por lei, nos termos do art. 5º, II e XIII da CF (BINDA FILHO;
ZAGANELLI, 2020, p. 121).

3. Implicações da Lei Geral de Proteção de
Dados no cotidiano da telemedicina

O cuidado do paciente exige que os profissionais de saúde compartilhem informações e interajam uns com os outros de forma coordenada, de modo a fornecer uma continuidade adequada do cuidado,
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uma vez que as decisões são tomadas com base nas informações e conhecimentos disponíveis. Alerta Gunnar Hartvigsen (2020, p. 59) que a
saúde é uma indústria de comunicação e as tecnologias da informação
e comunicação estão mudando a maneira como as informações e o conhecimento são recuperados, registrados, criados e gerenciados, apresentando não apenas novas oportunidades, mas também novos desafios.
O exercício da telemedicina, que entrou oficialmente em vigor
em 16 de abril de 2020, para ser validado, depende da autenticidade de
que documentos tenham assinatura eletrônica, através de certificados e
chaves emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil). A utilização dessas prescrições eletrônicas tem sido usual, uma
vez que permite que o paciente não tenha de ir à farmácia, realizando a
compra de medicamento à distância, o que otimiza igualmente a atuação do farmacêutico, reduzindo dificuldades de identificação com a escrita manual e também aumentando a segurança do paciente (PAGLIA;
TUFANO, 2020).
O art. 11, II, f da LGPD versa que o tratamento de dados pessoais
sensíveis poderá ocorrer para a “tutela da saúde, exclusivamente, em
procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde
ou autoridade sanitária” (BRASIL, 2018). Nesse sentido, observa-se nitidamente uma exceção à regra de não ser permitido o tratamento de
dados sensíveis.
Na área da saúde, vinculam-se muitos dados sensíveis, uma espécie de dados pessoais cujo conteúdo possui uma grande carga de intimidade, de forma que aumenta a vulnerabilidade do titular dos dados
perante os terceiros que acessam seus registros. Dado sensível é definido pela LGPD, em seu art. 5º, II, como:
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Dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção
religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. (BRASIL,
2018)

Apesar de certas facilidades que os serviços apresentam, as empresas de tecnologia e as prestadoras de serviços médicos que desenvolvem as plataformas digitais devem estar atentas à LGPD, através de uma
política de gestão de riscos.
Os prontuários médicos eletrônicos deverão ser armazenados em
um banco de dados seguro. Um método bem conhecido é a utilização
da criptografia, o qual os dados são transformados em um conjunto de
códigos que só as partes daquela relação conseguem decifrar, impedindo o acesso de terceiros que não possuem o código para acessar. Atualmente, é a tecnologia mais segura para proteger dados pessoais, tendo
em vista que é praticamente impossível decifrar o código de acesso. (PAGLIA; TUFANO, 2020)
A gestão dos riscos pode ser realizada por Relatórios de Impacto,
descrito no art 5º, XVII, da LGPD como “documentação do controlador
que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais
que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais,
bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco”
(BRASIL, 2018). Diferentemente do que ocorre na GDPR, legislação europeia sobre a proteção de dados pessoais, que em seu art. 35 determina
como obrigatória a realização das Avaliações de Impacto, isso não se demonstra evidente na legislação brasileira.
Na LGPD, encontram-se apenas artigos que definem do que se
trata o relatório e que informam os casos em que a Autoridade Nacional
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de Proteção de Dados poderá vir a solicitá-lo aos controladores, sem a
especificação de quais situações. Para Gomes (2019, p. 145-146), esses relatórios são fundamentais na transformação de processos de tratamento
de dados pessoais, sobretudo quando a metodologia a ser usada pode
contribuir para a constituição de uma cultura de governança de dados.
A partir de 1º de agosto de 2021, a Autoridade Nacional de Proteção
de Dados (ANPD) poderá aplicar sanções administrativas aos agentes de
tratamento de dados em razão das infrações cometidas às normas, conforme art. 52 da LGPD, cujos incisos, dentre os quais três foram vetados,
estão listados abaixo:

I - advertência, com indicação de prazo para
adoção de medidas corretivas;
II - multa simples, de até 2% (dois por cento) do
faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no
total, a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de
reais) por infração;
III - multa diária, observado o limite total a que
se refere o inciso II;
IV - publicização da infração após devidamente
apurada e confirmada a sua ocorrência;
V - bloqueio dos dados pessoais a que se refere a
infração até a sua regularização;
VI - eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;
X - suspensão parcial do funcionamento do ban-
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co de dados a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por
igual período, até a regularização da atividade
de tratamento pelo controlador;
XI - suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a
infração pelo período máximo de 6 (seis) meses,
prorrogável por igual período;
XII - proibição parcial ou total do exercício de
atividades relacionadas a tratamento de dados.
(BRASIL, 2018)

É de extrema importância que sejam utilizados relatórios de impacto ou outras estratégias de controle de descrição dos processos de
tratamento de dados a fim de evitar ao máximo violações aos dados dos
pacientes. Ademais, segundo o parágrafo 1º, IX do art. 52 da LGPD, a adoção de política de boas práticas e governança é um dos critérios a serem
considerados caso haja procedimento administrativo em face do agente
de tratamento de dados.

4. Conclusão
A telemedicina, apesar do caráter temporário descrito na lei que
autorizou o seu uso, possui grandes chances de ser regulamentada de
forma definitiva, em virtude das facilidades que a prática garante. São
várias as vantagens do seu uso, cuja tecnologia melhora e aumenta o
acesso de pacientes, aprimora a precisão de diagnósticos, bem como a
transmissão de conhecimentos entre profissionais de saúde. Contudo,
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torna-se imprescindível que as instituições de saúde atentem-se para
os riscos de exposições de dados sensíveis de pacientes, enfatizados na
LGPD.
A partir de 1º de agosto de 2021, entram em vigor as sanções administrativas a agentes de tratamento que infringirem as disposições
da LGPD. As sanções variam de penas de advertência à proibição total
de atividades relativas ao tratamento de dados. Recomenda-se, portanto, que seja realizado um mapeamento de dados, a fim de apontar as
potenciais vulnerabilidades que o tratamento de dados pessoais pode
trazer, bem como planos de remediação para tais eventuais vulnerabilidades.
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JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE –
UM INSTRUMENTO ADEQUADO
Alexandre de Souza Machado³

1. Introdução
Com o propósito de dar destaque a existência de amparo constitucional que fundamenta o cidadão a exigir da Administração Pública
seus direitos, este artigo contextualiza a judicialização como um instrumento judicial competente para a via de acesso aos direitos, especificamente ao que concerne à saúde do cidadão, como veremos adiante.

Contextualizando a judicialização da saúde na atual conjuntura brasileira. A garantia de acesso a bens e serviços da área de saúde
por meio de intervenção judicial tem roubado o sono e preocupado os
gestores públicos nos últimos anos. Ao tratar desse assunto, com muita
propriedade, dispõe Ramos et al. (2016, p. 2):
“O acesso universal à saúde no Brasil, embora constitucionalmente assegurado, nem sempre é cumprido em
todas as situações que o exigem e, assim, cada vez mais
cidadãos recorrem ao poder judiciário para reivindicar o
direito sanitário e garantir o acesso às demandas não acolhidas pelo sistema”.

Comungando da ilação de Leite e Mafra (2010), a limitada compre-

³ Mestre em Políticas Públicas (EMESCAM). Pós-Graduado em Direito Tributário (IBET). Pós-Graduado em
Associativismo e Cooperativismo (UFES). Pós-Graduado em Direito Civil e Processual Civil (UNESC). Graduado em Direito (UNESC). Secretário da Associação Brasileira de Advogados em Saúde (ABRAS). Advogado.
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ensão sobre direito à saúde e cidadania, mantém afastados e alimenta a
insegurança dos cidadãos no que tange ao acesso a tais bens e serviços,
sujeitando-os a toda sorte de abuso e arbitrariedade, cativos à total dependência da Administração Pública, ou seja, a despeito de haver direito
de acesso, não há consciência formada, não há orientação, informação
que instrumentalize, que conduza o cidadão ao pleno exercício de seus
direitos. A dignidade da pessoa humana, bem como, os princípios da
igualdade, liberdade e justiça, consagrados pela Constituição Federal,
recebem e garantem ao cidadão, acesso e proteção emolduradas no
artigo 5°, inciso XXXV, que “a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito”, fundamento este, que habilita
qualquer cidadão a provocar o Estado e obter dele a tutela em caso de
ameaça ou risco de dano a direito ou interesse.
Dessa feita, a abertura proporcionada pela Constituinte de 1988,
propicia amplo e irrestrito acesso à justiça, tornando a inclusão da demanda judicial como um verdadeiro “itinerário terapêutico” nas resoluções de saúde (GERHARDT, 2006), aproximando e transformando-o em
instrumento de vital importância entre os novos direitos individuais e
sociais. Havendo obstáculo ou conflito de interesses, especialmente no
tocante ao acesso e obtenção de bens e serviços de saúde, o cidadão
tem à sua disposição o direito de provocar o Estado por meio de ação
judicial, sendo sua participação no processo de apropriação e reivindicação dos direitos, fundamental contribuição para a concretização do SUS,
(BRITO-SILVA, BEZERRA, TANAKA, 2012). Através de Juizados Especiais
criados pela Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 19954, e pela Lei nº 10.259,
de 12 de julho de 20015, todo cidadão pode formular pequenas causas
4 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm
5 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10259.htm
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de maneira simples, informal, célere, gratuita, que envolva matéria cuja
prova não seja exaustivamente complexa (dispensando perícia), e, caso
não possa arcar com o patrocínio jurídico particular, poderá ajuizar sozinho, causas que tenham valor de até 20 (vinte) salários mínimos, ou,
contar com os préstimos da Defensoria Pública. Esse avanço corresponde a uma política social que visa propiciar proteção mais ampla, célere e
eficaz aos direitos fundamentais do cidadão na luta por dignidade, por
respeito, por igualdade, liberdade e justiça, reais e legítimas expectativas de quem contribui e espera obter equivalência na contraprestação
dos serviços essenciais de que tanto necessita por parte do Estado. Ao
observar as razões pelas quais o cidadão se reporta e mobiliza o aparato
judicial, quer sejam elas em busca de remédio, em busca de internação,
em busca de cirurgia, e, ao compara-las com as defesas articuladas pela
Administração Pública, notam-se flagrantes discrepâncias, muitas delas
tecidas da parte do cidadão, com a simplicidade de quem não tem o
assessoramento de um defensor público ou de um profissional privado,
tampouco, a expertise de um procurador público, denotando clara “superioridade” da Administração Pública, que utiliza dos recursos pagos
pelo mesmo cidadão, para engendrar teses furtivas, negando sua própria razão de existir, qual seja, melhor atender as necessidades e anseios
do povo.

A Legislação Especializada que instituiu o Sistema Único de

Saúde – SUS, qual seja, a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, estabelece em seu artigo 3º:
Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e
condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o
acesso aos bens e serviços essenciais
Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as
ações que, por força do disposto no artigo anterior, se des
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tinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de
bem-estar físico, mental e social. (Redação dada pela Lei
nº 12.864, de 2013).

À sombra de tal preceito normativo, revelam-se diversos elementos determinantes da saúde, fatores multidimensionais e complexos que
se integram e que demandam políticas públicas capazes de prever, responder, cuidar e manutenir a saúde como um todo bem-estar, propiciando um ambiente favorável de sua promoção e proteção, tal como
lavrado no artigo 25, da DUDH6 de 1948. Ocorre que, por trás de palavras
ou de enunciados prescritivos, há uma realidade onde pessoas morrem
ou sofrem sequelas graves por ausência de cuidados essenciais mínimos, aqueles, que dizem respeito à dignidade, ao direito à vida, de modo
que, não basta criar normas, não basta baixar portarias, regulamentos,
decretos, instruções, há que se ter efetividade, há que se ter prioridade
no cumprimento de tais regras, o que deveria refletir o dever de ofício,
sendo o cumprimento voluntário e tempestivo da lei e do dever constitucional por parte do Poder Executivo, como já dito, a sua própria razão
de existir, ao passo que, se assim o fizesse, não haveria necessidade de
intervenção por parte do Poder.
Judiciário como remédio para ineficiência e letargia Administrativa. As reportagens diárias veiculam denúncias de inoperância, de ineficiência, de desvios de finalidade, de ausência ou inversão de prioridade, de escassez de todo tipo, deixando transparecer o cenário caótico da
saúde, ao passo que o atendimento por parte da Administração Pública

6 DUDH. Artigo 25º:
1. Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o
bem–estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda
quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez,
na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes
da sua vontade.
2. A maternidade e a infância têm direito a ajuda e a assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro
ou fora do matrimónio, gozam da mesma proteção social.
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somente se torna efetivo quando algum “PODER” se levanta e dita a ordem, impondo, exigindo cumprimento, posto que já não se cumpre a
contento o seu papel de maneira pró-ativa como deveria. Dessa feita, em
matéria de defesa dos direitos e garantias fundamentais, a possibilidade de intervenção por parte do Poder Judiciário é inquestionavelmente
adequada e necessária, posto que, no exercício do dever de promover
justiça constitucional, uma vez acionada por meio do acesso propiciado pela Constituição Federal de 1988, o Poder Judiciário tem o dever
de corrigir as falhas, a omissão, os descumprimentos das prioridades e
desvios de finalidade, fazendo observar e cumprir os preceitos constitucionais, dando assim voz a todo cidadão e à coletividade. Não se pode
negar, nem mesmo se pretende, que no afã de implementar as ações
governamentais que concretizam as políticas públicas (M NICA, 2007),
o administrador necessita de um plano social e econômico que possua
descrição do objetivo, orçamento e fonte de recursos para execução do
projeto politicamente determinado, sendo, tais diligências, instrumento
de governo para realização do múnus público, onde a intervenção se realiza através da previsão e da autorização orçamentária, sem a qual, não
há como executar despesas financiando a prestação do serviço público
de interesse geral, afinal, o orçamento deverá prever as políticas públicas que objetivam o atendimento dos ditames constitucionais, dentre
os quais, a dignidade da pessoa humana, o direito à saúde e a vida, cujo
limite de partida será sempre o mínimo existencial. Contudo, e para tanto, especialmente no que diz respeito à saúde, a Constituição Federal de
1988 não apenas apontou o dever capaz de ser exigido, mas, aportou a
fonte do orçamento público envolvendo e distribuindo aos entes federados a responsabilização pelo financiamento e gestão do SUS, garantindo a manutenção a um sistema público de cobertura universal, através
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do co-financiamento instituído pela Emenda Constitucional nº 29, de 13
de setembro de 2000, a qual, estabeleceu patamar anual mínimo para
aplicação de receitas da União, Estados, Municípios e Distrito Federal em
saúde, ou seja, não apenas previu direitos, mas, proveu recursos destinados à sua promoção e garantia, de modo que a intervenção do poder
judiciário na verdade, é resposta à altura do clamor social, quer individual ou coletivo, toda vez que a Administração Pública, o Poder Executivo
deixar de cumprir o seu papel constitucional.
Conforme divulgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) diversos julgados já foram firmados, dentre os quais se destaca da lavra do
Ministro Celso de Melo7:
Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização concreta dos preceitos da Constituição, em ordem
a torná-los efetivos, operantes e exequíveis, abstendo-se,
em consequência, de cumprir o dever de prestação que a
Constituição lhe impôs, incidirá em violação negativa do
texto constitucional. Desse non facere ou non praestare,
resultará a inconstitucionalidade por omissão, que pode
ser total, quando é nenhuma a providência adotada, ou
parcial, quando é insuficiente a medida efetivada pelo Poder Público. (...) A omissão do Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição ditada
pelo texto constitucional - qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis
que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela
se fundam e também impede, por ausência de medidas
concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados
e princípios da Lei Fundamental. (...) É preciso proclamar
que as Constituições consubstanciam ordens normativas
cuja eficácia, autoridade e valor não podem ser afetados
ou inibidos pela voluntária inação ou por ação insuficiente
das instituições estatais. Não se pode tolerar que os órgãos do Poder Público, descumprindo, por inércia e omissão, o dever de emanação normativa que lhes foi imposto,

7 Disponível em: >http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo345.htm e, http://
linker.lexml.gov.br/linker/processa?urn=urn:lex:br:supremo.tribunal.federal;plenario:acordao;adi:1996-05-23;1458-3748805&url=http%3A%2F%2Fwww.stf.jus.br%2Fportal%2Fjurisprudencia%2FlistarJurisprudencia.asp%3Fs1%3DADI-MC%281458%2520.NUME.%29%26base%3DbaseAcordaos&exec<.
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infrinjam, com esse comportamento negativo, a própria
autoridade da Constituição e efetuem, em consequência,
o conteúdo eficacial dos preceitos que compõem a estrutura normativa da Lei Maior”. (...) a cláusula da “reserva
do possível” - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado,
com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas
obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa
conduta governa mental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade (Supremo Tribunal Federal, acesso em 08 de
setembro de 2016).

Como argumento de defesa utilizado pelo Poder Executivo na tentativa de restringir a intervenção do Poder Judiciário, invoca-se o Princípio
da Separação dos Poderes (ARISTÓTELES, 2001; MONTESQUIEU, 2000),
o qual atribui independência e harmonia entre as funções específicas e
determinadas de cada esfera estatal: Executiva, Legislativa e Judiciária.
Com esteio na independência dos poderes, questiona-se a competência
do juiz para dispor sobre medidas políticas sociais de alçada exclusiva do
Poder Executivo, tais como aquelas que devem proporcionar proteção,
cuidado e restabelecimento na saúde, e que reclamam planejamento,
custeio e serviço. Além do suposto conflito de competência, há outra
forte argumentação utilizada pelo Estado quando da discussão acerca
das restrições à efetivação de direitos fundamentais sociais, qual seja, a
tese de limitação ou finitude dos recursos orçamentários, fator que impossibilita a efetivação de “todos” os direitos fundamentais. Essa linha
de defesa se estabelece sobre a alegação de que seria financeiramente
impossível dar concretude à integralidade das demandas da saúde, avocando de forma distorcida, a aplicação da Teoria da Reserva do Possível
(SARLET, 2001). Entretanto, a interpretação e transposição que se fez de
tal teoria, especialmente em solo pátrio, fez dela uma teoria da reserva
do financeiramente possível, na medida em que se considerou como
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limite absoluto à efetivação de direitos fundamentais sociais (i) a suficiência de recursos públicos e (ii) a previsão orçamentária da respectiva
despesa” (MANICA, 2007). Como afirma Barcelos (2002), pela ausência
de um estudo mais aprofundado, tem sido hasteada como o mote mágico, assustador e desconhecido, que afasta e desencoraja quem não
tem compromisso e responsabilidade com a inteireza da verdade e da
justiça, impedindo qualquer avanço na sindicabilidade dos direitos sociais, em outras palavras, cometem-se crimes de abuso e arbitrariedade patrocinados pela preguiça, pelo descompromisso, pela ausência de
interesse em buscar informação, pelo esforço de transforma-la em conhecimento para uma melhor e mais adequada aplicação em prol do
bem estar público. Contudo, embora o Poder Executivo alimente sua
tese sob uma leitura enjeitada de uma regra mal adaptada, ele ainda
não responde quais as prioridades abarcadas pelo orçamento já previsto
e existente, já que não supre as demandas sociais reclamadas, como já
dito, há falhas grosseiras e até condutas dolosas no tocante à falta de reciprocidade dos recursos públicos: o cidadão paga muito bem, para ser
mal gerido e atendido. É certo que os argumentos de defesa utilizados
pelo Estado – Administração Pública, não subsistem em face daquela
que é a fonte das atribuições instituídas – a Constituição Federal de 1988,
a qual também legitima o exercício das funções próprias dos Poderes
Constituídos, e prevê o exercício do “sistema de freios e contrapesos”,
que consiste na prática de delimitação de um poder por outro. Dessa
feita, não subsiste a tese da escassez de recursos, pois a Teoria da Reserva do Possível está atrelada à razoabilidade da pretensão, e não, à
existência de recursos orçamentários, ou seja, o que se pretende é aplicar o “jeitinho brasileiro” para operar-se a versão brasileira da reserva do
financeiramente impossível (RIBEIRO, 2011) que faz oposição flagrante
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à efetividade dos direitos fundamentais. Embora todo direito tenha um
custo (HOLMES; SUSTEIN, 1999), isso não significa que a vida e a saúde
tenham preço, devendo o mínimo existencial ser defendido como marco de partida, sendo alcançados pela limitação orçamentária aquilo que
extrapola o essencial garantidor da dignidade e da própria existência
(SCAFF, 2006). Como já dito, a relação entre o orçamento e as políticas
públicas é de fundamental correlação e dependência, estando na decisão do agente público o executar – ou seja, o ato de custear as ações de
governo é puramente política e decorre de um plano aprovado de acordo com prioridades legítimas que representam o anseio do povo, e consequentemente, acompanhada de sua respectiva previsão financeira
para custear a despesa aprovada, sendo certo que não há recurso capaz
de suprir todas as demandas em um único ato ou de uma só vez, mas, ao
se buscar concretizar o mínimo essencial como prioridade, avançando
de modo progressivo na satisfação das demandas, é certo que o cenário de caos pode ser revertido (RAMALHO, 2008). Sarlet (2007) comenta
sobre a manifestação do Ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal
Federal:
Existe um dever constitucional de investir recursos e até
mesmo limites e pisos, que devem ser investidos na área
de Saúde. Há estudos atuais comprovando, categoricamente, que a União não gasta em nenhuma rubrica orçamentária aquilo que foi disponibilizado pelo orçamento,
inclusive na área de Saúde. Há provas cabais de Estados
e Municípios que não investem naquilo que foi imposto
pela União no direito à Saúde. Alegar reserva do possível
nessas circunstâncias é uma alegação vazia. [...] o ônus da
demonstração, o ônus da prova da falta de recursos é do
Poder Público; o ônus da necessidade do pedido é do particular. (SARLET, 2007, p.189).

Através da proclamação do direito e da justiça, o Poder Judiciário
pode e deve oferecer resposta segura para situações de resistência de
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interesses, em especial, no que toca às demandas de saúde, afastando
argumentos insustentáveis como os que acima registrados, apontando
solução, corrigindo distorções, estabelecendo prioridades constitucionais que visem a satisfação dos legítimos e essenciais interesses do povo
(política), preservando e promovendo a dignidade e o direito à vida acima de qualquer valor econômico, mesmo que para isso seja necessário
intervir, ditando o direito, fazendo as vezes de quem tem sido preterido
injustamente, chamando à ordem e fazendo imperar a unidade e supremacia daquela que é a fonte normativa e fundamento de validade de
todo o sistema jurídico – a Carta Magna (FIGUEIREDO, 2007).

2. Conclusão
Sem a pretensão de esgotamento do assunto, mas, com o sincero
propósito de promover um despertamento crítico sobre o tema, a abordagem e o debate proposto no presente estudo, possibilita desvelar os
sólidos fundamentos teórico-legais-doutrinários sob os quais se estabelecem as legítimas expectativas do cidadão quanto ao direito à saúde,
apontando de forma segura para garantia dos direitos fundamentais,
esclarecendo, capacitando e instruindo o cidadão para uma postura de
exigência de uma prestação positiva do Estado, nem que para tanto seja
necessária a “via terapêutica” da judicialização como modo de se emprestar efetividade às garantias fundamentais, enfrentando e contrapondo-se à inércia e omissão da Administração Pública quanto a oferta
e satisfação das carências essenciais, opondo-se à aplicação distorcida
da Teoria da Reserva do Possível por parte do Estado, que visa escusar-se
do dever constitucional. É certo que as carências essenciais prestigiadas
pela Constituição Federal de 1988, em especial, a saúde, a valorização da
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vida e o reconhecimento da dignidade da pessoa humana, necessitam
ser priorizadas pelo Estado, e quando não o são, tais distorções podem
e devem ser reparadas pelo Poder Judiciário. A despeito da Constituição Federal de 1988 elevar a dignidade da pessoa humana ao patamar
de princípio fundamental, o cumprimento da destinação apregoada
no enunciado preambular da Carta Política que instituiu o Estado Democrático, passa longe da realidade vivenciada no contexto da saúde
pública, pois há graves denúncias de abuso, de descaso, de desrespeito aos direitos e garantias fundamentais erigidos, revelando não apenas
ineficiência objetiva, mas, desvio de finalidade e ausência de prioridade,
privilegiando a saúde da economia em detrimento à saúde da população.
Não se ignora, por certo, o sério dilema entre a finitude do orçamento e a efetivação dos anseios da população, contudo, o que não se
pode admitir, é que tais desafios sejam cegamente compreendidos
como instransponíveis, posto que há provas da existência de soluções
mais diversas, quer pela via pecuniária, quer por quebra de patentes,
quer por acordos bilaterais, quer concessões emergenciais, et cetera,
bastando ocupar a saúde o lugar que lhe é devido – o de prioridade.
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A RECUSA TERAPÊUTICA MANIFESTADA
POR TESTEMUNHAS DE JEOVÁ E A POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DE TRATAMENTO ALTERNATIVO PELO ESTADO
Diego Leal Nascimento⁸

A polêmica em torno da realização ou não de transfusão de sangue em Testemunhas de Jeová é antiga. E ainda hoje não temos um
entendimento pacífico na jurisprudência sobre o tema. Ora temos decisões “prestigiando” o direito à vida, ora conferindo prevalência para a
liberdade de crença.
Já o Conselho Federal de Medicina, por sua vez, possui diretrizes
no sentido de como deve ser a atuação do médico diante de cada caso
concreto. Isso é o que dispõe a Resolução n.º 2.232/2019 do CFM, responsável por estabelecer normas éticas para a recusa terapêutica dos pacientes e objeção de consciência na relação médico-paciente.
De maneira geral, a Resolução permite que pacientes maiores
de idade, lúcidos e capazes recusem a realização de algum tratamento.
Diante dessa recusa, cabe ao médico a tentativa de propor outro tratamento, quando disponível.
No entanto, essa mesma Resolução mina o direito de recusa terapêutica dos pacientes, mesmo maiores de idade, lúcidos e capazes,
nas situações de urgência e emergência que caracterizarem iminente

8 Mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV). Especialista em
Ciências Criminais pela PUC-Minas. Pós-graduando em Direito Médico e Hospitalar pela Escola Paulista de
Direito (EPD). Advogado.

34

Comissão de Direito Médico

perigo de morte, conforme dispõe o artigo 11. E muitas vezes é nessa
situação que se encontram os pacientes Testemunhas de Jeová que se
recusam a receber transfusão de sangue: em iminente perigo de morte.
Infelizmente, muitos não compreendem os fundamentos religiosos e tampouco a importância da fé professada por esses pacientes e,
devido a um pensamento extremamente superficial, criticam a sua postura de recusa terapêutica, chegando até mesmo a chamá-los de “fanáticos” e “suicidas”.
Talvez falte uma compreensão mais ampla e plural do que seria o
“direito à vida” previsto no texto constitucional. Nos parece que, quando
o Judiciário decide “em favor da vida” em detrimento da liberdade de
crença, alguns pontos podem ser questionados: não estaria havendo, na
realidade, um dever – e não um direito – à vida? E que vida é essa que
se está defendendo? É a chamada “vida biológica” a que mais importa?
As concepções e valores religiosos, morais e filosóficos de um indivíduo
podem simplesmente ser escanteados em nome de uma “ponderação
de interesses” que, na realidade, apenas escolhe de modo arbitrário o
direito que entende ser mais importante no plano abstrato?
Ao discorrer sobre os crimes de auxílio ao suicídio e eutanásia, Ana
Elisa Bechara critica a tentativa de proteção penal contra a vontade do
próprio titular do bem jurídico, numa espécie odiosa de paternalismo estatal. Segundo assinala a autora, “a imposição jurídica da vida de forma
abstrata e avalorada contra a vontade de seu titular significa conferir-lhe
um tratamento cruel e injustificado”9.
Em nossa concepção, a fala da autora se encaixa perfeitamente na
polêmica da compulsoriedade da transfusão de sangue em Testemu-

9 BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Bem jurídico-penal. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 183-183.
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nhas de Jeová. Ora, em se tratando de pessoas maiores, lúcidas, capazes
e senhoras da própria razão, a imposição jurídica da vida pode, sim, se assemelhar a um tratamento cruel e injustificado, na medida em que para
elas é mais digno morrer do que ter que viver com a fé abalada, crendo
que não são mais dignas de adentrar ao “Reino dos Céus”.
Numa democracia, regime que, por excelência, confere as bases
para que tenhamos uma convivência harmônica entre as diversas opiniões e valores, é difícil negar que obrigar as Testemunhas de Jeová a se
submeterem à transfusão de sangue é subjugá-los a um determinado
modo de ver o mundo, diferente daquele o qual elas acreditam, e que
o Estado apenas entende como sendo o melhor. E ressalta-se, tudo isso
diz respeito a um campo que nenhum de nós ainda conhecemos: a vida
após a morte. Não seria, portanto, muita prepotência impor essa visão de
mundo quando, devido à nossa ignorância, é perfeitamente possível que
as Testemunhas de Jeová estejam corretas em suas convicções religiosas sobre a vida após a morte?
Mas, fato é que esses pacientes não estão renunciando à vida, mas
apenas buscando a manutenção dela por outras vias, de modo que possam continuar a viver com dignidade. Dessa forma, enxerga-se no tratamento alternativo uma valiosa ferramenta para que consigamos conciliar o direito à vida biológica com o direito à “vida digna”.
Neste sentido, aduz Genival Veloso de França:
Deve o médico entender, nos casos de Testemunhas de
Jeová, que em muitas ocasiões o sangue pode ser substituído por outros fluidos ou não ser usado e, por isso, poderá desenvolver uma forma de tratamento que não sacrifique a vida nem comprometa seus princípios religiosos.
Não esquecer também que esses adeptos não abriram
mão da vida e não desacreditam na medicina, mas apenas em face da sua convicção religiosa solicitam abster-se
do sangue10.
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E sobre a possibilidade de realização de tratamento alternativo, inclusive, andou bem o CFM ao dispor, na Recomendação n.º 01/2016, que
a conduta do médico já não pode limitar-se à constatação de risco de morte para transfundir sangue compulsoriamente, mas precisa levar em consideração as recentes
alternativas disponíveis de tratamento ou a possibilidade
de transferência para equipes com profissionais treinados
em tratamentos através de substitutos do sangue11.

Poderíamos até dizer que o desafio agora seria, portanto, a busca pela capacitação dos profissionais para que saibam como realizar o
referido tratamento alternativo. Porém, é preciso voltar alguns passos.
A grande celeuma, na realidade, gira em torno da própria possibilidade
de realização desse tratamento alternativo. Pode ele ser exigido em face
do Estado? Noutras palavras: pacientes que são atendidos pelo Sistema
Único de Saúde (SUS) têm direito a receber esse tratamento?
Esse tema foi levado para discussão no Recurso Extraordinário n.º
979.742/AL, que teve sua repercussão geral reconhecida. Até o momento, ainda não temos um posicionamento do STF sobre o tema.
Por ser um tratamento mais custoso para o Estado, é inegável que
temos um problema no tocante à disponibilidade de recursos, pois ao
exigir um tratamento mais caro, o paciente prejudica um terceiro que
poderia precisar de outro procedimento, o qual não foi possível realizar
por falta de verba. É a mesma lógica aplicável nos casos em que um
paciente exige o custeio, pelo Estado, de um medicamento mais caro
prescrito por seu médico e que não é padronizado pelo SUS. Todavia, havendo outro com a mesma eficácia e disponível na lista do SUS, por ser

1⁰ FRANÇA, Genival Veloso de. Direito médico. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 223.
¹¹ CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Recomendação n.º 01/2016. Dispõe sobre o processo de obtenção
de consentimento livre e esclarecido na assistência médica. Disponível em: <https://portal.cfm.org.br/images/Recomendacoes/1_2016.pdf>. Acesso em: 05 jul. 2021.
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mais barato, esse é que será entregue ao paciente.
O problema é que, aqui, a convicção religiosa entra em jogo para
apimentar a discussão referente à distribuição equânime de recursos.
Diante disso, deve prevalecer a “teoria da reserva do possível” ou a “teoria
do mínimo existencial”?
Apesar de não contarmos ainda com um posicionamento do Supremo, é possível encontrar decisões para os dois lados na jurisprudência pátria, senão vejamos:

SAÚDE. CIRURGIA. TESTEMUNHA DE JEOVÁ. Distinções,
na prestação do serviço público de saúde, para atender
às convicções religiosas ferem o direito à igualdade na
repartição dos encargos públicos. Daí que a liberdade de
religião garantida a todos pela Constituição da República não assegura o direito à pessoa humana de exigir do
Estado prestação diferenciada no serviço público para
atender às regras e as práticas da fé que professa. Negado seguimento ao recurso (grifo nosso). (Apelação Cível
nº 70061159398, 22ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em:
29.08.2014)
TESTEMUNHA DE JEOVÁ - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM POSSIBILIDADE DE TRANSFUSÃO DE SANGUE
- EXISTÊNCIA DE TÉCNICA ALTERNATIVA - TRATAMENTO
FORA DO DOMICÍLIO - RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO - RESPEITO À LIBERDADE RELIGIOSA - PRINCÍPIO DA ISONOMIA
- OBRIGAÇÃO DE FAZER - LIMINAR CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO. Havendo alternativa ao procedimento
cirúrgico tradicional, não pode o Estado recusar o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) quando ele se apresenta
como única via que vai ao encontro da crença religiosa
do paciente. A liberdade de crença, consagrada no texto constitucional não se resume à liberdade de culto, à
manifestação exterior da fé do homem, mas também de
orientar-se e seguir os preceitos dela. Não cabe à administração pública avaliar e julgar valores religiosos, mas respeitá-los. A inclinação de religiosidade é direito de cada
um, que deve ser precatado de todas as formas de discriminação. Se por motivos religiosos a transfusão de sangue apresenta-se como obstáculo intransponível à submissão do recorrente à cirurgia tradicional, deve o Estado
disponibilizar recursos para que o procedimento se dê
por meio de técnica que dispense-na, quando na unidade territorial não haja profissional credenciado a fazê-la.
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O princípio da isonomia não se opõe a uma diversa proteção das desigualdades naturais de cada um. Se o Sistema
Único de Saúde do Estado de Mato Grosso não dispõe de
profissional com domínio da técnica que afaste o risco de
transfusão de sangue em cirurgia cardíaca, deve propiciar
meios para que o procedimento se verifique fora do domicílio (TFD), preservando, tanto quanto possível, a crença
religiosa do paciente (grifo nosso). (Agravo de Instrumento nº 22.395/2006, 3ª Câmara de Direito Privado, Tribunal
de Justiça do MT, Relator: Sebastião de Arruda Almeida,
Julgado em 31.05.2006)

Como se percebe, a discussão é extremamente complexa e tem
um alto conteúdo filosófico (tanto em relação à recusa terapêutica em si
quanto em relação à possibilidade de custeio de tratamento alternativo
via SUS). Portanto, simplificá-la para dizer que “o direito à vida” é mais
importante ou alegando a teoria da reserva do possível para sustentar
a não obrigatoriedade do Estado no custeio de tratamento alternativo à
hemotransfusão não parece adequado.
Porém, até o momento, o alerta que se pode passar aos profissionais é que sigam integralmente os ditames da Resolução n. 2.232/2019
do CFM (apesar de ser altamente questionável a legitimidade do Conselho para querer restringir o direito de recusa terapêutica de pacientes
maiores, lúcidos e capazes), bem como a Recomendação n. 01/2016 no
tocante à necessidade de se buscar tratamentos alternativos diante da
recusa terapêutica. Já com relação à possibilidade de custeio desses tratamentos pelo Estado, temos ainda um longo caminho de discussões a
ser percorrido.
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PEJOTIZAÇÃO: UM NOVO CONCEITO
PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
NA ÁREA DA SAÚDE
Raquelini Maria Alvares Fontoura Lopes¹²

1. Introdução
O artigo objetiva explanar novos conceitos sobre a pejotização,
principalmente na área da saúde. Existe enorme discussão, principalmente judicial, sobre o desvirtuamento ou não de direitos trabalhistas
por esse tipo de contratação.
Uma corrente defende que as contratações de pessoas jurídicas
tendem a impedir a aplicação da legislação trabalhista, causando assim prejuízo de cunho social aos trabalhadores. Já uma outra linha de
raciocínio vislumbra uma nova modalidade nas prestações de serviços,
em que profissionais técnicos capacitados e autônomos são capazes de
constituir Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e, por meio deste,
prestar serviços de forma autônoma, sem subordinação, pessoalidade e
habitualidade.
É comum a resistência quando se tem uma nova modalidade de
contratação, principalmente quando se trata de relação de trabalho. Em

¹² Graduada em Letras e Direito (Centro Universitário São Camilo-ES); MBA executivo em Recursos Humanos (Centro Universitário São Camilo-ES); Pós-graduada em processo e Direito do Trabalho (Cândido
Mendes); Pós-graduanda em Direito Médico e da Saúde (UVV); Membro da Comissão de Direito Médico do
Espírito Santo.
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regra, os empregados/prestadores de serviços se sentem hipossuficientes frente às instituições/empresas - e na maioria das vezes são.
Não se pode olvidar, contudo, que há necessidade de adequação e adaptação às novas vertentes, visto que, atualmente, a contratação por meio
de pessoa jurídica tem sido comum no mercado de trabalho, principalmente na área da saúde.
Nesse sentido, o presente artigo ilustrará formas e conceitos de
pejotização com o intuito de demonstrar malefícios, mas também benefícios sobre esse novo fenômeno nas contratações.

2. Conceito de Pejotização
Em síntese, a pejotização é um termo utilizado para contratação
de trabalhadores na condição de pessoa jurídica para exercerem atividades idênticas ou semelhantes às atividades exercidas pelos empregados
contratados pelo regime da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).
Evidentemente, para formalização da pessoa jurídica, faz-se necessária a constituição de uma empresa por parte do trabalhador que,
por meio daquela - e não mais como pessoa física -, prestará o serviço. A
grosso modo, seria a “transformação” de uma Pessoa Física (PF) em Pessoa Jurídica (PJ),com a criação de um CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). Geralmente, são constituídas sob a forma de Microempreendedor Individual (MEI) ou Microempresa (ME), sendo que a diferença
entre estas modalidades está na tributação. Enquanto este admite faturamento anual de até R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais),
aquele está limitado a R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais).
Sobre o “fenômeno” da pejotização, Tamara de Santana Teixeira
Buriti, Procuradora do Trabalho, disserta que:
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“Pejotização é uma nomenclatura utilizada para
caracterizar a contratação de pessoa jurídica
para prestar serviços, sem que formalmente estejam presentes os elementos caracterizadores
da relação de emprego, como a pessoalidade.
Nesse caso, as partes firmam contrato de prestação de serviços declarando que o contratado tem certa liberdade e autonomia para gerenciar suas funções. O que se vê nesse caso é
que muitas vezes é imposto ao trabalhador que
constitua pessoa jurídica, como condição para
sua contratação, com o intuito de burlar a legislação trabalhista, sendo que, em muitos casos,
irá desempenhar as mesmas funções de empregados contratados.” (Fonte: BURITI, Tamara
de Santana Teixeira. A "pejotização" e a fraude
ao regime de emprego. Disponível em: <http://
www.conteudojuridico.com.br/artigo,a-pejotizacao-e-a-fraude-ao-regime-de-emprego,590277.
html.>. Acesso em: 27 de julho de 2021.).
Em suma, os contratos celebrados entre pessoas jurídicas têm caráter liberal e autônomo, sem vício de vontade. O que determina a ausência dos elementos caracterizadores da relação de emprego é, exatamente, a liberdade e autonomia em gerenciar suas funções, ou seja, sem
qualquer tipo de subordinação.

3. Autonomia da vontade nos contratos
de prestação de serviços

É primordial consolidar a prestação de serviços por meio da Pejotização firmando um contrato escrito entre as partes, no qual se estabeleça, essencial e imprescindivelmente, a autonomia e vontade dos sujeitos
ativo e passivo.
Para formalização do contrato tem-se como requisitos, de acordo
com a legislação, a capacidade das partes (sujeito capaz), idoneidade do
objeto (objeto íntegro e lícito) e a legitimidade da pessoa para firmar o
contrato. Além destes, são indispensáveis: o consentimento ou manifes-
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tação da vontade; a causa; o objeto; e a forma (como se desenvolverá o
contrato).
O Código Civil brasileiro, no art. 421, estabelece que “A liberdade
contratual será exercida nos limites da função social do contrato.” No
que se refere a função social do contrato, o doutrinador Monteiro Filho
assevera que:
“A função social faz com que o contrato seja analisado à
luz dos interesses da coletividade. Cumprirá, em regra, a
função social o contrato que for adequadamente cumprido pelas partes, sem que se tenham afrontados direitos
de terceiros. Não é necessário, pois, que venha o contrato a beneficiar a sociedade, bastando que não lhe agrida qualquer interesse.” (Fonte: MONTEIRO FILHO, Ralpho
Waldo de Barros. Contratos cíveis (Livro eletrônico). 1 ed.
– São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.)

Claro está, portanto, que, em uma relação contratual, o princípio
da autonomia da vontade é primordial, obviamente, respeitando todas
as normas legais e seus requisitos para formação de uma relação contratual. Com efeito, para determinar a autonomia da vontade é necessário
que se tenha liberdade de contratar ou não contratar.
Nesse diapasão, é válido ressaltar que os contratos são negócios
jurídicos bilaterais que decorrem da vontade das partes. Logo, na formalização de um contrato, estar-se-á diante de um acordo e não de uma
imposição unilateral, como nos casos de subordinação, requisito do vínculo empregatício. A exceção fica por conta dos contratos de adesão, em
que apenas uma parte externa sua vontade, cabendo à outra aceitá-la
ou não.
No caso de contratação de prestação de serviços por meio da pejotização, não se aplica o contrato unilateral, sendo obrigatório a composição de forma bilateral. A propósito, sem autonomia de vontade o
contrato pode ser considerado nulo ou fraudulento, na medida em que,
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em verdade, se estaria diante de um vínculo de emprego.
Em regra, quando há vícios de consentimento, o ato é defeituoso
porque a vontade do agente não se forma corretamente, seja por motivo
de arbitrariedade do empregador – que obrigou o empregado a assinar
o contrato – ou por presença de elementos caracterizadores do vínculo
de emprego. Para Silvio Rodrigues, há fraude quando o comportamento
do agente "difere daquele a que sua vontade livre e consciente o conduziria" (RODRIGUES, Silvio. Dos Vícios de Consentimento. 2. ed., São Paulo:
Saraiva, 1982, nº 2, p. 5).

4. O reconhecimento dos requisitos do vínculo
empregatício pode configurar fraude nos contratos de pejotização
É preciso aprofundar o tema.
Ora, é cediço que a relação empregatícia é a principal fórmula estabelecida entre empresas e trabalhadores. Por isso, em regra, presume-se o vínculo empregatício.
O grande receio nos contratos de prestação de serviços por meio
da pejotização é a descaracterização desta com o consequente reconhecimento do vínculo empregatício. Em contrapartida, aquele trabalhador
que prestará o serviço por meio da PJ, corre o risco de, na prática, prestar
um serviço com subordinação, sem a liberdade e autonomia prevista no
contrato. Portanto, é imprescindível que, além de se elaborar um ato jurídico perfeito - um contrato sem vícios -, haja seu fiel cumprimento pelas
partes. Isso porque, na esfera trabalhista impera o princípio da primazia
da realidade.
A autonomia das prestações de serviços por meio de pessoa jurídi-
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ca não pode, em hipótese alguma, caracterizar elementos da relação de
emprego, quais sejam: pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e,
sobretudo, a subordinação. O art. 2º e 3º, ambos da CLT, dispõe que:
“Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de
serviço.
Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que
prestar serviços de natureza não eventual a empregador,
sob a dependência deste e mediante salário.”

É válido ressaltar que os Tribunais Regionais do Trabalho possuem
entendimento consolidado sobre o reconhecimento de fraude contratual em caso de caracterização do vínculo empregatício. Eis um julgado
nesse sentido:
25212996 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECLAMANTE QUE FORA CONTRATADO PARA PRESTAR
SERVIÇOS PESSOALMENTE E MEDIANTE SUBORDINAÇÃO - CRIAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM O FITO DE
MASCARAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO DE EMPREGO
- PEJOTIZAÇÃO - NULIDADE - VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECONHECIDO. Uma vez que a própria empresa do autor
somente nasceu após sua efetiva contratação, deixando
patente o intuito de fraudar direitos previstos na legislação trabalhista por meio da constituição de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como pejotização, verdadeira
forma de precarização das relações de trabalho, e tendo
em vista que, mesmo a Reforma Trabalhista tendo tornado legal a terceirização, inclusive da atividade fim da empresa, tal circunstância não proíbe o reconhecimento do
vínculo de emprego quando demonstrados os requisitos
caracterizadores da relação de emprego, posto que no Direito do Trabalho é vigente o princípio da primazia da realidade, no qual a forma não prepondera ante a concretude fática realmente havida entre as partes, de se manter
a decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre
as partes. (TRT 7ª R.; ROT 0000203-93.2020.5.07.0016; Segunda Turma; Rel. Des. Jefferson Quesado Junior; DEJTCE
21/07/2021; Pág. 499).

No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST), assim:
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85744186 - REGIONAL PUBLICADA NA VIGÊNCIA DA
LEI Nº 13.467/2017. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS
DA ÁREA MÉDICA MEDIANTE PEJOTIZAÇÃO. DESVIRTUAMENTO. FRAUDE À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA.
JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. TRANSCENDÊNCIA
POLÍTICA CONSTATADA. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e a desta Corte Superior firmaram-se
no sentido de que o Ministério Público do Trabalho detém legitimidade para ajuizar ação civil pública para
tutela de interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos socialmente relevantes.
No caso destes autos, o órgão ministerial alega configurado o desvirtuamento na contratação de médicos
para trabalhar no hospital Reclamado, mediante a chamada pejotização, ou seja, há contratação de pessoas
jurídicas como se fossem prestadoras de serviço, com
evidente fim de impedir a aplicação da legislação trabalhista, com enorme prejuízo social, o que configura
fraude, nos termos do artigo 9º da CLT. O Ministério
Público postula, assim, além da indenização por danos
morais coletivos, a condenação das reclamadas na abstenção de contratar e manter empregado como pessoa jurídica, como prestador de serviço, como autônomo, ou com intermediação de empresa ou cooperativa
quando incidirem na relação de trabalho os elementos
fático- jurídicos da relação de emprego. Além disso,
pretende que, na contratação de pessoal, seja realizada seleção pública, de forma que sejam respeitados os
princípios constitucionais que regem as contratações
de pessoal na Administração Pública, em especial o
princípio da impessoalidade. Trata-se de direitos individuais homogêneos, de origem comum. Precedentes. Assim, patentes a legitimidade ativa e o interesse
de agir do Ministério Público do Trabalho. Inteligência
dos artigos 127, caput, e 129, III, da Constituição Federal; 5º, I, da Lei nº 7.347/85; 1º, 6º, VII, e 83, I e III, da Lei
Complementar nº 75/93. Recurso de revista conhecido
e provido. (TST; RR 0000301-58.2018.5.06.0313; Sétima
Turma; Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão; DEJT
25/06/2021; Pág. 5065).

Indubitavelmente, a apuração dos elementos fáticos e jurídicos do
serviço prestado é que revelará se se está diante de uma irretocável pejotização ou de uma relação de trabalho.
As contratações através da pejotização são comuns no Brasil. A
nova redação do artigo 442-B, da CLT, e a inclusão do § 2º, evidencia que
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a legislação passou a permitir e estimular a contratação de trabalhadores autônomos em substituição à contratação via carteira de trabalho
(celetista), conforme se vê abaixo:
Art. 442-B. A contratação do autônomo, cumpridas por
este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de
empregado prevista no art. 3º desta consolidação.
§ 2º Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora,
cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem
sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia,
integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.

Como se vê, a nova redação visa combater a fraude, mas admite
que, uma vez atendidas as formalidades legais, o trabalhador autônomo
e liberal preste serviços sem que isso caracterize vínculo empregatício.
Partindo desse raciocínio, os Tribunais têm entendido que se não
há comprovação dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego, não há fraude no contrato de pejotização:
24248635 – (...) RELAÇÃO DE EMPREGO CONTROVERTIDA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO POR MEIO
DE PESSOA JURÍDICA. Não havendo prova nos autos de
que a parte reclamante tenha sido contratada para prestar serviços ao réu/reclamado por meio de pessoa jurídica
(pejotização), considerando que o fazia sem subordinação, não há que se reconhecer por configurada a fraude
alegada na exordial e, como consequência, a existência
de vínculo de emprego entre as partes. (TRT 5ª R.; Rec
0000665-83.2019.5.05.0196; Quarta Turma; Relª Desª Débora Maria Lima Machado; DEJTBA 07/07/2021).
17664555 - RELAÇÃO DE EMPREGO X "PEJOTIZAÇÃO". A
anulação de um negócio jurídico exige prova de erro, dolo,
coação ou fraude na sua realização e no presente caso não
existe prova desses vícios. Diante do grau de escolaridade
do contratado e da considerável contraprestação paga,
não há como reconhecer a relação de emprego entre as
partes. (TRT 3ª R.; ROT 0010320-46.2020.5.03.0052; Quinta
Turma; Rel. Des. Manoel Barbosa da Silva; Julg. 26/06/2021;
DEJTMG 29/06/2021; Pág. 481).
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5. Conclusão
Conclui-se que a pejotização não é uma forma de contratação ilegal. Um contrato entre pessoas jurídicas sem vícios e cujo cumprimento
se dê sem a caracterização de um vínculo de emprego pode ser benéfico para ambas as partes.
A possibilidade de trabalhar com liberdade e autonomia, sem subordinação é um dos benefícios para o trabalhador, que almeja decidir
sua própria gestão profissional, sem qualquer tipo de subordinação. Outro benefício é prestar serviços para várias Instituições sem a obrigação
de pessoalidade e habitualidade, desde que esteja consignado esse requisito no contrato.
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POSSIBILIDADE DE EXCEÇÃO À VEDAÇÃO
PREVISTA NO §2º DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO CONSUMERISTA, QUANDO A NOVA
TÉCNICA FOR UTILIZADA PARA PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS AFORMOSEADORES
Thais de Nadai Moreira¹³

O §2º do artigo 14 CDC prescreve que o serviço não será considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Diante de tal disposição
legal, surge o questionamento se a terminologia “nova técnica” poderia
ser utilizada para eximir de responsabilização os profissionais de saúde
que adotam novas técnicas, substâncias e procedimentos, pouco conhecidos pela comunidade científica, cujos efeitos foram pouco pesquisados, a fim de atingir resultados meramente estéticos aformoseadores
em seus pacientes.
As cirurgias plásticas começaram, no Brasil, entre as décadas de
1920 e 1930, em grande parte, incentivadas pela imprensa, sendo que o
imenso progresso na área, a partir da década de 1960, cumpriu a missão
de difundir excessivamente tal recurso, o qual, atualmente, alcançou limites impensados. De acordo com uma pesquisa divulgada em dezembro de 2019 pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética,

¹³ Pós-Graduada em “Compliance, Lei Anticorrupção Empresarial e Controle da Administração Pública”
pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV). Bacharela em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Membro da Comissão de Direito Médico e da Comissão de Combate à Corrupção da OAB/ES.
Advogada.
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no ano de 2018, por exemplo, o Brasil registrou a realização de mais de 1
milhão de cirurgias plásticas e 969 mil procedimentos estéticos não cirúrgicos. 14
Atualmente o que se observa é que a demanda por tais procedimentos tem feito com que alguns profissionais busquem a utilização de
novas técnicas e substâncias com escopo de garantir que seus pacientes
obtenham, em menos tempo, o resultado almejado, atraindo, por conseguinte, mais pacientes ao seu consultório, mercantilizando e banalizando as intervenções cirúrgicas.
Insta destacar que é dever desses profissionais não só se atualizar constantemente sobre os avanços técnicos em sua área de atuação,
como também informar a respeito de eventuais novos riscos descobertos em relação a um determinado procedimento já adotado.¹5
No entanto, não obstante tal fato, a todos os dias são divulgadas
novas técnicas por tais profissionais da saúde, inclusive por intermédio
de métodos e substâncias pouco pesquisados quanto à sua eficácia e
consequências a longo prazo ou ainda que, embora autorizadas, não o
foram para fins estéticos.
Em face a tal contexto, bem como diante das peculiaridades envolvendo a profissão e os fins a que se destinam, entende-se que a utilização da nova técnica, a qual não é considerada defeito na prestação
de serviço pelo Código de Defesa do Consumidor, poderia sim gerar responsabilização por erro médico e, por conseguinte, ensejar a responsabilização objetiva do profissional que dela se valer.

¹⁴ Brasil é o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. Revista Feridas, 20 de Março de 2020. Disponível em< http://www.revistaferidas.com.br/brasil-e-o-pais-que-mais-realiza-cirurgias-plasticas-no-mundo/
> Acesso em: 12 de Julho de 2021.
¹5 KFOURI NETO, Miguel. Culpa Médica e Ônus da Prova. Editora RT, 2002, p. 206.
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Saliente-se que ao se enquadrar a nova técnica que cause dano
estético, como erro médico não se pretende a banalização da responsabilização civil, tampouco se tem como escopo engessar ou terribilizar os
avanços nessa área. Contudo, busca-se uma atuação mais cautelosa e
segura desses profissionais, os quais se devem atentar às possíveis consequências e aos efeitos colaterais que o uso de determinados procedimentos e de certas substâncias possam causar ao organismo de seus
pacientes.
Nesse sentido, antes de discorrer melhor sobre o tema, deve-se
fazer a diferenciação entre o uso de novas técnicas por tais profissionais
e por aqueles que possuem pacientes com doenças graves, raras ou terminais.
Isso porque, enquanto aqueles tem como pacientes pessoas que,
a priori, não possuem nenhum problema de saúde, mas simplesmente os procuram para fins de aformoseamento, estes, por sua vez, muitas vezes lidam com pacientes que não possuem o tempo necessário
para que se concluam todas as pesquisas sobre determinados métodos,
sendo que, muitas vezes, o emprego de nova técnica ou substância se
demonstra como a única chance ou a única possibilidade para que se
consiga a cura da doença ou a melhor qualidade de vida do paciente, a
exemplo da Fosfoetalonamina em pacientes com câncer ou o Zolgensma, para pacientes com AME ( atrofia muscular espinhal).
Deixando clara tal diferenciação, passa-se a exemplificar quando a
nova técnica poderia se enquadrar como falha na prestação de serviços
e, por conseguinte, exceção ao §2º, do Art. 14 do Código de Proteção ao
Consumidor.
A substância denominada hidrogel, a qual fora liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a cicatrização de feridas
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e em pequenas quantidades em procedimentos estéticos. No entanto,
não obstante tal prescrição, foram inúmeros os casos de utilização de tal
substância em grande quantidade e para fins estéticos e embelezadores para aumento de volume corporal (finalidade não aprovada). Sendo,
inclusive, divulgados inúmeros casos de pessoas que tiveram problemas
a longo prazo em virtude da aplicação de tal produto por profissionais
da área estética, os quais desvirtuaram a maneira correta de utilização
da substância, criando a partir dela, nova técnica de esculpir formas corporais.
Em entrevista, a dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Dirlene Melo Palmeira Roth, informou que embora tal produto seja seguro para tratamento de feridas externas, o uso em cirurgias
para aumento do volume corpóreo é “algo relativamente novo” e incapaz, portanto, de garantir que seja seguro a longo prazo.¹6 No mesmo
sentido, o médico Fernando de Almeida Prado, presidente da Regional
São Paulo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP-SP), afirma
que, embora seja um procedimento regulamentado, não há estudos suficientes que garantam a segurança da técnica em longo prazo, por isso
é necessário ter cautela.17
Um outro exemplo seria a utilização do medicamento denominado Lipostabil, o qual tem seu uso aprovado para prevenção e tratamento
de embolia gordurosa, para fins estéticos. Isso porque a partir do momento em que um profissional de saúde se utiliza de substância que

¹66 Hidrogel injetado no corpo de Andressa Urach é o mesmo tipo usado para cicatrização de feridas externas. R7
R7, 2 de dezembro de 2014
2014.. Disponível em <http://noticias.r7
<http://noticias.r7.com/saude/fotos/hidrogel-injetado-no-corpo-de-andressa-urach-e-o-mesmo-tipo-usado-para-cicatrizacao-de-feridas-externas> Acesso em : 17
de julho de 2021
2021..
17 Lenharo, Mariana. Entenda o que é o hidrogel e quais são os riscos do procedimento. G1
G1, 29 de julho
de 2015
2015.. Disponível em: http://itaporanews.com/noticias/saude-bem-estar/entenda-o-que-e-o-hidrogel-e-quais-sao-os-riscos-do-procedimento. Acesso em: 13 de julho de 2021
2021..
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a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) considerou
ilegal18, tendo em vista a falta de estudo sobre a segurança ou eficácia
do produto, não se poderia falar em isenção de responsabilização civil
pelo emprego da nova técnica, em especial se algum dano for causado
ao paciente, ainda que não estético.
Por fim, pode-se citar o uso da substância denominada lipossoma
de girassol para fins de quebra de gordura localizada, procedimento que
devido à necessidade de mais estudos científicos sobre o tema não fora
reconhecido nem pela Anvisa, tampouco pelo Conselho Federal de Medicina19, mas que, não obstante , vem sendo realizado por alguns profissionais da área de saúde ligados à estética ocasionando complicações à
pacientes, como infecções, processos inflamatórios e gangrena.20
Assim, nesses casos de utilização de substâncias, técnicas e tratamentos não aprovados pela Anvisa ou ainda que legalizados, não validados para fins estéticos, e que, por sua vez, venham a culminar algum tipo
de dano ao paciente, poderá tal prática ser enquadrada como defeito na
prestação de serviços, de maneira que a vedação prevista no §2º, Art. 14
do Código de Defesa do Consumidor não poderia ser aplicada.
Dessa forma, defende-se que um profissional da área estética
pode ser responsabilizado pela utilização de novos procedimentos embelezadores não urgentes e nem inevitáveis, uma vez que as pessoas
que a elas se submetem poderiam esperar o tempo necessário para a
finalização das pesquisas quanto às suas consequências. De modo que,

18 Lipostabil: o que é e por que o medicamento foi proibido no Brasil. Minuto Saudável, 2 de Julho de 2021.
Disponível em< https://minutosaudavel.com.br/lipostabil/ > Acesso em: 17 de julho de 2021.
¹9 Lipossoma de girassol: o que é, para que serve e como é feito. Tua saúde, outubro de 2020. Disponível
em<https://www.tuasaude.com/lipossoma-de-girassol/> Acesso em: 17 de julho de 2021.
²0 COSTA, Gilberto. Agência Brasil, 22 de maio de 2019. Disponível em<https://agenciabrasil.ebc.com.br/
saude/noticia/2019-05/dermatologistas-querem-que-mpf-atue-contra-atendimentos-irregulares> Acesso
em : 17 de julho de 2021.
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entende-se que o profissional que o faz e gera dano ao paciente pode
ser responsabilizado civilmente não só pelo uso da nova técnica, mas
também pela falha no dever informacional, haja vista a impossibilidade
e incoerência de se informar precisamente ao paciente quais os danos e
efeitos colaterais de determinado procedimento, quando a própria área
de saúde e ciência os desconhece.
Repise-se, contudo, que tal responsabilização não pode ser ampliada para os médicos que realizam atividades terapêuticas em pacientes que possuem urgência e talvez não possam esperar anos de pesquisa ou toda a burocracia que envolve a liberação do uso de um novo
medicamento ou tratamento, pois, nesse caso, não seria viável e nem
coerente responsabilizar o profissional, em especial o médico, por eventual efeito colateral ou impossibilidade de se alcançar o efeito que dele
se esperava.
Diante disso, insta consignar que embora a responsabilização dos
profissionais liberais, como médicos, dentistas e outros seja subjetiva
(dependente da comprovação de dolo ou culpa), defende-se que nos
casos de emprego de novas técnicas( procedimentos ou substâncias)
para fins estéticos aformoseadores, quando ainda estiverem em fase de
pesquisa ou não aprovadas pela ANVISA, além de consistir em verdadeira exceção à previsão contida no §2º do Art. 14 poderia gerar a responsabilização objetiva do profissional em caso de danos à saúde ou à estética
do paciente.
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LIMITES LEGAIS DO MÉDICO
INFLUENCIADOR DIGITAL
Marina Silvério da Fonseca Martins²¹

O crescimento das redes sociais proporciona inúmeras facilidades. A velocidade e a dinamicidade com que as informações chegam
aos usuários têm mudado a forma de se fazer publicidade nos últimos
tempos. É de fácil percepção que a popularização da internet trouxe inovações gigantescas para o universo da comunicação, das quais a publicidade não ficou à margem. Se, antigamente, pagava-se caro para veicular um anúncio em redes de televisão, rádio ou jornal, hoje há, de certa
forma, uma democratização do espaço publicitário. Isso porque as redes
sociais, além de permitirem a criação de contas gratuitas, propiciam que
qualquer usuário possa criar e veicular ali os seus conteúdos.
A nova geração de médicos já entra no mercado neste cenário, em
que as plataformas sociais online são usadas como vitrines para se atingir muitas pessoas. Os denominados “seguidores” consomem o conteúdo postado nas redes sociais dos influenciadores, muitas vezes tomando
por verdade absoluta o que ali é afirmado.
Com a medicina não tem sido diferente. As credenciais médicas

²¹ Advogada atuante na defesa de médicos, sócia do escritório Martins Dadalto Direito Médico, formada
em Direito pela FDV, pós-graduanda em Direito Médico pela PUC-MG.
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dão peso às opiniões postadas nas redes sociais e os médicos são vistos
como experts, o que aumenta os riscos desta exposição. E é este ponto
que merece especial atenção, tendo em vista as peculiaridades que a
prática médica exige do profissional, principalmente no que tange à ética e à publicidade, a exemplo da proibição da autopromoção e do sensacionalismo.
Há uma linha tênue – um equilíbrio que precisa ser encontrado
– entre a descontração das redes sociais, a exemplo do que acontece
no Tik Tok ou no Reels do Instragram, e a manutenção da seriedade do
profissional para que a sua credibilidade não seja questionada. Certo é
que é necessário ter um conteúdo atrativo, para conseguir engajamento
e alcançar um grande público nessas redes. Contudo, deve-se agir com
cautela para que não se cruze a barreira de um comportamento antiético.
Vale lembrar que, em primeiro lugar, a publicidade feita pelo médico nas redes sociais deve seguir as normas gerais de publicidade. Sendo o médico um prestador de serviços, suas ações precisam estar de
acordo com os princípios de publicidade estabelecidos na Constituição
Federal e no Código de Defesa do Consumidor, os quais serão adiante
abordados. Mais além, deve-se complementar a regulação da atividade
publicitária do médico com as normas ditadas pelo CFM (Conselho Federal de Medicina), seja através do Código de Ética Médica, seja por meio
de suas resoluções.
A Constituição Federal prevê expressamente princípios que asseguram a todos o direito de exercer a publicidade com liberdade. Numa
primeira abordagem, este direito pode ser extraído dos princípios da li-
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vre iniciativa²² e da livre concorrência²³. Contudo, como bem expressou
o Ministro Eros Grau:
Livre iniciativa não é sinônimo de liberdade econômica
absoluta (...). O que ocorre é que o princípio da livre iniciativa, inserido no caput do art. 170 da CF, nada mais é do
que uma cláusula geral cujo conteúdo é preenchido pelos
incisos do mesmo artigo. Esses princípios claramente definem a liberdade de iniciativa não como uma liberdade
anárquica, porém social, e que pode, consequentemente,
ser limitada²4.

Tem-se, ainda, o princípio da liberdade de expressão. No art. 220,
caput, da Constituição Federal, há a proteção da livre manifestação do
pensamento, da criação, da expressão e da informação, sob qualquer
forma, processo ou veículo, sendo vedada qualquer tipo de restrição.
No que pese a ampla liberdade trazida pelos princípios constitucionais, a Constituição também traz expressa previsão de que estes
poderão sofrer limitações quando houver previsão legal para tanto, nos
limites da própria Carta Magna²5.
Hodiernamente, ao se tratar da relação médico e paciente, tem-se
entendido pela sua classificação como um contrato consumerista. Este
entendimento decorre do fato de que esta relação tem uma prestação
e, em consequência, uma contraprestação pecuniária. Portanto, entende-se que, no exercício da publicidade médica, devem ser aplicadas as
normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece
princípios próprios para a publicidade, que, quando não observados, po-

2² Art. 170, caput, da CF/88.
23 Art. 170, IV da CF/88
.
²4 AC 1.657 MC, voto do rel. p/ o ac. min. Cezar Peluso, j. 27-6-2007, P, DJ de 31-8-2007. Disponível em <https://www.jusbrasil.com.br/diarios/251162197/dom-gyn-normal-11-07-2019-pg-12>. Acesso em 28 jul. 2021.
²5 Art. 170, parágrafo único da CF/88 c/c
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dem transformar a mensagem publicitária em ilícita. Destaca-se, aqui,
três princípios que devem nortear a comunicação dos fornecedores com
seus consumidores através da propaganda: o princípio da identificação,
o princípio da veracidade e o princípio da vinculação da oferta²6.
Quanto ao princípio da identificação, o art. 36 do CDC prevê que
a matéria veiculada através da publicidade deve ser de fácil e imediata
identificação pelo receptor da mensagem, hora consumidor. Desta feita, o fornecedor, ao lançar mão de qualquer forma de publicidade, deve
deixar claro que se trata de uma propaganda.
Ainda, o princípio da veracidade, com fundamento nos art. 6º, III e
IV, 31 e 37 §§ 1° e 3°, determina que as informações contidas na publicidade tenham compromisso com a verdade. Dessa forma, não se pode
induzir o público a erro, tampouco deixar de trazer uma informação relevante sobre o que está sendo divulgado.
Por fim, o princípio da vinculação da oferta publicitária, previsto no
art. 30 do CDC, determina, que havendo conteúdo preciso sobre o produto ou serviço, o consumidor terá o direito de exigir do fornecedor o seu
cumprimento nos moldes apresentados. A oferta seria um pré-contrato,
que vincularia o fornecedor e dependeria somente do aceite do consumidor.
Todos os princípios trazidos pelo CDC determinam a obrigação de
cumprimento pelo fornecedor. No entanto, com o advento das redes sociais tem se tornado cada vez mais comum a figura de um terceiro que
seja responsável por falar sobre aquele produto ou serviço, de maneira
que se questiona se há extensão do dever de observância desses princípios também ao terceiro que vincula a propagando, a exemplo dos in²⁶ OLIVEIRA, Aluisio Santos de. O regime da publicidade enganosa no Código de Defesa do Consumidor.
<https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-127/o-regime-da-publicidade-enganosa-no-codigo-de-defesa-do-consumidor/amp/>. Acesso em 28 jul. 2021.
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fluenciadores digitais.
A resposta não pode ser outra além de positiva. Mesmo através
da publicidade realizada por terceiros, o cumprimento dos princípios se
mantém. Do contrário, acabaria por se praticar propagando enganosa,
abusiva ou subliminar, o que é vedado pelo Ordenamento Jurídico brasileiro.
Ao se tratar de publicidade médica, deve-se somar a essas regras gerais as normativas específicas trazidas pelo CFM. Na medicina, o
marketing é permitido. Contudo, deve ser realizado sempre com muita
cautela, observando os limites éticos previamente estabelecidos.
Conforme determina o art. 1º da Resolução nº 1.974/11 do CFM, a
publicidade médica é entendida como forma de comunicação com o
público, não se limitando à feita diretamente pelo médico, mas, também, pela que tiver sua participação ou anuência. Já o art. 111 do Código
de Ética Médica afirma ser plenamente possível a participação do profissional médico na divulgação de assuntos médicos, por qualquer meio
de comunicação em massa, aqui incluídas as redes sociais. No entanto,
as informações passadas devem ter caráter exclusivamente informacional, servindo de esclarecimento e educação para a sociedade.
Significa dizer que o médico somente poderá produzir um marketing de conteúdo, ou seja, distribuindo informações de sua área de expertise com caráter meramente informativo ou educacional. Com isso,
objetiva-se evitar que o médico provoque, através de suas postagens,
tanto a sua autopromoção, cujo objetivo principal é o de angariar clientes, quanto o sensacionalismo, que pode ocasionar o fomento do público
para métodos não reconhecidos pelo CFM, por exemplo, ou até mesmo
prestar uma desinformação ao público, com a divulgação de tratamentos sem evidências científicas.
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O art. 113 do Código de Ética Médica traz exatamente essa obrigatoriedade do médico se manter fiel à verdade. Por conseguinte, informado da verdade, o paciente poderá exercer sua autonomia de forma plena, optando ou não por aquele tratamento/procedimento e por aquele
determinado profissional.
Mais além, o art. 115 do Código de Ética Médica proíbe a participação do médico em assuntos de empresas comerciais, quando na posição de médico. Portanto, mesmo que o médico tenha muitos seguidores nas redes sociais, não poderá ser contratado por marcas para que
divulgue, enquanto médico, os seus produtos ou serviços. Desta feita,
o Código de Ética Médica veda expressamente que o médico exerça o
papel de influenciador digital, no sentido de influenciar o seu público
ao consumo de produtos e/ou serviços. Não pode o médico valer-se de
sua posição de influência, enquanto médico referência em sua especialidade ou com grande alcance nas redes sociais, para receber vantagem
econômica por indicação de itens de consumo ou de prestadores de serviços.
Vale lembrar que essa influência não pode ser exercida de maneira velada, tendo em vista os princípios da publicidade anteriormente tratados. Faz-se necessário que toda e qualquer propagando seja feita de
maneira identificável, mesmo que através dos marcadores disponibilizados atualmente pelas redes sociais (ativação de informativo de parceria
ou indicação de “publi”).
A mensagem publicitária veiculada pelos denominados influenciadores digitais aparece, muitas vezes, de forma velada, inserida no dia
a dia da pessoa que a divulga. O público acaba influenciado pela mensagem passada, acreditando ser uma indicação espontânea e sem caráter
publicitário. Acreditam no influenciador, tendo em vista toda a credibili-
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dade construída com o passar do tempo. Contudo, este tipo de publicidade viola os princípios legais, tornando-se ilegítima.
Ora, o médico é responsável, prioritariamente, pela saúde e bem-estar de seus pacientes. Logo, “os atributos da figura do médico estão
relacionados à honestidade, à verdade, à sinceridade e ao interesse de
ajudar pessoas e não devem ser explorados por empresas comerciais
para promover vendas.”²7
É dever do médico munir a sociedade de todas as informações
disponíveis, a fim de que o paciente exerça sua autonomia de escolha
do profissional de forma consciente. Nesse sentido, a Resolução CFM Nº
1974/11, em seu art. 2°, preconiza que a propaganda médica deve conter:
(i) nome completo do médico; (ii) numeração e estado do registro do
médico junto ao CRM; (iii) indicação das especialidades, caso seja pertinente; (iv) número de RQE.
Quando da divulgação do seu trabalho nas redes sociais, o médico
deve ter o cuidado de garantir que as informações ali veiculadas tenham
caráter exclusivamente informacional, observando os limites previamente estabelecidos pelo CFM para a prática de publicidade médica.
Certo é, no entanto, que a exigência de sobriedade e discrição na
publicidade médica esbarra no caráter atrativo que esta deveria conter
para alcançar o público. Ora, as mais precisas informações dificilmente
conseguirão ser formatadas de uma maneira que chame a atenção dos
consumidores sem que isso esbarre em algum empecilho ético.
São os médicos os melhores influenciadores em potencial da área
da saúde, tendo em vista que possuem as informações técnicas e atualizadas, baseadas em evidências científicas, para transmitir à sociedade.
²⁷ NEDY, Neves. A medicina para além das normas: reflexões sobre o Novo Código de Ética Médica. Brasília,
CFM, 2010, p. 183.
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Assim, o paciente que acompanhar o conteúdo postado por médicos
nas redes sociais certamente terá acesso a informações mais confiáveis
e numa linguagem de melhor compreensão.
É ideal que as redes sociais dos médicos, portanto, funcionem
como verdadeiros cartões de visitas. Ali, devem constar publicações informativas sobre a área de atuação do profissional, de modo que o paciente encontre naquele médico referência. A audiência deve chegar até
o profissional da medicina pela qualidade do conteúdo, através do reconhecimento daquele médico pela propriedade com que trata os temas
abordados.
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CRÔNICA: FIZ TUDO O QUE PUDE
Ianauan da Costa Jucá²⁸
Filipe de Barros Braga²⁹

Era mais uma noite de plantão na Emergência do Pronto-Socorro.
Entre uma intubação e duas suturas, um colega interfonou para a minha ala, pedindo que eu o acompanhasse num atendimento de gestante com queixa de fortes dores abdominais. Não é exatamente o tipo de
chamado mais esperado durante uma escala como emergencista, mas
é óbvio que eu não deixaria de atender ao colega e de contribuir com o
caso delicado, gestantes são sempre motivo de bastante preocupação.
Quando cheguei ao quarto, deparei-me com a paciente, que somava apenas 33 semanas de gestação. Ela apresentava pressão arterial
de 240 x 140 mm Hg. Era caso para mobilizar toda a equipe, diante do
risco de vida da mãe e do bebê, e acionar de imediato ginecologista e
obstetra.
Foi iniciado o manejo pressórico com urgência, mas o diagnóstico
era desafiador, a gestante apresentava quadro de pré-eclâmpsia, dado
os níveis de pressão aumentados e as condições de sobrepeso (ICM de
28) e de primigesta (primeira gestação). De imediato, recordei-me de
que tal condição, como o nome diz, antecede o quadro de eclampsia, ou
²⁸Advogado; pós-graduado em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – IBET;
especialização (em curso) em Direito Médico pelo Instituto Paulista de Direito Médico e da Saúde.
²⁹Advogado; pós-graduado em Bioética pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; especialista
em Direito Médico e Bioética pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.
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seja, convulsões que ocorrem durante a gestação ou logo após o nascimento, e pode exigir a antecipação do parto, ainda que o bebê seja prematuro.
Ali estava eu, na condição de intensivista de plantão, em atendimento cordial a colega generalista, obrigado a intervir com condutas essencialmente dirigidas ao ginecologista e obstetra.
Era angustiante ver o clamor da paciente por mais analgesia - as
doses de tramal já não bastavam para a dor refratária que ela sentia no
abdômen; não restou opção senão ministrar morfina para a atenuação
do sofrimento daquela mulher.
Em conjunto, iniciamos o protocolo para estabilizar a paciente, especialmente para o manejo pressórico para reduzir as chances de evolução para convulsão (eclampsia), e eventualmente, óbitos materno e fetal,
sobretudo considerando tratar-se de gestação de apenas 33 semanas.
Após muito esforço da equipe, felizmente, os fármacos estabilizaram os níveis de pressão da gestante até que sua médica assistente, que
a acompanhava desde o pré-natal, chegasse ao pronto-socorro, e que,
pelo avançar da noite, solicitou o parto para a manhã do dia seguinte,
sem sugerir outras condutas para o decorrer da madrugada, além das já
implementadas.
Lembro, como se fosse hoje, o quão angustiantes foram aquelas
horas de atendimento - madrugada adentro de atenta assistência da
equipe médica para aquele caso, lembro, ainda, o sentimento de satisfação, quando me renderam no plantão, e de quando eu andava para o
estacionamento, com o sentimento de que o meu dever fora cumprido.
Realmente, foi excepcional aquele atendimento, com a constatação clínica de quadro de pré-eclâmpsia de paciente com queixa de dores abdominais agudas, algo realmente raro de se ver. E termos conse-
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guido impedir um parto imediato, que era uma possibilidade real, e um
possível óbito da mãe ou do bebê, ou de ambos, foi bastante gratificante
para mim, por isso esse evento me marcou.
O parto foi realizado no dia seguinte. Soube depois, procurei saber,
que tudo correra bem, mãe e filho sobreviveram.
Ah, talvez eu não tenha dito, mas o “lembro, como se fosse hoje” foi porque aconteceu há 3 anos. Isso mesmo.
O motivo de eu rememorar cada detalhe daquele atendimento
foi porque estou há 10 minutos tentando entender o teor da intimação
judicial que encontrei na minha caixinha de correios. Lembrei os nomes
dos “Autores” do que parece ser um processo, são a mãe e o bebê, e reconheci os nomes de todos os “Réus”, além de mim, três médicos que
participaram da cadeia de atendimento naquele dia, além do hospital e
do plano de saúde.
Estou especialmente impressionado com a cifra registrada como
“Valor da Causa” na intimação, de dois milhões de reais. Não é possível
que eu e os demais colegas estejamos respondendo a um processo judicial, com risco de condenação milionária, ao que parece, por supostamente termos cometido o pavoroso “erro médico”.
A intimação veio acompanhada da petição do advogado da gestante. O que entendi mais ou menos foi apenas a parte “Dos Fatos”, mas
nada do que está escrito aconteceu, não é verdade, as condutas que tomamos estavam sendo todas julgadas como imprudentes, mas eu as
teria tomado hoje da mesma maneira.
A linguagem utilizada na correspondência era bastante intimidatória - revoltante, a narrativa do ocorrido trazia letras garrafais e em negrito, sugeria um atendimento médico negligente, descrevia profissionais incompetentes, que teriam deixado de exercer as melhores práticas
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médicas para salvar a gestante e o bebê.
Li que, infelizmente, o bebê nasceu com quadro neurológico comprometido, a condição de saúde da mãe e o desenvolvimento da pré-eclâmpsia causou a prematuridade extrema. E foi com muito pesar que
descobri que a criança, hoje com 3 anos de idade, sofreria para sempre
com atraso global no desenvolvimento neuropsicomotor. Dessa condição decorria o valor milionário da indenização pretendida, referia-se a
gastos vitalícios com tratamentos e terapias, medicamentos, todo tipo
de profissionais da saúde e de danos morais a ambos os pacientes, mãe
e bebê.
Eu não sou totalmente alheio a questões que envolvem o Direito
Médico, meu senso de precaução me levou a procurar algumas consultorias e informações básicas sobre o tema, e por isso eu tenho noção do
significado daquele pedido da petição direcionado ao Juiz, para que “defira a liminar”. Eu corria o risco de ser obrigado a suportar algum encargo
financeiro imediato, talvez antes mesmo de poder me defender.
Essa possibilidade me aterrorizou, tanto pelo prejuízo iminente,
quanto pelo impacto psicológico de precisar pagar uma espécie de pensão, em razão de um atendimento que eu estava convicto de ter realizado adequadamente. E não apenas isso, aquela experiência de urgência
me marcou por eu ter salvado a vida de quem hoje me processava.
Mas como podem exigir “liminar” três anos após o ocorrido? Que
pressa tem, caso realmente tivesse ocorrido o erro no atendimento,
quem busca a Justiça depois de três anos? Sinto-me em grave risco, não
tenho, nem sei onde obter, qualquer registro desse atendimento, nada
além da intimação e da petição que tenho em mãos.
O pior é que essa história realmente sensibiliza, é capaz, sim, de ser
o bastante para que o Juiz me obrigue a pagar de imediato todo o trata-
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mento de saúde que essa família tem precisado, mas qual seria a minha
responsabilidade com isso? Como posso ser culpado por um tratamento, sendo que no atendimento à gestante fiz tudo o que pude, mas uma
evidente iatrogenia é tida como erro médico pelas lamentáveis consequências aos pacientes?
De fato, o exercício da medicina não pode mais ser apenas a ciência da manutenção da saúde e do tratamento de doenças, são exigidas aos profissionais da saúde noções gerais sobre várias áreas do saber,
como conhecimentos contábeis, financeiros e jurídicos.
Agora, resta-me tomar o caminho tortuoso de provar minha inocência, a
boa prática médica é o que jurei fazer, é o que fiz, desde o primeiro momento em que me foi instituída a graduação, logo após o Juramento de
Hipócrates, e o que continuarei fazendo.
“Se eu cumprir este juramento com fidelidade, que me seja dado
gozar felizmente da vida e da minha profissão, honrado para sempre entre os homens; se eu dele me afastar ou infringir, o contrário aconteça."
E cá estou eu, mais uma vítima de uma petição inicial perdida nesse tiroteio judicial.
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INFORMATIVO
DE JURISPRUDÊNCIA
1. STF. REPERCUSSÃO GERAL. DOENÇA RARA.
MEDICAÇÃO NÃO REGISTRADA NA ANVISA.

Direito Constitucional. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral.
Medicamentos não registrados na Anvisa. Impossibilidade de dispensação por decisão judicial, salvo mora irrazoável na apreciação do pedido
de registro. 1. Como regra geral, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por decisão judicial. O registro na Anvisa constitui
proteção à saúde pública, atestando a eficácia, segurança e qualidade
dos fármacos comercializados no país, além de garantir o devido controle de preços. 2. No caso de medicamentos experimentais, i.e., sem comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes, não há nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário possa
obrigar o Estado a fornecê-los. Isso, é claro, não interfere com a dispensação desses fármacos no âmbito de programas de testes clínicos, acesso
expandido ou de uso compassivo, sempre nos termos da regulamentação aplicável. 3. No caso de medicamentos com eficácia e segurança
comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na ANVISA,
o seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente
excepcional e somente poderá ocorrer em uma hipótese: a de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na
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Lei nº 13.411/2016). Ainda nesse caso, porém, será preciso que haja prova
do preenchimento cumulativo de três requisitos. São eles: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de
medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência
de registro do medicamento pleiteado em renomadas agências de regulação no exterior (e.g., EUA, União Europeia e Japão); e (iii) a inexistência de substituto terapêutico registrado na ANVISA. Ademais, tendo em
vista que o pressuposto básico da obrigação estatal é a mora da agência,
as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro
na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. 4.
Provimento parcial do recurso extraordinário, apenas para a afirmação,
em repercussão geral, da seguinte tese: “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro
na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento
por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial
de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da
ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na
Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de
pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior;
e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As
ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na
Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União”30.

(RE 657718, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-267 DIVULG 06-112020 PUBLIC 09-11-2020)
30
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2. STF. SAÚDE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA
DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É
da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais
de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que
demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA
deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente
específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de
declaração desprovidos31.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC16-04-2020.
31
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3. STJ. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil
de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de
indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura,
pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada.
3. Agravo interno não provido32.

4. STJ. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1945376 - MA (2021/0235810-4) DECISÃO Trata-se de agravo manejado pelo Município de São Luís contra
decisão que não admitiu recurso especial, este interposto com fundamento no art. 105, III, a, da CF, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (fl. 166): APELAÇÕES
CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICA-

(AgInt no REsp 1937712/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/10/2021, DJe 08/10/2021)
32
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ÇÃO. PACIENTE ADOLESCENTE. DIREITO À SAÚDE. PODER PÚBLICO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE. I. Cabe a todos os entes da federação o dever de fornecer gratuitamente medicamentos, no caso, conforme artigos 6º e 196 da Constituição Federal, não
havendo qualquer previsão na Constituição Federal, artigos 23, II, 196 e
198 sobre divisão de responsabilidades, ao contrário, essa responsabilidade é solidariamente exigida de quaisquer dos entes estatais. II. In casu,
constata-se que o apelado é um adolescente e possui paralisia cerebral e
má formação dos membros inferiores, sendo a sua alimentação feita por
meio de sonda, conforme laudos médicos anexados aos autos. Sendo
assim, consoante documentos acostados, mostra-se necessário o custeio de alimentação por via enteral, medicação Risperidona, salientando
também que solicitou junto à Secretária Municipal de Saúde (Protocolo
nº 65453) fraldas do tamanho XXG, medicamentos e insumos hospitalares. III. Apelações desprovidas. Opostos embargos de declaração, foram
rejeitados ante a inexistência dos vícios elencados no art. 1022 do CPC.
Nas razões do recurso especial, o agravante aponta violação aos arts. 16,
17, 18 e 19-Q da Lei n. 8.080/90. Sustenta que: (I) não é possível o fornecimento de tratamentos estranhos à listagem do Ministério da Saúde; e (II)
não cabe ao Município arcar com obrigação que está inserida no âmbito
da atribuição dos Estados, acrescentando que o fármaco pleiteado pela
parte autora "é disponibilizado na Farmácia Estadual de Medicamentos
Especializados - FEME, por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - CEAF. Portanto, o Município de São Luís não
pode ser obrigado a entregar medicação pela qual não é responsável."
(fl. 209). Parecer do Ministério Público Federal às fls. 277/283. É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO. De início, verifica-se que a presente insurgência abarca discussão acerca de tema que foi decidido pelo
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Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, no bojo do RE
855.178 - Tema 793, no sentido de que "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas
demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade
judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro". Confira-se a ementa do acórdão proferido no julgamento
dos embargos de declaração: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE.
POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS
PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no
rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação
entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar,
caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem
registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da
União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855.178 ED, Relator (a): LUIZ
FUX, Relator (a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
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23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) Nesse contexto , em
razão de economia processual, para se evitar a prolação pelo STJ de provimentos jurisdicionais em desconformidade com o que foi definitivamente decidido pela Corte Suprema, conveniente que a apreciação do
recurso especial fique sobrestada até o exaurimento da competência do
Tribunal de origem, que ocorrerá com o juízo de retratação ou de conformação a ser realizado pela instância ordinária de acordo com o entendimento firmado em sede de regime da repercussão geral pelo STF,
nos moldes dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015. Assim, ultimada a resolução da controvérsia em repercussão geral, resta patente que o presente
caso não comporta solução na seara do presente recurso especial. Isso
porque, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, após o julgamento do
recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão geral ou do
recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos, "o órgão
que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de
competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior". De acordo com o art. 1.041 do CPC/2015, somente no caso em
que for mantido o acórdão divergente pelo Tribunal de origem, é que o
recurso especial ou o extraordinário será remetido ao respectivo Tribunal
Superior, na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC/2015. A respeito do tema, destacam-se os seguintes julgados desta Corte Superior:EDcl no AgInt no
REsp 1.624.086/GO, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
18/06/2018; AgI nt no REsp 1.374.542/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, DJe 14/5/2018; EDcl no AgInt no AREsp 524.004/RS, Rel. Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 08/06/2018. ANTE O EXPOSTO, determino o retorno dos autos à origem, onde, nos termos dos arts. 1.040
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e 1.041 do CPC/2015, deverá ser realizado o juízo de conformação ou manutenção do acórdão local, frente ao que foi decidido pela Excelsa Corte
sobre o Tema 793. Publique-se. Brasília, 05 de outubro de 2021. Sérgio
Kukina Relator33.

5. TJES. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE.
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO
ATIVO CONCEDIDO PARCIALMENTE. PROTEÇÃO DO DIREITO À SAÚDE.
CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. DEVER CONSTITUCIONAL
DE PROTEÇÃO À SAÚDE. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou o
entendimento de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do US exige a presença cumulativa os seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (REsp

(STJ - AREsp: 1945376 MA 2021/0235810-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ
08/10/2021)
33
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1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO CONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). II - Conquanto tenha a Recorrente
pleiteado a disponibilização dos fármacos Dexilant 60mg, Fostair DPI,
Rapazina (Menelat 30mg), Stilnox 10mg, Geriaton e Motilium 100mg, no
Formulário de fls. 32/33 consta somente a prescrição de Fostair DPI, Donepezila 05mg e Mirtazapina (Razapina) 30mg. III - No que pertine estritamente aos fármacos prescritos, observa-se que apenas no tocante ao
Fostair DPI há comprovação da ineficácia dos medicamentos fornecidos
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), haja vista a tentativa de utilização de
outros remédios. IV - No que tange às substâncias Donepezila 05mg e
Mirtazapina (Razapina) 30mg, não se afigura possível a disponibilização,
dada a ausência de justificativa médica e de demonstração, no Formulário Médico, do requisito da ineficácia dos fármacos ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), elencados à fl. 38. V - Revelam-se desnecessárias considerações relativas aos demais medicamentos postulados, haja
vista que sequer constam no Formulário para Prescrição de Demandas
Não Autorizadas, sendo certo que o mero receituário médico (fl. 35) não
se afigura suficiente para justificar a imprescindibilidade dos referidos
fármacos. VI A conjuntura fática e jurídica arrolada permite concluir que
a Recorrente tem direito à disponibilização do fármaco Fostair DPI para
tratamento de asma, sendo certo, noutro giro, que o pleito relativo aos
medicamentos Dexilant 60mg, Rapazina (Menelat 30mg), Stilnox 10mg,
Geriaton e Motilium 100mg não merece acolhida, por não ter preenchidos os requisitos estabelecidos pela Corte de Cidadania. VII Recurso conhecido e parcialmente provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara
Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, determinando que os Agravados disponibilizem o fármaco
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Fostair DPI para tratamento de asma da Agravante, e rejeitando, por outro giro, o pedido relativo aos medicamentos Dexilant 60mg, Rapazina
(Menelat 30mg), Stilnox 10mg, Geriaton e Motilium 100mg, nos termos
do Voto do Eminente Desembargador Relator34.

6. TJSP. FALHA EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO
MÉDICO. CIRURGIA PARA RETIRADA DE ÚTERO (HISTERECTOMIA).
PERFURAÇÃO DA BEXIGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEXO
CAUSAL. Pretensão de reparação por danos morais e materiais, em virtude de perfuração da bexiga, durante histerectomia. Alegação de negligência, imprudência e imperícia médica, o que acarretou danos à
saúde da autora. Inadmissibilidade. Esclarecimentos da perícia descaracterizam a ocorrência de erro médico. Ausente falha ou falta do serviço.
Ausente nexo causal entre o dano e conduta comissiva ou omissiva do
Estado. Ausente dever de indenizar. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO35.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199001604, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário:
01/10/2020)
34

(TJ-SP - AC: 10006089520178260515 SP 1000608- 95.2017.8.26.0515, Relator: Alves Braga Junior, Data de
Julgamento: 17/02/2021, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/02/2021
35
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6. TJPR. RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE: APLICABILIDADE
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE ERRO DE DIAGNÓSTICO EM EXAME DE IMAGEM – DESPACHO SANEADOR – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA RELAÇÃO MÉDICO/
PACIENTE, NA FORMA DO CAPUT DO ARTIGO 3º DO CDC – INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA QUE SE IMPÕE EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA CONSUMIDORA – DESNECESSIDADE DE SE OFICIAR
À RECEITA FEDERAL PARA FORNECIMENTO DAS DECLARAÇÕES DE
IMPOSTO DE RENDA – SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO DOS AUTOS
PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO36.

7. TJDFT. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL.
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA ORTOPÉDICA INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO OU VÍCIO DO
PRODUTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil médica é de natureza subjetiva e por isso pressupõe a
comprovação de todos os requisitos que os artigos 186 e 927 do Código
Civil estabelecem para o dever de indenizar: conduta dolosa ou culposa,

(TJPR - 0006559-20.2021.8.16.0000 (Acórdão). Relator: Desembargador, Gilberto Ferreira, Órgão Julgador:
8ª Câmara Cível. Data Julgamento: 14/06/2021).
36
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dano e relação de causalidade. II. Se a prova pericial atesta que o colapso do material empregado na cirurgia ortopédica, determinante da realização de nova intervenção cirúrgica, proveio da falta de regeneração
óssea da paciente, não há como responsabilizar civilmente o médico, o
hospital ou o fabricante. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT Acórdão 1347645, 00285526020158070007, Relator: JAMES EDUARDO
OLIVEIRA , 4ª Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no
DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL POR
ATOS DE MÉDICO. PACIENTE SUBMETIDO À PIELOLITOTOMIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTIDADE HOSPITALAR REJEITADA. POSTERIOR
SURGIMENTO DE HERNIA INCISIONAL. LAUDO MÉDICO PERICIAL QUE
ATESTA A AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ADEQUADO
AO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE. HERNIA INCISIONAL. POSSÍVEL
EFEITO COLATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO EXPERIMENTADO E O SERVIÇO PRESTADO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A legitimidade passiva é
verificada na pertinência subjetiva da demanda, na perspectiva da sujeição da parte requerida à pretensão deduzida pelo requerente. Ou seja,
a legitimidade deve ser aferida em status assertionis, consoante os fatos
e fundamentos jurídicos imputados ao requerido na petição inicial, sem
exame acurado das provas, senão apenas nos elementos indiciários nela
expressados. 2. Saliente-se que havendo relação de emprego ou preposição entre o médico e o hospital não é possível se afastar eventual
responsabilidade solidária em caso de comprovação suficiente do erro
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médico indicado na petição inicial, já que a referida responsabilidade
apenas poderia ser afastada se comprovado, inequivocamente, que o
médico não possuía qualquer vínculo com o hospital no qual foi realizado o procedimento cirúrgico, o que não se verifica, cabalmente, na
presente situação, até porque os documentos referentes ao pagamento do procedimento cirúrgico foram expedidos no nome da entidade
hospitalar apelada (ID 23977080). Assim, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 3. No caso em análise, o paciente foi submetido à pielolitotomia, que consiste na abertura da pelve para retirada de cálculos
renais. Alega o apelante que logo após o procedimento cirúrgico houve
o aparecimento de hérnia incisional e que tal fato não lhe foi comunicado pelo médico cirurgião. Todavia, o il. Perito foi enfático ao salientar
a inexistência de erro médico, tendo indicado que as hernias incisionais
constituem intercorrência comum nas cirurgias abdominais, salientando que o procedimento empregado foi compatível com o quadro clínico
do paciente, pois "pela descrição da cirurgia no prontuário do paciente,
não parece um erro ou descuido médico durante o procedimento. Em
casos de cirurgia na região observada, por se tratar de tecidos mais frágeis, é possível ocorrer o rompimento da sutura, inclusive algumas horas
após a cirurgia" (ID 2397566). 4. Ainda, no que concerne à violação ao
dever de informação, constata-se, ao ID23977521, que o paciente assinou
o termo de consentimento informado, por meio do qual indicou ter recebido todos os esclarecimentos necessários sobre o seu quadro clínico.
Além do mais, embora a parte recorrente alegue que a hernia incisional
já era perceptível logo após o procedimento cirúrgico, o que se observa
do acervo probatório é que apenas foi constatada na consulta de retorno
(ID 239777104). Além disso, há, no prontuário médico, informação segundo a qual após o procedimento cirúrgico o paciente prosseguia bem (ID
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23977521). 5. Assim, evidencia-se a ausência de nexo causal entre o dano
experimentado, o surgimento da hernia 5 incisional, e o serviço médico
prestado, tratando-se de intercorrência pós-operatória possível nas pielolitotomias, de modo que não se afigura presente violação aos direitos
da personalidade do apelante em decorrência da cirurgia realizado na
entidade hospitalar. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.

(TJDFT - Acórdão 1346506, 07077142220198070005, Relator: SANDRA REVES, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
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