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QUESTÃO DE DIREITO SANITÁRIO (pontuação= 1,0)

Os  críticos  ao  ativismo  judicial  na  área  da  saúde  sustentam  que  decisões
concessivas aos usuários do sistema ofendem ao princípio da reserva do possível;
ao  princípio  da  isonomia,  por  privilégio  do  direito  individual  em detrimento  ao
direito  coletivo  à  saúde  pública;  desequilíbrio  às  políticas  organizacionais
administrativas e financeiras de competência do Poder Executivo. Indaga-se:
a) Quais seriam os contrapontos técnicos, fundados na Constituição Federal e nas
normas infraconstitucionais, regulamentadoras do sistema de saúde, que autorizam
o Judiciário  a propiciar  a  efetivação  e  concretude  dos  direitos  fundamentais  da
pessoa humana em face das críticas apontadas;
b) Quem  são  os  legitimados  passivos  nas  ações  relativas  a  fornecimento  de
medicamentos  e  nas  indenizações  por  danos  morais  fundadas  em erro  médico
ocorrido em hospital privado, conveniado ao Sistema Único de Saúde.

Letra A

O ativismo judicial permite a concretização do direito à saúde, através da concessão
indistinta  à todos,  com base na Constituição  Federal  em seu art.  196 e  na Lei
8.080/90, idealizada para compartilhar e hierarquizar o sistema, sendo este um
direito fundamental em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Os recursos públicos devem ser planejados e otimizados, de modo a garantir saúde
integral a todos, devendo ser vencidos em juízo de ponderação e proporcionalidade
os  obstáculos  financeiros,  só  sendo  escusável  quando  o  Estado  provar  que  o
deferimento  do  direito  causará  mais  danos  do  que  vantagens  à  efetivação  dos
direitos fundamentais. Não há privilégio do direito individual frente ao coletivo por
ser aplicável o princípio da igualdade, devendo tratar desiguais na medida de suas
desigualdades,  garantindo  politicas  de  saúde,  que  em  respeito  ao  direito
fundamental,  proporcionem o mínimo existencial  à  população  em contraponto  à
reserva do possível.  

Pontuação:  Alcançaria  0,5 na questão se o candidato  impugnasse  cada um dos
contrapontos formulados no enunciado, e não apenas citasse a Constituição e o
direito fundamental à saúde. Valia 0,25 caso o candidato enfrentasse pelo menos
dois  dos  pontos  contrários  ao  ativismo  judicial.  Só  tratar  sobre  o  direito
fundamental à saúde e o mínimo existencial citando a Constituição e a Lei 8.080/90
também pontuaria 0,25.

Letra B

Em relação ao fornecimento de medicamentos são legítimos os entes públicos em
qualquer  de  suas  esferas,  federal,  estadual  e  municipal,  por  serem  solidários,
conforme entendimento do STJ. Quanto ao erro médico em hospital  conveniado
serão legítimos o médico, por se tratar de responsabilidade subjetiva, o Hospital
privado, por responder objetivamente pelos danos causados, e o ente público que
firmou o convênio, ou, a teor do entendimento do STJ o Município, por força da
responsabilidade de fiscalização da direção municipal (REsp 1.162.669/PR).



Pontuação:  Se  o  candidato  respondesse  apenas  a  primeira  parte  da  questão,
indicando a existência de solidariedade entre os entes públicos em todas as esferas,
municipal, estadual e federal, pontuaria 0,10. Se o candidato na segunda parte da
questão b apontasse que apenas o hospital privado seria legítimo diante de sua
responsabilidade objetiva (0,15), se mencionasse o médico (0,10) e se dissesse
que seria legítimo o ente público que firmou o convênio com Hospital ou mesmo o
Município (0,15)


