
1 
 

MARÇO –  

ABA JURÍDICO –  

TEMA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA PUBLICA 

RECOMENDAÇÃO AOS MAGISTRADOS PARA FORTALECER O 

SISTEMA DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. 

 

Angélica Carlini. 

Advogada e docente do Programa de Mestrado em 

Administração da Universidade Paulista-UNIP e do MBA em 

Gestão Jurídica da Escola de Negócios e Seguros. 

 

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ, órgão criado para aperfeiçoar o 

trabalho do sistema judiciário brasileiro como ele próprio se define 

em seu portal na internet1, que tem por missão institucional 

desenvolver políticas judiciárias “(...) que promovam a efetividade e a 

unidade do Poder Judiciário, orientadas para os valores da justiça e 

da paz social”, publicou em 29 de março de 2021 a Recomendação 

n.º 92 que:  

 

Recomenda aos magistrados que, à luz da 

independência funcional que lhes é assegurada, 

atuem na pandemia da Covid-19 de forma a fortalecer 

o sistema brasileiro de saúde e a preservar a vida com 

observância da isonomia e dos preceitos veiculados 

pela Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro. 

 

O documento foi emitido em razão do contexto atual da pandemia de 

COVID-19 e do impacto no sistema de saúde público brasileiro, 

historicamente carente de recursos humanos e materiais. Também 

                                                            
1 Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sobre-o-cnj/quem-somos/. Acesso em 31 
de março de 2021. 
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levou em conta a multiplicação das demandas judiciais em que se 

litiga sobre o direito à saúde no contexto pandêmico; e, a existência 

do sistema e-NatJus no âmbito do poder judiciário brasileiro para o 

auxílio técnico dos magistrados incumbidos de processar e julgar 

casos referentes ao direito à saúde. 

O CNJ considerou, ainda, que no contexto pandêmico decisões 

judiciais de urgência acabam, por vezes, impondo obrigações às 

autoridades de saúde de impossível em curto prazo, em virtude da 

escassez de recursos humanos, de instalações, de equipamentos e de 

insumos para o enfrentamento à pandemia da Covid-19. 

Em consequência dessa situação e considerando a necessidade de 

respeito à independência dos magistrados, pilar do Estado 

Democrático de Direito, o Conselho Nacional de Justiça recomenda 

que os magistrados observem como diretriz as consequências 

práticas das decisões a serem proferidas, nos termos do que 

determina a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 

Decreto n.º 4.657, de 1942. 

Determinam os artigos 20 e 21 da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro que: 

 

Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e 

judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos 

abstratos sem que sejam consideradas as 

consequências práticas da decisão.                      

Parágrafo único. A motivação demonstrará a 

necessidade e a adequação da medida imposta ou da 

invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou 

norma administrativa, inclusive em face das possíveis 

alternativas.                

Art. 21.  A decisão que, nas esferas administrativa, 

controladora ou judicial, decretar a invalidação de 

ato, contrato, ajuste, processo ou norma 
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administrativa deverá indicar de modo expresso suas 

consequências jurídicas e administrativas.   

Ambos os artigos foram modificados pela Lei n.º 13.655, de 2018, e 

além disso, também foram regulamentados pelo Decreto n.º 9.830, 

de 2018, que tratou com especificidade dos motivos de decisão e da 

análise das consequências. 

O momento na saúde pública e suplementar é bastante delicado. O 

aumento do número de infectados tem sido exponencial e a escassez 

de leitos e de insumos para tratamento é bastante preocupante. Há 

urgência no atendimento dos milhares de casos graves mas, no 

entanto, a urgência não pode se sobrepor à organização e quando se 

trata de saúde, a organização precisa ser liderada por profissionais da 

área que conheçam os riscos e saibam que decisões devem ser 

tomadas. 

Os pedidos judiciais para obtenção de vagas em unidades de terapia 

intensiva ou, de remoção de pacientes contaminados com COVID-19 

de uma unidade de atendimento para outra, colocam para os 

magistrados uma situação que foge ao seu conhecimento técnico e 

para as quais nem sempre há tempo hábil para aferir todas as 

condições objetivas que devem subsidiar a tomada de decisão. 

Por mais que o pedido de obtenção de vaga em UTI ou de 

transferência para hospital que possa atender a infecção da COVID-

19 com medicamentos e equipamentos adequados, seja 

fundamentado na Constituição Federal que garante o direito à saúde 

de forma integral, é preciso reconhecer que a realidade nem sempre 

acompanha o ideal da lei. E neste momento, especificamente, a 

capacidade de atendimento dos infectados por COVID-19 está muito 

aquém do que seria necessário, tanto na rede pública como na rede 

privada. 

Nesse sentido, é paradigmática a decisão adotada pelo 

Desembargador João Barcelos de Souza Júnior, da Terceira Câmara 
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Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que em 

10 de março de 2021, decidiu: 

 

No site do Jornal El País foi publicado em 07/03/2021 

que o Estado do "Rio Grande do Sul vive colapso da 

saúde, com 100% de UTIs ocupadas, sem leitos e sem 

horizonte de melhora".  

Já no site do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 

ao se verificar o mapa dos leitos é possível constatar 

que na data de hoje, às 22h38min, existem 3072 

leitos de UTI adulto, sendo que 3189 estão ocupados.  

Também não há como ser providenciada na rede 

privada porque todos estão operando acima dos 

100%.  

Isso significa que quem está do lado de fora tem de 

rezar para que um leito desocupe, mas o que parece 

pior ainda, está a depender dos critérios e protocolos 

de medicina para saber se a ocupará ou terá de ser 

preterido por outro paciente também em estado 

grave.  

Neste contexto, é de se imaginar o estresse e a 

angústia dos médicos de linha de frente, que diante 

de toda a sorte de preocupações e excesso de 

trabalho, há mais de um ano, podem agora estar 

enfrentando conflitos existenciais por ter de tomar 

decisão que somente deveria ficar na mão de Deus, 

não de um ser humano.  

Como bem colocado pelo Magistrado Miguel Capi 

Nejar, na decisão ora agravada: "..Assim, 

considerando o estado de calamidade pública em 

decorrência do Covid-19, havendo necessidade de 

gestão dos leitos de UTI pelas Autoridades Médicas, 
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não é viável o deferimento deste tipo de medida, 

diante da intensificação do risco da saúde da 

população em geral." 

 

E conclui a decisão: 

 

Diante da realidade presente não há o que possa ser 

determinado, pois leito vago em UTI não há, e 

qualquer decisão neste sentido poderá ser mal 

interpretada e causar mais perplexidade ainda, 

fazendo com que um paciente seja preterido por 

outro, situação que o Poder Judiciário tem de todas as 

formas evitar. Desta forma, em que pese o respeito à 

situação da parte agravante, indefiro em sede de 

plantão a antecipação da tutela recursal, pois 

inviabilizada qualquer eficácia em sentido contrário 

frente à notória ausência de leitos em UTIs (art. 

1.019, I, do CPC). 

 

A decisão de Primeira Instância na Comarca de Ivoti, Rio Grande do 

Sul, que negou o pedido de internação e foi objeto de recurso cujo 

julgamento em parte se reproduz, mencionou expressamente a 

Resolução do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no sentido de que 

os magistrados brasileiros sem perder a autonomia constitucional que 

possuem, ponderassem as consequências de suas decisões, 

principalmente neste momento tão difícil que a sociedade brasileira 

enfrenta. 

Ainda na decisão do recurso interposto o Desembargador João 

Barcelos de Souza Júnior traduz toda a angústia da situação quando 

pondera: 
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Dito isso, convém registrar, é com profunda tristeza e 

angústia que este recurso é recebido neste plantão 

judicial de Segundo Grau.  

O drama humano aqui relatado pode ser amanhã 

enfrentado por este Magistrado plantonista, assim 

como por qualquer outro colega de toga, já que todos 

da ativa ainda não foram vacinados, visto que a 

imunização ainda não alcançou os que estão abaixo 

dos 75 anos (lembrando que esta é a idade limite para 

a aposentadoria compulsória).  

Isso sem contar o que pode ser ainda pior para a 

maioria, ter de presenciar um ente querido nessa 

situação.  

Esta breve explanação já está a antecipar pedido de 

vênia por não ter o Poder Judiciário, no presente 

momento, o "poder" de modificar a realidade fática da 

grave situação que se instaurou e que, infelizmente, 

salvo algum milagre, piorará nos próximos dias.  

Não há vagas de UTIs, estamos diante do colapso! 

 

As experiências vivenciadas pela sociedade brasileira nesse período 

de pandemia da COVID-19 e, muito em especial, na fase em que nos 

encontramos com números extremamente elevados de contaminação 

e necessidade de internação de infectados, certamente nos 

conduzirão a pensar em novas formas de organização de recursos 

para enfrentamento de situações futuras. Mas, até que as lições 

possam ser colocadas em prática o momento exige serenidade e o 

uso da racionalidade, de forma a permitir que as equipes de saúde 

organizem os recursos disponíveis – vagas, uso de equipamentos e 

medicamentos – a partir da análise da gravidade de cada caso 

concreto e das expectativas de recuperação. 
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Para isso dispõem de dados do paciente, exames de imagem, exames 

laboratoriais e da experiência médica, fatores que devem nortear a 

tomada de decisão no caso concreto. Podem avaliar os recursos e as 

necessidades e mesmo com todas as dificuldades, equacionar 

soluções amparadas em análise técnica de saúde. 

Decisões judiciais não concretizarão justiça se estiverem ancoradas 

apenas na argumentação legal do pedido individual formulado e, 

ignorarem a realidade da escassez vivenciada neste doloroso 

momento da vida brasileira. 

Que o bom senso inspire advogados e magistrados para que as 

equipes de saúde possam organizar com racionalidade e dados 

técnicos os escassos recursos que dispõem para duelar contra a 

COVID-19, de forma que a maior quantidade possível de pessoas 

possa ser atendida e sobreviver como é o desejo de toda a sociedade 

brasileira. 

 


