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RESUMO 
O Direito à saúde é tutelado pela Constituição Federal e por normas infraconstitucionais com 
o fim de garantir a concretização desse direito de forma universal, integral e igualitário. 
Ocorre que a inércia e ineficiência do Estado no âmbito dos serviços públicos de saúde têm se 
tornado um dos principais problemas enfrentado pela sociedade brasileira que, 
reiteradamente, precisa recorrer ao Poder Judiciário para que o seu direito seja garantido e seu 
bem maior, a vida, seja preservada. Nessa atual conjuntura, o presente estudo tem como 
objetivo correlacionar a importância da aplicabilidade efetiva do direito fundamental à saúde 
e a responsabilidade do Estado Democrático Brasileiro, sob a perspectiva do fenômeno da 
judicialização da saúde. Desta feita, adotando o método procedimental bibliográfico, a 
pesquisa foi realizada a partir da seleção e análise de artigos científicos, dissertações, 
publicações periódicas e livros que versam sobre o tema em questão. Apesar da Constituição 
Federal de 1988 reconhecer o Estado como principal responsável em garantir o direito à saúde 
a todos os cidadãos, estudos demonstram que este tem sido omisso e progressivamente 
ineficiente em garantir a proteção e efetivação do direito, razão pela qual há um significativo 
crescimento de ações individuais e coletivas no Poder Judiciário. 
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ABSTRACT 
The right to health is protected by the Federal Constitution and by infraconstitutional norms in
order to ensure the realization of this right in a universal, integral and egalitarian manner. It
happens that the inertia and inefficiency of the State in the scope of public health services 
have become one of the main problems faced by the Brazilian society that, repeatedly, has to
resort to the Judiciary so that its right is guaranteed and its greater good, life, be preserved. In
this current situation, the present study aims to correlate the importance of the effective 
applicability of the fundamental right to health and the responsibility of the Brazilian 
Democratic State, from the perspective of the phenomenon of health judicialization. This 
time, adopting the bibliographic procedural method, the research was done from the selection 
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and analysis of scientific articles, dissertations, periodicals and books that deal with the 
subject in question. Although the Federal Constitution of 1988 recognizes the State as the 
main responsible for guaranteeing the right to health for all citizens, studies show that it has 
been omission and progressively inefficient in guaranteeing the protection and enforcement of
the right, which is why there is a significant growth of individual and collective actions in the 
Judiciary. 

Keywords: Right to health; SUS; Democratic State. Judicial Power.

1 INTRODUÇÃO 

Indiscutivelmente a saúde, em seu sentido amplo, é reconhecida como um dos bens 

mais valiosos que o ser humano pode ter, uma vez que se liga intimamente com o direito à 

vida e o direito da dignidade da pessoa humana. É sabido que, quando falamos em saúde, não 

podemos associar somente à presença ou não de doenças, mas sim a todos os fatores internos 

e externos que permitem à obtenção da melhor qualidade de vida possível. 

Neste sentido, o Estado democrático Brasileiro compromete-se, em sua Constituição 

de 1988, em garantir o exercício dos direitos sociais e individuais, segurança, bem-estar, 

desenvolvimento, igualdade, dentre outros valores caracterizadores desta organização política. 

Vislumbrando, ainda, a aplicabilidade imediata e integral destes, a fim de reduzir as

desigualdades sociais e regionais, e garantir o bem-estar de todos. 

No que diz respeito aos direitos fundamentais individuais e coletivos, a Constituição 

Federal de 1988 os reconheceu em seu art. 5.°, por meio de um rol exemplificativo e não-

taxativo. Entrementes, a saúde ficou expressa em seu art. 6o como direito social fundamental. 

A Lei Maior impôs que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado que, por meio de 

políticas públicas, executadas de forma a prevenir, promover e recuperar a saúde dos 

indivíduos, garantirá o pleno acesso destes aos serviços, na tentativa de minimizar o risco de

doenças e consequentes agravos.  

Ademais, o Sistema Único de Saúde (SUS) tem sua previsão na CF/1988, garantindo 

ao povo brasileiro uma saúde amparada por ações desde a atenção básica até o serviço 

emergencial e de alto grau de complexidade, de forma universal, gratuita e isonômico. O SUS 

é organizado pela Lei n.o 8.080/1990 (Lei orgância da Saúde) que determina fatores 

determinantes, condicionantes e essenciais à saúde, assim como traça metas para o alcance 

dos objetivos. 

Ocorre que, diante da inércia de outros Poderes, ao longo dos anos observou-se a 

crescente demanda de ações que versam sobre o direito à saúde no Judiciário, assim esta 



391 

atuação positiva e excepcional deste Poder tem permitido a concretização efetiva desse 

direito, com o fim de garantir o acesso amplo e igualitário de todos os cidadãos aos serviços 

de saúde. De acordo com o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell 

(2019): 

O novo diagnóstico numérico indica que existe uma explosão de novos 
processos de judicialização da saúde no Brasil. As medições anteriores 
apontavam em 2011 um quantitativo de 240 mil; em 2014, subiu para 392 
mil; um ano depois, 2015, pulou para 854 mil; e hoje estamos com mais de 
1,5 milhão de processos em tramitação, segundo o CNJ. 

Este estudo será de grande relevância, pois irá permitir uma melhor compreensão 

acerca da judicialização no contexto da saúde, não só por parte de estudantes e profissionais 

da área do Direito, mas também de usuários dos serviços (público e privado) e, finalmente, de 

profissionais de outras áreas de interesse, dada a multidisciplinaridade do tema. 

Espera-se que este trabalho forneça os subsídios necessários para uma reflexão acerca 

da concretização do direito fundamental à saúde, bem como do papel do Poder Judiciário na 

promoção da saúde e, sobretudo da responsabilidade do Estado Democrático Brasileiro. 

Assim, a relevância do assunto se dá no entendimento de que, apesar do amparo 

jurídico, o sistema de sáude vem enfrentando muitas dificuldades para a concretização dos 

seus ideiais e o Estado tem ficado cada vez mais omisso e ineficaz, provocando a insatisfação 

do usuário e a consequente busca de uma resposta efetiva por meio do Poder Judiciário.  

Por fim, entende-se que o estudo se faz necessário, pois permite uma análise da 

importância da aplicabilidade efetiva do direito fundamental à saúde e a responsabilidade do 

Estado Democrático Brasileiro sob a perspectiva do fenômeno da Judicialização da saúde. 

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 Uma breve análise da divisão dos três Poderes 

Em que pese a divisão dos Poderes ter sido contemplada nas Constituições Brasileiras, 

a ideia da  dos  é arquitetada na obra de Aristóteles conhecida como 

 a qual permite a compreensão do Sistema Político sob vários aspectos sociais, 

delimitando em seu IV livro da retromencionada obra a organização da democracia com a 

definição de três funções distintas exercidas pelo Governo Soberano, quais sejam, a de

legislar, executar/administrar e julgar conflitos (LENZA, 2018, p. 572). 
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É indiscutível a colaboração de Aristóteles no que tange a divisão dos Poderes 

aplicada e aprimorada, em contrapartida Barbosa (2006, p. 03) ensina que: 

Aristóteles não chegou a formular uma completa teoria acerca da separação 
dos poderes do Estado, mas sua grande contribuição representa o fundamento 
para uma reflexão mais ampla sobre o tema, na medida em que demonstra a 
existência de funções distintas no governo, além de enfatizar o perigo de se
atribuir a um só ente o exercício do poder. 

A partir da ideia trazida por Aristóteles, o estudioso e filósofo Montesquieu, em sua 

obra O espírito das Leis, busca distinguir as formas de governo e os limites para impedir que 

o Poder se concentre em um único órgão. Nas palavras de Lenza (2018, p.572)  acordo 

com essa teoria, cada Poder exercia uma função típica, inerente à sua natureza, atuando 

indeendentemente e autonomamente não mais sendo permitido a um único órgão legislar, 

aplicar a lei e  Desse modo, com a divisão de funções, seria possível equilibrar as

decisões políticas e atribuições estatais, de forma que não ocorresse abuso de poder, sobretudo 

a existência de um governo absolutista. 

Nesse sentido, Alexandrino e Paulo (2015, p. 444) frisam que: 

O ponto relevante da Teoria de Montesquieu não está na identificação das 
três funções (elas já haviam sido indigitadas por Aristóteles, na Antiguidade), 
mas, sim, na ideia de dividir o exercício dessas funções entre órgão 
independentes, evitando a concentração de todo o poder do Estado nas mãos 
de uma única pessoa (ou de um único centro de poder), o que segundo seu 
raciocínio, ensejaria, um controle lautomático do exercício do Poder estatal. 
Com efeito, argumentava ele que o simples fato de cada poder (órgão) 
autônomo exercer suas funções próprias, sem qualquer ingerência dos demais 
poderes (órgãos) implicaria o automático e recíproco controle de toda a 
atividade estatal. 

Nessa perspectiva, foram estabelecidas funções típicas e atípicas a cada órgão. Assim, 

compete precipuamente ao Poder Legislativo a criação de Leis, observadas as regras impostas 

na Carta Magna, contudo atipicamente este também exerce funções de natureza Executiva e 

Jurisdicional. No que tange ao Poder Executivo, incumbe-lhe a administração do Estado, com 

o fim de atingir o bem comum. Ademais, desempenha, atipicamente, a função Legislativa e 

Jurisdicional. Por fim, o Poder Judiciário exerce, predominantemente, a função jurisdicional, 

qual seja, a aplicação do direito no caso concreto. No entanto, de forma atípica, atua nas 

atribuições dos demais Poderes (LENZA, 2018, p. 574).

Nesse contexto, Novelino e Cunha Júnior (2017, p. 439) prelecionam que que

caracteriza a independência entre os órgãos do Poder não é a exclusividade no exercício das

funções que lhe são cometidas, mas, sim, a predominância no seu
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Não obstante a adoção de um sistema de freios e contrapesos, no qual os Poderes, 

atuando de forma independente e harmônica, controlam a atuação um dos outros, evitando a 

sobreposição de um Poder sobre o outro, mormente visando impedir a prática de atos 

abusivos. Alexandrino e Paulo (2015, p. 447) acrescentam que: 

É importante frisar que não se trata de uma permissão genérica para que um 
poder interfira no funcionamento de outro quando bem entenda, nem de 
existência de subordinação entre eles, mas sim de procedimentos específicos 
estabelecidos expressamente no próprio texto da Constituição, destinados a 
assegurar a harmonia e o equilíbrio entre os Poderes.  

Por fim, insta salientar que a Constituição Federal (1988), em seu artigo 2° dispõe que 

 Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

 bem como categorizou como Cláusula Pétrea a separação dos Poderes, conforme 

artigo 60, §4°, inciso III da Carta Magna. Conforme Moraes (2017, p. 313):

[...] o objetivo colimado pela Constituição Federal, ao estabelecer diversas 
funções, imunidades e garantias aos detentores das funções soberanas do 
Estado, Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário e a Instituição do 
Ministério Público, é a defesa do regime democrático, dos direitos 
fundamentais e da própria Separação de Poderes, legitimando, pois, o 
tratamento diferenciado fixado a seus membros, em face do princípio da 
igualdade. Assim, estas eventuais diferenciações são compatíveis com a 
cláusula igualitária por existência de um vínculo de correlação lógica entre o 
tópico diferencial acolhido por residente no objeto, e a desigualdade de 
tratamento em função dela conferida, pois compatível com interesses 
prestigiados na constituição. 

2.2 Direito à Saúde: Aplicabilidade e Garantia  

Para que se discorra sobre o direito à saúde, é, precipuamente necessário compreender 

que os direitos fundamentais são oriundos de uma complexa evolução histórica. Inicialmente, 

estes direitos eram definidos como liberdades negativas, uma vez que sua existência estava 

intimamente ligada com a limitação da atuação Estatal (não fazer). Contudo, com o passar dos 

anos, os direitos fundamentais passaram a exigir uma ação positiva do Estado (fazer), surgem 

os denominados direitos sociais (ALEXANDRINO e PAULO, 2015, p. 98). 

Outrossim, os direitos fundamentais foram evoluindo em gerações ou, também 

chamado, de dimensões. Assim, a primeira geração é composta por direitos que exigem por 

parte do Estado uma abstenção, um não fazer, uma omissão, mormente são inerentes ao 

-se a liberdades individuais, 

como a de consciência, de reunião, e à inviolabilidade de domicílio. São direitos que não 
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Por outro lado, os direitos de segunda geração são os que buscam a redução das 

desigualdades sociais por meio de uma atuação positiva do Estado, dentre os quais estão o 

direito à educação, ao trabalho, à assistência social, à segurança, à moradia e etc. Nesse 

sentido, Mendes e Branco (2012, p. 206) explicam: 

[...] direitos que não mais correspondem a uma pretensão de abstenção do 
Estado, mas que obrigam  a prestações positivas, por meio dos quais se 
intenta estabelecer uma liberdade real e igual para todos, mediante a ação 
corretiva dos Poderes Públicos. [...] São chamados de direitos sociais, não 
porque sejam de direitos de coletividades, mas por se ligarem a 
reivindicações de justiça social [...]. 

Com base nos autores supracitados, o direito à saúde surge dentro dos direitos 

fundamentais de segunda dimensão, onde sentiu-se a necessidade de que ao lado dos direitos 

de liberdade e à vida, existisse a atuação do Estado, garantindo, assim, o direito ao trabalho, à 

saúde, à moradia, uma vez que a efetividade destes é requisito necessário para que se busque 

o real objetivo do Estado: o bem-estar de todos. Assim, não se pode falar em saúde como 

algo, tão somente, biológico, pois o homem como um ser político-social, é necessário que os 

aspectos políticos, econômicos e sociais sejam levados em consideração. 

Ademais, o direito à saúde, previsto na Constituição Federal de 1988, é um direito 

subjetivo de cada cidadão, uma vez que a Lei Maior prevê que o sujeito tem direitos e o 

Estado o dever de assegurar a efetividade das políticas de saúde implantadas, sem, contudo, 

retirar essa responsabilidade do próprio indivíduo, quando se trata da saúde coletiva. 

Insta destacar que a Constituição Federal de 1988, reguarda os direitos sociais desde o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a 

Estes deveres configuram o respeito ao fundamento que se prevê no inciso III, art. 1o da 

Dessarte, a CF/1988 positivou o direito à saúde, como direito fundamental social, em 

seu artigo 6o

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

undo Pinheiro e Asensi (2010, p. 15): 

O direito à saúde recebeu destaque no texto constitucional ao ser construído 
como um serviço de relevância pública, que se caracteriza como essencial 
para o exercício de outros direitos, sobretudo o direito à vida. A Constituição 
consolidou demandas sociais relevantes nesta seara, a exemplo dos princípios 
e das regras específicas do campo da saúde, tais como descentralização, 
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integralidade, participação etc. O direito à saúde se destaca, como o direito ao 
cuidado, cujos valores embutidos em suas práticas aportam os atributos 
doutrinários próprios dos direitos humanos, entendidos como o respeito à 
diversidade social, cultural e econômica. 

É válido enfatizar que o §1o do art. 5o declara que os direitos e garantias fundamentais 

estabelecidos nas normas do direito brasileiro têm aplicação imediata. Dessa forma, o Estado 

tem o dever primordial de cumprir os dispositivos constitucionais referentes ao direito à 

saúde, posto que este é condição necessária para a garantia do princípio da dignidade da 

pessoa humana e do direito à vida.

2.3 O Dever do Estado e o Sistema Único de Sáude (SUS) 

Para consolidar o direito à saúde como dever do Estado e direito de todos, a 

direito de todos e dever do  

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitários às ações e serviços para a sua 

bserva, o Texto Maior estabelece que o Estado 

não só deverá ser efetivo na proteção dos enfermos ou na recuperação desses, mas, 

principalmente, na promoção e prevenção à saúde da população, por meio de políticas 

públicals criadas para tal finalidade, visando a diminuição de riscos de doença e manutenção 

de um meio saudável.

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da 

saúde e ass

Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da 

serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou 

Com efeito, a Lei n.o

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
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que disciplina o Sistema único de Saúde, perfazendo os objetivos e atribuições, princípios e 

diretrizes, a gestão, competência, dentre outros aspectos relacionados ao funcionamento do 

sistema nas três esferas do Governo, bem como da assistência à saúde no âmbito privado. 

Não obstante a menção do dever do Estado em garantir que o direito à saúde efetivado e a 

Ainda nos termos da Lei 8080/1990, o art. 7o, incisos I a XIV, traz os princípios a 

serem observados pelos Entes Federados e pelo Serviço Privado integrado no Sistema Único 

de Saúde na promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como na organização e o 

funcionamento dos serviços, com o fim de humanizar as ações voltadas à área da saúde, com 

atendimento universal e integral a todos os usuários.

Em complemento, a CF/1988, em seu artigo 197 define que:

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços públicos de saúde 
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 
único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I- descentralização, 
com direção única em cada esfera de governo; II- atendimento integral,  com 
prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais; III- participação da comunidade. 

Esta última diretriz vem sendo regulamentada pela Lei n.o 8.142/1990 que dispõe sobre 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 

[...] o SUS é constituído por uma rede regionalizada e hierarquizada que, 
preservada a direção única em cada esfera de governo, atua segundo o 
princípio da descentralização. SUS se caracteriza pela participação direta e 
indireta da comunidade, tanto no que respeita à definição, quanto 
relativamente ao controle social das ações e políticas de saúde. Essa 
participação se realiza por meio dos representantes da sociedade civil junto às
sucessivas Conferências de Saúde, que têm competência para fazer 
proposições às políticas de saúde em cada um dos níveis da federação (cujo 
modelo mais marcante permanece sendo a VIII Conferência Nacional de 
Saúde, ainda antes de 1988); perante os Conselhos de Saúde, que atuam no 
planejamento e controle do SUS, aí incluído o financiamento do sistema, bem 
como na viabilização de um canal para a participação popular, com a análise 
de propostas e denúncias; e, ainda, no âmbito das agências reguladoras 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, Câmara de Saúde 
Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, Conselho 
Nacional de Meio Ambiente CONAMA, etc.).
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Quanto aos princípios basilares do Sistema Único de Saúde, nos ensina Paim e Silva 

(2010, p. 113): 

No SUS, universalidade supõe que todos os brasileiros tenham acesso 
igualitário aos serviços de saúde e respectivas ações, sem qualquer barreira 
de natureza legal, econômica, física ou cultural. A equidade possibilita a 
concretização da justiça, com a prestação de serviços, destacando um grupo 
ou categoria essencial alvo especial das intervenções. E a integralidade tende 
a reforçar as ações intersetoriais e a construção de uma nova governança na 
gestão de políticas públicas.

Corroborando com os autores supracitados, observa-se que o papel do SUS vai além 

da manutenção de profissionais de saúde em hospitais, oferta de cirurgias, exames, consultas e 

no cuidado do paciente. Os princípios da integralidade e da universalidade trazem a 

importância e a obrigatoriedade da realização de todas as ações necessárias para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde de cada indivíduo, tais como: oferta de vacinas, de 

medicamentos, da atuação da vigilância sanitária, ações e prevenções de doenças, dentre 

outros serviços, objetivando atingir toda a coletividade sem distinções ou discriminação de 

raça, cor, sexo, idade. Conforme Marques (2017, p. 34):

[...] o direito à saúde apresenta dois aspectos: um de âmbito difuso 
representado pelas medidas preventivas genéricas que são as políticas sociais 
e econômica específica, como a vigilância sanitária, e a vacinação, outro de 
âmbito individual, representado pelo tratamento de cada por meio de 
consultas, exames intervenções e fornecimentos de medicamentos.

Em que pese a Carta Magna em conjunto com a Lei 8080/1990 destacarem a saúde 

como direito social fundamental e estabelecer o dever do Estado na efetiva aplicabilidade 

desse direito, observa-se que o Estado tem enfrentado muitas dificuldades na efetivação do 

direito em questão. Com efeito, a saúde da população tem sido negligenciada em razão do 

desvio de rescursos públicos, da superlotação, da carência de profissionais médicos 

especializados, da falta de leitos em hospitais e de medicamentos em unidades básicas de

saúde, da demora na marcação de consulta e exames etc.

2.4 O fenômeno da judicialização da saúde

Conforme exposto, a saúde é um direito constitucionalmente protegido e é dever do 

Estado garantir a sua efetividade e o alcance a todos. Ocorre que há algum tempo, este direito 

tem sido violado por meio da ação ou omissão estatal, seja na má prestação dos serviços, no 

não fornecimento de medicamentos ou na indisponibilidade de tratamentos, leitos, exames e 
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etc. Diante disso, o Poder Judiciário tem sido demandado com inúmeras ações individuais e 

coletivas voltadas ao direito à saúde, por meio das quais as pessoas buscam a proteção dos seu 

bem maior: a vida. Nesse sentido, Ventura et.al (2010, p. 78) acrescentam que: 

O processo judicial, individual e coletivo, contra os Poderes Públicos, teve 
início na década de 90, com as reivindicações das pessoas vivendo com 
HIV/Aids para medicamentos e procedimentos médicos. As reivindicações 
fundamentam-se no direito constitucional à saúde, que inclui o dever estatal 
de prestar assistência à saúde individual, de forma integral, universal e 
gratuita, no Sistema Único de Saúde (SUS), sob a responsabilidade conjunta 
da União Federal, estados e municípios. 

Nesse contexto, o fenômeno da judicialização da saúde tem sido bastante discutido nos 

Tribunais Brasileiros, posto que tem refletido diretamente na atuação dos gestores públicos e 

na demanda do Poder Judiciário. Sendo o Estado o principal responsável em garantir e 

efetivar os direitos fundamentais de forma equânime a todos, os casos de omissão ou 

ineficiência na prestação dos serviços permite o acesso de qualquer do povo ao Poder 

Judiciário, por meio de ações coletivas ou individuais. Nas palavras de Tabosa (2010, p. 13): 

A atuação do Poder Judiciário na eficácia dos direitos individuais e coletivos 
e controle de políticas públicas na última década emerge como consequência 
das promessas e compromissos assumidos pelo Estado brasileiro com a 
promulgação da Constituição Federal de 1988. Entretanto, com relação à 
efetividade do direito à saúde, tem-se observado que a sua atuação é 
secundária, ocorre posteriormente às ações do Poder Executivo e, no sentido 
de corrigir a atuação ou falta de atuação do deste. 

Em que pese o direito à saúde está tutelado em normas constitucionais e 

infraconstitucionais, a ineficiência dos Poderes responsáveis em promover a saúde a todos, 

por meio da efetividade de políticas públicas existentes, tem contribuído para o aumento das 

demandas no Poder Judiciário. Complementa Marques (2008, p. 66) que, 

[...] o Poder Judiciário, que não pode deixar sem resposta os casos concretos 
que são submetidos à sua apreciação, vem enfrentando dilemas e decisões 
trágicas, frente a cada cidadão que clama por um serviço e/ou um bem de 
saúde, os quais, muitas vezes, apresentam-se urgentes para que uma vida seja 
salva e um sofrimento minimizado. 

Nesse contexto, Berteli (2016, p. 5) explica a Judicialização da saúde como: 

[...] um fenômeno que vem crescendo nos últimos anos e se tornando um 
grande problema para a gestão do SUS. O cidadão que não consegue 
atendimento pelo SUS na forma convencional, ou seja, o atendimento com 
acesso universal e integral de um tratamento necessário para prevenir, 
acompanhar, curar uma enfermidade, realizar procedimentos da média e alta 
complexidade ou até mesmo fazer um exame de saúde, esta pessoa utiliza as 
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vias judicias para obter o tratamento de saúde que necessita. 

Dessarte, a judicialização ocorre quando o Judiciário, em uma atuação excepcional, 

intervém em favor de um cidadão ou de uma coletividade, em busca da proteção e efetividade 

de direitos tutelados pelo Estado, os quais por algum motivo não estão integralmente 

disponíveis por meio dos serviços ofertados. De acordo com Ventura et al (2010, p. 78): 

O fenômeno da judicialização da saúde expressa reivindicações e modos de 
atuação legítimos de cidadãos e instituições, para a garantia e promoção dos 
direitos de cidadania amplamente afirmados nas leis internacionais e 
nacionais. O fenômeno envolve aspectos políticos, sociais, éticos e sanitários, 
que vão muito além de seu componente jurídico e de gestão de serviços 
públicos. 

Há de se reconhecer a relevância do papel judiciário no âmbito da saúde, pois por 

meio das suas decisões favoráveis, o direito à saúde, no seu conceito mais amplo, tem sido 

garantido em favor de pessoas que lutam por anos em busca de uma atuação positiva e 

eficiente do Estado. No entendimento de Barroso (2009, p. 19) a judicialização significa que: 

[...] algumas questões de larga repercussão política ou social estão sendo 
decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias políticas 
tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo  em cujo âmbito se 
encontram o Presidente da República, seus ministérios e a administração 
pública em geral.  

Com efeito, o Poder Executivo tem a função preponderante de executar as políticas 

públicas e ações voltadas à saúde, nas esferas Federal, Estadual e Municipal. Neste diapasão, 

Leal (2006, p. 31) permite uma melhor compreensão que: 

[...] o Poder Executivo é que detém a responsabilidade pela efetivação do 
direito à saúde garantido constitucional e infraconstitucionalmente, na 
verdade, quer-se dizer que é ele o responsável, juridicamente, pela dimensão 
operacional desta efetivação  sua possibilidade pragmática , haja vista 
que tem a incumbência de gestar o plexo orçamentário (plurianual, diretrizes 
e orçamento anual) que se destina a isto, devidamente aprovado pelo 
Parlamento de cada entidade federativa notadamente as prioridades públicas 
neste nível, transmutadas em rubricas orçamentárias a serem executadas). 

Contudo, isso não obsta a legitimidade do Poder Judiciário no controle da atuação dos 

outros Poderes, mormente quando os direitos fundamentais do cidadão estão comprometidos 

pela inércia de quem deveria efetivá-lo

insuficiência ou não aplicabilidade das políticas públicas em saúde autoriza o judiciário a se 

manifestar em total respeito com os preceitos constitucionais. Trata-se da proteção aos 

direitos fundamentais, dentre os quais destaca-
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ofensa no controle mútuo entre os Poderes e, sendo o Poder Judiciário provocado, este tem o 

dever de dar respostas ao jurisdicionado, sobretudo quando há violações de direitos 

fundamentais. 

Por outro lado, a judicialização excessiva pode ocasionar transtornos na gestão da 

administração pública e na atuação célere do Poder Judiciário. Nesta ocasião, salientam 

Wang et al. (2014, p. 1193) que: 

[...] o Judiciário brasileiro também tende a desconsiderar o impacto 
orçamentário de uma decisão judicial que obriga o sistema de saúde a 
fornecer um determinando tratamento. Para os juízes, em geral, questões 
relativas ao orçamento público, como a escassez de recursos e a não previsão 
de gasto, bem como o não pertencimento do medicamento pedido às listas de 
medicamentos do SUS, não são razões suficientes para se denegar o pedido 
de um tratamento médico, dado que este encontra respaldo no direito à saúde 
assegurado pela Constituição Federal. 

Assim, Brasil (2014), com base nos levantamentos trazidos pela Advocacia Geral da 

União (AGU), relata que: 

[...] há um custo muito mais significativo e imensurável do ponto de vista 
econômico, que é o fato de que as aquisições voltadas ao abastecimento de 
todo o Sistema Único de Saúde concorrem com as aquisições determinadas 
por decisões judiciais. Por óbvio que o atendimento da rede deveria ser 
prioridade para o SUS, porém, ante as constantes ameaças de astreintes à 
União e ainda de prisão aos gestores, as compras voltadas ao atendimento de 
ações judiciais vêm ocupando cada vez mais espaço na alocação de recursos 
e de servidores, que são retirados das áreas fins do Ministério, para 
comporem o quadro de pessoal da Coordenação de compras do Ministério da 
Saúde, com claro prejuízo às políticas previamente definidas. 

Desse modo, é imprescindível conhecer os limites e as consequências que a 

judicialização excessiva da saúde tem gerado para a sociedade como um todo. Nas palavras de 

Barroso (2007, p. 93) que: 

[...] o Judiciário não pode ser menos do que deve ser, deixando de tutelar 
direitos fundamentais que podem ser promovidos com a sua atuação. De 
outra parte, não deve querer ser mais do que pode ser, presumindo demais de 
si mesmo e, a pretexto de promover os direitos fundamentais de uns, causar 
grave lesão a direitos da mesma natureza de outros tantos.  

Importante destacar que as decisões devem ser pautadas no princípio da razoabilidade, 

uma vez que não é razoável garantir a efetividade do direito à saúde à determinada pessoa ou 

grupo, e como consequência, tornar a coletividade refém da falta de medicamentos, de 

consultas, exames, devido ao desequilíbrio causado nas finanças da gestão pública. À vista 

er justo, deve o julgador visar 



401 

alcançar não simplesmente a microjustiça do caso concreto, mas uma macrojustiça social, 

(2014), a partir de estudos realizados pela Advocacia Geral da União (AGU), concluiu que: 

[...] de fato, ainda que não estejam plenamente consolidados os dados 
relativos à intervenção judicial em saúde no país, pode-se afirmar, com base 
no que foi apurado pela presente pesquisa que, apesar de existirem apenas 
240.980 processos em trâmite no Judiciário (dados do Conselho Nacional de 
Justiça), os gastos que esses processos representaram, apenas no ano de 
2010, a quantia de R$ 949.230.598,54 (novecentos e quarenta e nove 
milhões, duzentos e trinta e mil, quinhentos e noventa e oito reais e 
cinquenta e quatro centavos), ou seja quase 1 bilhão de reais, considerados 
os dados colhidos com a União e os Estados de Goiás, Santa Catarina, São 
Paulo, Pará, Paraná, Pernambuco, Minas Gerias, Tocantins e Alagoas 
(excluídos os outros 17 Estados, o DF e todos os Municípios). 

Desta feita, há uma crescente demanda de ações judiciais que versam sobre questões 

de saúde, o que tem gerado preocupações para os gestores públicos, uma vez que, as decisões 

do Poder Judiciário podem gerar gastos que, por não ser previstos no orçamento das políticas 

públicas do Estado, causam desequilíbrios nas contas e na própria organização do Sistema 

único de Saúde. A despeito disso, Melo (2014, p. 90) explica que, 

[...] as ações individuais almejando a concretização de um direito 
fundamental, a exemplo daquelas para obrigar o Estado a fornecer 
medicamentos, não são isoladas, mas vêm se multiplicando de forma 
vertiginosa. O impacto desse fenômeno, mormente em razão de o Poder 
Judiciário ter frequentemente proferido decisões favoráveis aos 
autores/administrados, tem o condão de produzir um verdadeiro controle (de 
resultado) sobre as políticas públicas, pois o provimento dos pedidos implica 
gastos para os entes públicos, que, não raro, têm de realocar as verbas de um 
programa ou política pública em vigor para cumprir o comando judicial. 

Ademais, de acordo com Melo (2014, p. 86): 

A provocação do Poder Judiciário, seja a partir de uma demanda coletiva, 
seja por meio de uma ação individual, para a efetivação de um direito 
fundamental garantido constitucionalmente, é um ato que pressupõe o 
controle das políticas públicas. A decisão tomada pelos juízes, determinando, 
por exemplo, que o Estado forneça um medicamento ou um procedimento 
cirúrgico demanda por parte da Administração uma realocação de recursos e 
o desvio de verba que já estava sendo utilizada em uma política pública 
vigente para atender ao provimento judicial. 

É inegável o papel do Poder Judiciário na sociedade, mormente quando está 

relacionado a direitos tão cruciais, como o direito à saúde, contudo esta atuação deve ser 

limitada, para que as decisões não gerem desequilíbrios orçamentários e desorganização na 

efetivação de políticas públicas em saúde, onerando os demais usuários dos serviços. Em 

contrapartida, Wang et al (2014, p.1193) explanam que: 
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O Judiciário brasileiro também tende a desconsiderar o impacto orçamentário 
de uma decisão judicial que obriga o sistema de saúde a fornecer um 
determinando tratamento. Para os juízes, em geral, questões relativas ao 
orçamento público, como a escassez de recursos e a não previsão de gasto, 
bem como o não pertencimento do medicamento pedido às listas de 
medicamentos do SUS, não são razões suficientes para se denegar o pedido 
de um tratamento médico, dado que este encontra respaldo no direito à saúde 
assegurado pela Constituição Federal. 

Nesse sentido, vislumbra-se que o estado tem se utilizado da Teoria da Reserva do 

Possível para justificar o descaso que assola os serviços de saúde. A mencionada Teoria 

defende que não obstante o dever do Estado em efetivar os direitos sociais fundamentais, a 

existência de recursos disponíveis aliado ao fato de preservar o direito da coletividade em prol 

do direito individual são fatores que devem ser observados, a fim de que o Estado somente 

viabilize àquilo que está ao seu alcance (NABARRO, 2012, p. 09).

Nessa esteira Rodrigues (2012, p. 205) contribui que:

A Constituição contemplou as pessoas com direito a prestações de saúde, 
mas, diante da inércia estatal em efetivar tal direito, iniciou-se um movimento 
de ajuizamento de ações para assegurar a obediência às disposições 
constitucionais. Os recursos estatais são escassos; logo, o deferimento 
indiscriminado de todos os pedidos levados ao Judiciário fatalmente implica 
o esgotamento das verbas públicas, o que inviabiliza a realização de outras 
ações da Administração que beneficiariam a população nas diversas áreas de 
interesse. Referido raciocínio consubstancia o argumento da reserva do 
possível.

Contudo, a efetivação do direito à saúde não pode está condicionada à disponibilidade 

de recursos do Estado, posto que se trata de promover um bem-estar dos cidadãos, mormente 

ão da 

problemática efetivação da saúde repousa na adoção de políticas públicas bem pensadas, que 

sejam realizadas estritamente da forma como idealizadas e com vistas ao atendimento dos fins 

A saúde comporta duas vertentes: a primeira que corresponde a programas 
sociais e econômicos que visem à redução coletiva de doenças e seus 
agravos, com melhoria da qualidade de vida do cidadão; e a segunda que 
obriga o Estado a manter ações e serviços públicos de saúde que possam 
promovê-la e prevenir, de modo mais direto, mediante uma rede de serviços 
regionalizados e hierarquizados, os riscos de adoecer e recuperar o indivíduo 
das doenças que o acometem (assistências preventiva e curativa).

Nessa trilha, quando o Estado se torna ineficiente ou omisso, a garantia do direito à 

saúde, por meio das decisões judiciais, envolve questões políticas, sociais e jurídicas, uma vez 
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que, na maioria das vezes, se trata de casos individuais, os quais geram a alocação de recursos 

não previstos no orçamento público e que causam desequilíbrios na gestão, afetando o 

fornecimento dos serviços de saúde de modo universal e integral à coletividade (OLIVEIRA, 

2016, p. 07). 

3 CONCLUSÃO

Baseado no estudo realizado, é imensurável o número de fontes que abordam questões 

relacionados à saúde, o que nos remete a pensar na importância desse tema para a sociedade 

como um todo.

Diante das previsões constitucionais e infraconstitucionais, é conclusivo e indiscutível 

que os direitos fundamentais, em destaque o direito fundamental à saúde,  são basilares para o 

respeito do princípio da dignidade humana e para a melhoria da qualidade de vida da 

população. Sendo assim, torna-se imprescindível a atuação do Estado neste setor, devendo 

criar condições para que qualquer pessoa tenha acesso aos serviços.

Em que pese o Estado chamar para si o dever de prestar saúde a todos, de forma 

universal, integral, igualitário e gratuito, é notória a irresponsabilidade neste âmbito, seja pela 

má aplicação das verbas públicas ou pela ineficiência das ações existentes. 

Fato é que no Estado Democrático de Direito, apesar do poder emanar do povo, a 

realidade da saúde deixa muito a desejar, situação esta que tem ocasionado a multiplicação de 

ações no Poder Judiciário, com o fim de assegurar a concretização deste direito.
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