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O FENÔMENO DA JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO  

À SAÚDE NO BRASIL 

 

Maria Gabriela da Silva Pacheco 

 

RESUMO 
O presente artigo irá abordar o fenômeno da judicialização do direito à saúde, objetivando 
uma reflexão crítica sobre os impactos e os questionamentos que contornam o tema. Diante da 
positivação dos direitos fundamentais na atual Constituição de 1988 e da consagração do 
direito à saúde como sendo um direito social fundamental, surge para o Estado o dever de 
assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde à todos os cidadãos. No 
entanto, observa-se que, diante da não atuação do Poder Público e do atual sistema de saúde, 
esse direito não está sendo respeitado de fato, o que contribui para um crescente e desenfreado 
número de processos judiciais, como via de acesso a tratamentos. A sociedade busca, através 
da atuação do Poder Judiciário, a efetivação desse direito. Ocorre que a interferência do 
judiciário nas questões que seriam da alçada dos Poderes Executivo e Legislativo, vem 
provocando grandes controvérsias na sociedade civil, no meio político, jurídico e acadêmico. 
Para além de expor os argumentos que envolvem o fenômeno da judicialização à saúde, 
busca-se, também, alternativas para conter essa intervenção judicial. 
 
Palavras-chave: Direito à saúde. Direito Social. Direito Fundamental. Judicialização da 
Saúde. 
 
 
ABSTRACT 
The present article will address the phenomenon of the judicialization of the right to health, 
aiming at a critical reflection on the impacts and questions that surround the theme. Faced 
with the affirmation of fundamental rights in the current Constitution of 1988 and the 
consecration of the right to health as a fundamental social right, the State has the duty to 
ensure universal and equal access to health actions and services to all citizens. However, it is 
observed that, in the face of the non-performance of the Public Power and the current health 
system, this right is not being respected in fact, which contributes to a growing and 
unrestrained number of judicial processes, such as access to treatments. The society seeks, 
through the action of the Judiciary, the realization of this right. It happens that the interference 
of the judiciary in the issues that would be the responsibility of the Executive and Legislative 
Branches, has been provoking great controversy in civil society, in the political, juridical and 
academic environment. Besides exposing the arguments that involve the phenomenon of 
judicialization to health, we also seek alternatives to contain this judicial intervention. 
 
Keywords: Health Law. Social Law. Fundamental Law. Health Judicialization. 
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O fenômeno da judicialização da saúde tem sido um dos temas de maiores destaques 

atualmente e palco de grandes debates envolvendo a academia, operadores do direito, a 

máquina estatal e a própria sociedade civil. 

 A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196 estabelece que o direito 

fundamental à saúde é “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doença e de outros agravos e o acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Logo, 

todos os brasileiros são titulares desse direito, independente de cor, raça, sexo, idade e 

religião, cabendo ao Estado o dever de tutelá-la e concretizar a sua execução, através de 

políticas públicas, planejamento, ações e serviços realizados pelos seus órgãos. 

 A sagração da saúde na posição que atualmente ocupa no ordenamento jurídico 

brasileiro foi resultado de uma longa evolução do pensamento, da sociedade e do Estado 

Democrático. Segundo Jaime Benvenuto Lima Júnior esta é a Constituição que melhor 

instituiu os direitos fundamentais, tanto em qualidade como em quantidade (LIMA JUNIOR, 

2001, p. 55), sendo a que melhor acolheu os direitos sociais e a tratou com a devida 

relevância. 

 Em que pese toda a evolução do Estado Social, o tratamento dado aos direitos sociais 

como fundamentais na atual Carta Magna, e o cuidado do constituinte em prevê-los mormente 

no texto constitucional, é fato que o sistema de saúde no país não tem sido capaz de efetivar a 

contento o direito à sáude, conforme  previsto na Constituição. Problemas no atendimento dos 

hospitais públicos, indisponibilidade de leitos hospitalares, falta de acesso a remédios e a 

procedimentos do Sistema Único de Saúde são situações recorrentes que evidenciam a atual 

crise do sistema de saúde. As políticas públicas desenvolvidas pelo Estado tem se mostrado 

limitadas e deficientes, de forma a não atender os anseios da sociedade, comprometendo a 

garantia desse direito universal. 

 Nesse contexto, o que se observa é um crescimento massivo e desenfreado de 

demandas judiciais que tramitam na justiça brasileira versando sobre questões de saúde, com 

ênfase, principalmente, na obtenção de medicamentos, tratamentos e disponibilização de 

leitos hospitalares. A população recorre ao poder Judiciário em busca da efetivação desse 

direito constitucional, e este é obrigado a agir de forma a corrigir e contornar as falhas do 

atual sistema de saúde.  

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXV, prevê que a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão, ou ameaça de direito. Apesar dessa prerrogativa permitir 
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e garantir que  todo e qualquer cidadão possua acesso irrestrito à justiça, o que deveria ser 

uma exceção, tem se tornado cada vez mais frequente. 

 A judicialização da saúde pode, então, ser compreendida como a busca pela efetivação 

do direito social à saúde, através da provocação e atuação do Poder Judiciário.  

 Ocorre que a expansão desse fenômeno gera uma série de preocupações e 

questionamentos, tais como: se o Estado não cumpre com presteza e eficiência o seu dever de 

zelar pela saúde da população, atendendo suas demandas, e o seu sistema de saúde pública se 

mostra cada vez mais precário e deficiente, cabe ao Poder Judiciário indicar o caminho 

livremente de forma a ordenar o atendimento a essas demandas?; Qual o critério utilizado 

pelo judiciário em suas decisões, há razoabilidade?  Tais decisões vem comprometendo o 

planejamento orçamentário do Estado com relação a política de saúde pública? O Estado vem 

garantindo o mínimo existencial, ou seja, os princípios básicos das pessoas para que possam 

viver com dignidade humana? A insuficiência de recursos financeiros para atender as 

demandas judiciais sob a ótica da reserva do possível se mostra aceitável e razoável? A 

judicialização do acesso à saúde compromete, a universalização da saúde, estabelecendo 

desigualdades entre os cidadãos e dificultando ainda, a eficácia das políticas públicas de 

saúde?  

 Nesse sentido, o presente artigo busca refletir sobre o fenômeno da judicialização da 

saúde no Brasil, apontando as causas, os questionamentos levantados, e buscando possíveis 

soluções para a contenção dessa judicialização.  

Para tanto, é necessário compreender a evolução histórica  do Direito à Saúde no 

mundo e nas constituições brasileiras, abordando suas diferentes acepções até se chegar ao 

atual entendimento desse direito como um Direito Social Fundamental. Em seguida, serão 

analisados, com base numa pesquisa doutrinária e jurisprudencial, os principais argumentos 

que contornam a questão, e o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre esse 

fenômeno. Por fim, serão abordados possíveis alternativas para minimizar essa judicialização.  

 

 

DIREITO À SAÚDE E SUA EVOLUÇAO HISTÓRICA 

 

A saúde, ao longo da sua evolução no mundo, sofreu intervenções religiosas, sociais e 

econômicas que influenciaram na sua acepção. Para compreender a abordagem da saúde na 

atualidade, é de suma importância entender a sua história. 
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Segundo aduz Scliar[14], “a primeira acepção de saúde apareceu estritamente ligada a 

uma explicação mágica da realidade, onde o enfermo era visto como vítima de demônios e 

espíritos malignos, mobilizados por um inimigo”. Esse era um entendimento popular e 

rudimentar da saúde, ligado a aspectos religiosos. Na Idade Média, a grande influencia da 

Igreja na política, influenciou consequentemente nessa visão que se tinha sobre a saúde. As 

doenças,  como pestes e deficiências, eram tratadas como um castigo divino, e os enfermos 

eram isolados do restante da população.  

Após a era de domínio da Igreja, surge então o iluminismo, que influenciado pelo 

racionalismo de Descartes, contribuiu para o grande avanço científico. Nesse período, com a 

visão mais racional da doença, os conhecimentos na área da saúde tiveram um significativo 

avanço. Com a liberação de pesquisas científicas, foi possível descobrir formas de combater e 

prevenir diversas epidemias, como por exemplo a tuberculose, tétano e a meningite. Nesse 

período surgiu a vacina, que representou um marco histórico para prevenção de diversas 

doenças. 

Posteriormente, com o capitalismo, surgem as fábricas, os centros urbanos, bem como 

a desigualdade social e a falta de estrutura desses centros. A necessidade de expandir o capital 

industrial, somado ao rápido crescimento dos centros urbanos e a exploração da força de 

trabalho gerou graves problemas sociais. Os trabalhadores se submetiam a condições 

insalubres de trabalho, de habitação e saneamento básico. Com a exploração da mão de obra, 

a classe operária estava sucumbindo à pressão dos industriais, ficando doente e falecendo. A 

partir disso iniciou-se uma preocupação com as condições de vida na saúde dos indivíduos. 

Observa-se que nesse momento as questões sociais passaram a influenciar nas condições de 

saúde da população, fazendo com que o Estado intervisse, de modo a garantir e preservar 

condições dignas de saúde no trabalho. 

A partir daí, o conceito de saúde foi evoluindo e refletindo o momento social 

atravessado e as necessidade individuais e coletivas da época. Passou-se a tratar a saúde como 

um conceito positivo, não mais como um conceito de ausência de doença. 

O atual conceito de saúde foi definido, no ano de 1946, pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) como sendo: “o estado de completo bem-estar físico, psíquico e social e não 

consiste somente na ausência de doença ou de enfermidade.”  Caminhando no mesmo sentido, 

em 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, manifestou sua posição favorável 

ao direito à saúde, como pode ser visto no artigo XXV:  
Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e 
a sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto a alimentação, ao 
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vestuário, ao alojamento, a assistência médica e ainda quanto aos serviços 
sociais necessários; e tem direito a 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. 
 

Posteriormente alguns Pactos, como o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais e o Pacto de San José da Costa Rica, reconheceram em seu texto o direito 

de toda a pessoa de desfrutar do mais elevado nível de saúde mental e física, bem como de ter 

sua integridade física, psíquica e moral respeitada. 

 Portanto, nota-se que o direito à saúde e a sua concepção contemporânea é resultado 

de diversas mobilizações sociais e mutações sofridas ao longo da história. 

 

 

DIREITO Á SAÚDE NO BRASIL  

 

No Brasil, a preocupação com a organização  de ações e serviços públicos de saúde é 

datada de pouco tempo. Ao analisar todas as constituições brasileiras, é possível notar que, 

apenas no século XX, com a Constituição de 1934,  a saúde pública começou a ganhar maior 

importância. Pouco se falou na responsabilidade do Estado na execução de ações e serviços 

de saúde nos textos constitucionais anteriores. 

Com a vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808, inicia-se a história da saúde 

no país. Com as péssimas condições de higiene e disseminação de doenças temíveis como a 

cólera, peste, varíola e febre amarela, começou a surgir uma preocupação em realizar algum 

controle sanitário, principalmente em razão da presença da corte portuguesa no país. 

 Após o fim do período imperial, com o advento da República Velha, o novo governo, 

influenciado pelo positivismo, passou a investir na modernização do país. Nesse contexto, 

havia uma pequena inquietação do Estado com as condições sanitárias, considerando que isso 

poderia comprometer o projeto de modernização do país. Entretanto, observa-se que, tanto no 

período imperial, quanto na República Velha, a política social não foi um setor privilegiado 

pelas autoridades governamentais, não havendo nenhum tipo de compromisso do governo 

com as necessidades básicas da população. 

É possível, somente no texto da Constituição de 1934, notar uma maior preocupação 

com a saúde pública. O corpo normativo previa a competência concorrente da União , dos 

Estados e dos Municípios para cuidar da saúde. A Constituição assinalava que cabia as três 

esferas “adotar medidas legislativas e administrativas tendentes a restringir a mortalidade e a 

morbidade dos infantes; e de higiene social, que impeçam a propagação das doenças 
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transmissíveis.” Com diversas inovações, a constituição de 1934, fruto do movimento de 

1930, teve um inegável fundo social, dando início a  uma nova ordem na saúde. O Estado 

passou a cuidar da saúde e do bem estar sanitário da população.  

Entretanto, a primeira constituição brasileira a reconhecer o direito à saúde como um 

direito social fundamental, foi a Constituição de 1988. Mencionado em diversos dispositivos, 

a sua definição como um direito social fundamental, está expressamente previsto no artigo 6º, 

bem como o reconhecimento do direito à saúde como direito de todos e dever do Estado é 

extraído do artigo 196. A concreta efetivação do direito à saúde passa a depender 

fundamentalmente da atuação do Estado, que deve, através de políticas públicas, garantir o 

acesso à todos desse direito.  

Logo, é possível notar que o Direito à Saúde foi constitucionalizado em 1988 como 

direito público subjetivo a prestações estatais, ao qual corresponde o dever dos Poderes 

Públicos desenvolverem as políticas que venham efetivar esse direito.  

 

 

DIREITO À SAÚDE COMO DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL 

 

Para compreender o direito à saúde como um direito social fundamental, é necessário 

abordar  o significado e a evolução histórica dos direitos fundamentais, bem como o conceito 

de Direito Social e o seu alcance na Constituição Federal, levando em conta a sua eficácia e 

aplicabilidade no ordenamento jurídico. 

Os direitos fundamentais são fruto da evolução histórica e social da sociedade, que 

sentiu a necessidade da proteção de alguns direitos inerentes ao ser humano.  Segundo Bobbio  

 
Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 
históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizados por 
lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de 
modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas (BOBBIO, 
1992, p.5). 

 

Embora muito usado como sinônimo de Direitos Humanos, é importante ressaltar que 

o que os difere é o plano em que estão consagrados. Enquanto os direitos fundamentais se 

referem aos direitos do homem reconhecidos e positivados na Constituição de um 

determinado Estado, os direitos humanos são aqueles declarados inerentes a todo ser humano, 

com uma pretensão universal. Nesse sentido, Scarlet afirma que:  
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Em que pese seja ambos os termos (‘direitos humanos’ e ‘direitos 
fundamentais’) comumente utilizados como sinônimos, a explicação 
corriqueira e, diga-se de passagem, procedente para a distinção é de que o 
termo direitos fundamentais’ se aplica para aqueles direitos do ser humano 
reconhecido e positivados na esfera do direito constitucional positivo de 
determinado Estado, ao passo que a expressão ‘direitos humanos’ guardaria 
relação com os documentos de direito internacional, por referir-se àquelas 
posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, 
independentemente de sua vinculação com determinada ordem 
constitucional, e que, portanto, aspiram à validade universal, para todos os 
povos e tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco caráter 
supranacional (internacional) (SCARLET, 2010, p.29). 
 
 

Considerando que os direitos fundamentais não surgiram simultaneamente, e sim 

foram conquistados aos poucos, refletindo as demandas e necessidades do homem em cada 

época, os estudiosos os dividiram em gerações ou dimensões, com base no lema da revolução 

francesa: liberdade (1 dimensão), igualdade (2 dimensão) e fraternidade (3 dimensão). Dessa 

forma é possível identificar e reconhecer os direitos fundamentais em cada momento histórico 

específico. 

Os direitos fundamentais de primeira dimensão estão ligados ao valor de liberdade, 

são os chamados direitos civis e politicos. Esses direitos, como o direito à liberdade, à vida, à 

propriedade e a igualdade perante a lei, têm um caráter negativo, pois exigem uma abstenção 

do Estado, ou seja, uma não intervenção estatal. Por isso há de se falar em direitos do 

indivíduo frente ao Estado. Tais direitos, fruto das revoluções liberais francesas e norte 

americanas, dominaram o século XIX dando início ao constitucionalismo no Ocidente. A 

burguesia reivindicava o respeito as liberdade individuais e a limitação do poder absoluto do 

Estado.  

Já a segunda dimensão teve como marco histórico a Revolução Industrial, e relaciona-

se com os direitos positivos, ou seja, direitos que demandam uma obrigação de fazer do 

Estado. Corresponde aos direitos sociais, culturais e econômicos, abrangendo setores como 

saúde, educação, trabalho, entre outros. Nesse momento surge o conceito da igualdade 

material ou substancial, que se desapega da concepção formalista de igualdade, presente na 

primeira geração. Esta admite distinções para a proteção dos desiguais, na medida de suas 

desigualdades. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, surgem os direitos fundamentais de terceira 

dimensão, ligados ao valor de fraternidade e solidariedade. Fala-se nos chamados direitos 

transindividuais, destinado a proteção do gênero humano, são os direitos ao desenvolvimento, 

ao meio ambiente, à auto determinação dos povos, entre outros. 
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Após essa breve consideração, é possível observar que o direito à saúde é um direito 

social presente na segunda dimensão dos direitos fundamentais, que exige uma prestação 

positiva do Estado para sua concretização. Segundo Alexandre de Moraes, o conceito de 

Direitos Socias pode ser definido como: 

 

Direitos sociais são direitos fundamentais do homem, caracterizando-se 
como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um 
Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria de condições de 
vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são 
consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo art. 1º, IV, da 
Constituição Federal (MORAES, 2009, p.195). 

 

A Constituição Federal de 1988 ao inserir o capítulo II, Dos Direitos Sociais sob o 

título Dos Direitos e Garantias Fundamentais afirmou, assim, a fundamentalidade dos direitos 

então elencados. Conforme exposto no artigo 6º: “São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância,  e a assistência aos desamparados”. 

Porém, não obstante a positivação do direitos fundamentais na Constituição, a 

realidade social brasileira, marcada pela desigualdade, tem demonstrado que a afirmação 

desses direitos no texto constitucional não tem sido suficiente para garantir à sociedade a 

plena efetividade desses direitos. 

Dessa forma, superado a fase do seu reconhecimento, surge a problemática da eficácia 

e aplicabilidade dos direitos fundamentais sociais. Segundo Kreel, “por eficácia juridica 

entendemos a capacidade (potencial) de uma normal para produzir efeitos jurídicos.” (2002, 

p.39).  

Ao adentrar no campo da eficácia, observa-se que as normas constitucionais são 

classificadas em normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia 

limitada, esta última dividida em normas de princípio institutivo, e normas de princípio 

programático. 

As normas de eficácia plena são aquelas aptas a, desde já, produzirem todos os seus 

efeitos. Têm aplicabilidade direta, imediata e integral. Não necessitam de nenhuma 

complementação infraconstitucional para que possam ter seu cumprimento exigido, criam 

situações subjetivas de vantagem ou de vínculo, sendo, desde logo, exigíveis (SILVA, 2007). 

As normas de eficácia contida, à semelhança das normas de eficácia plena, são aptas a, 

desde já, produzirem todos os seus efeitos, mas podem, no futuro, terem seus efeitos 
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restringidos (contidos) por atuação do Poder Público. Têm aplicação direta, imediata, mas 

possivelmente não integral (SILVA, 2007). 

Já as normas de eficácia limitada tem sua aplicabilidade reduzida e exigem 

complementação por norma infraconstitucional para produzirem seus efeitos jurídicos. 

Segundo Silva,  

 
São todas as que não produzem, com a simples entrada em vigor, todos os 
seus efeitos essenciais, porque o legislador constituinte, por qualquer 
motivo, não estabeleceu, sobre a matéria, uma normatividade para isso 
bastante, deixando essa tarefa ao legislador ordinário ou a outro órgão 
(SILVA, 2007, p. 82). 
 

 Os direitos fundamentais sociais, em especial o direito à saúde, objeto do presente 

artigo, são considerados, pela grande maioria, como normas de eficácia limitada, ou seja, 

dependentes de regulamentação infraconstitucional, e de princípio programático. Entende-se 

por norma programática aquelas que  enunciam objetivos a serem alcançados pelo Estado 

através de políticas públicas.  

 Essa classificação dada às normas de direitos fundamentais sociais, com cunho 

programático, gerou grande discussão e controvérsia na doutrina no que tange a sua 

aplicabilidade imediata ou mediata. 

 Alguns doutrinadores sustentam que, os direitos sociais de cunho programático, 

dependentes de uma prestação positiva do Estado, nao gozam de aplicabilidade imediata, 

tendo em vista a necessidade de regulamentação infraconstitucional para terem efetividade. 

Nesse caso, a concretização do direito estaria a mercê da vontade do legislador 

infraconstitucional. 

Todavia, em posição contrária, doutrinadores sustentam que todas as normas de 

direitos fundamentais, incluindo as que versam sobre direito sociais prestacionais e que ainda 

não foram regulamentadas no plano infraconstitucional, devem ter aplicação imediata. 

Consoante esse entendimento, Sarlet diz que: 

 

De modo especial no que diz com os direitos fundamentais sociais, e 
contrariamente ao que propugna ainda boa parte da doutrina, tais normas de 
direitos fundamentais não podem mais ser considerados meros enunciados 
sem força normativa, limitados a proclamações de boas intenções e 
veiculando projetos que poderão, ou não, ser objeto de concretização, 
dependendo única e exclusivamente da boa vontade do poder público, em 
especial, do legislador (SARLET, 2002, p.9). 
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Nesse diapasão, importante observar que a própria Constituição Federal no seu artigo 

5º, parágragfo 1º estatui que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata, consagrando, dessa forma, o princípio da máxima efetividade e 

aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais. 

No que tange ao direito à saúde, direito fundamental social, o eminente Ministro Celso 

de Mello, figurando como relator no julgamento do Recurso Extraordinário n° 271.286 – RS, 

perante o Supremo Tribunal Federal – STF, em hipótese versando sobre o fornecimento de 

medicamentos para o tratamento da AIDS, ressaltou o caráter fundamental da norma 

esculpida no art. 196 da Constituição Federal de 1988. Conforme o entendimento do referido 

Ministro: 

 
O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que 
tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano 
institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode 
converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder 
Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 
substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, 
por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina 
a própria Lei Fundamental do Estado (BRASIL, 2000). 

  
 Nota-se que o entendimento predominante é no sentido de que os direitos 

fundamentais tem aplicabilidade imediata. Assim, em relação  ao direito à saúde, direito 

social de eficácia limitada e princípio programático, percebe-se que este não pode ter sua 

aplicabilidade comprometida em razão de uma omissão legislativa. Entende-se que a falta de 

regulamentação no plano infraconstitucional não pode ser utilizada, pelo poder público, como 

argumento para que se abstenha do seu dever constitucional. 

 Portanto, conclui-se que o direito à saúde é um direito fundamental social auto-

aplicável. Assim, uma vez violado ou inefetivo, pode a sociedade se valer de todos os meios 

jurídicos existentes para a proteção desse direito. 

 

 

JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, à saúde foi expressamente declarada 

como um direito fundamental social, desfrutando de toda força normativa e efetividade que as 

demais normas constitucionais. Nesse cenário, surge a responsabilidade do Estado para com a 
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população, devendo garantir esse direito constitucional à todos, mediante a promoção, 

implementação e execução de políticas públicas.  

Superado o entendimento de que os direitos sociais presentes no texto normativo 

seriam meras normas programáticas, sem força vinculante, o direito à saúde ganha força 

normativa, devendo ter sua aplicabilidade imediata. Com isso, torna-se legítima a prerrogativa 

constitucional que garante ao cidadão o acesso à Justiça nos casos em que há ameaça ou lesão 

desse direito. Nas palavras de Aith: 

A partir do momento em que a Saúde foi reconhecida como um Direito 
fundamental, a pressão social para que o Estado dê respostas a esse direito 
aumentou sensivelmente. Grupos vulneráveis, associações de doentes 
crônicos, indivíduos esperando transplantes, dentre outros grupos sociais, 
todos se viram dotados de um instrumento poderoso para fazer com que o 
Estado desenvolva-se de forma rápida para a garantia desse Direito 
Constitucional à saúde (AITH, 2007, p.87). 

 

 Diante da inoperância das políticas públicas, a falta de recursos e o gerenciamento 

precário do atual sistema de saúde no Brasil, a população consciente, busca a satisfação dos 

seus direitos, individuais e coletivos, através do Judiciário. Este, por sua vez, atua 

satisfatoriamente, cumprindo seu dever constitucional disposto no artigo 5º, inciso XXXV, da 

CF/88 segundo o qual “ao Poder Judiciário é vedado recusar a apreciação toda lesão ou 

ameaça a direito posto”. 

  Portanto, é nesse contexto de ampliação da positivação dos direitos fundamentais 

sociais na Constituição, somado à má gerência do Estado em efetiva-los, que surge o 

fenômeno da “judicialização dos conflitos sociais” ou, ainda, “judicialização da política”. O 

Judiciário, ao ser provocado a enfrentar questões de grande repercussão social e política, 

torna-se de suma importância para efetivação dos direitos sociais individuais e coletivos. 

Especificamente na saúde, esse fenômeno iniciou-se  nas décadas de 80 e 90, quando a 

AIDS passou a configurar uma das maiores ameaças a saúde pública, tendo em vista o alto 

grau de contágio e elevada taxa de mortalidade. Com isso, portadores da doença recorreram 

ao Judiciário pleiteando o tratamento e o fornecimento gratuito de medicamentos pelo Estado, 

com fundamento na garantia constitucional do direito à saúde de todos os cidadãos. Desde 

então, esse fenômeno vem crescendo excessivamente, gerando grandes questionamentos e 

controvérsias no mundo jurídico, acadêmico, político e social. 

 No Brasil, a judicialização atinge tanto a rede pública como a privada, porém é na 

saúde pública que o fenômeno se manifesta com maior intensidade. Segundo Ventura: 
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No contexto democrático contemporâneo, o fenômeno da judicialização da 
saúde pública 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 
(VENTURA,2010, p.78).  

 

A internação em hospitais,  a disponibilidade de leitos hospitalares, a colocação de 

próteses e realização de tratamento ou exames de alto custo, são alguns dos pedidos que 

movem as ações judiciais. Todavia, nota-se que as demandas, em sua grande maioria, versam 

sobre o fornecimento de medicamentos,  ora os  que estão em falta na rede pública, ora os que 

não se encontram na lista de medicamentos financiados pelo sistema público de saúde.  

Ocorre que, o excessivo volume dessas demandas judiciais e o provimento dado pelo 

Judiciário, obrigando o Estado a fornecer toda a assistência farmacêutica pleiteada pelo 

indivíduo, gera a escassez dos recursos públicos e compromete toda a gestão orçamentária 

estatal. Essa é uma das críticas contrárias a intervenção do Poder Judiciário, e que se apoia no 

“princípio da reserva do possível”. 

Segundo entendimento de Silva, esse princípio pode ser conceituado como: 

 
Aquele que possibilita e regula a extensão e a possibilidade da atuação do 
ente estatal, no que concerne a efetivação de direitos sociais e fundamentais, 
sendo condicionada, porém, tal prestação, à existência de recursos públicos 
disponíveis para tal (SILVA, 2006, p. 26). 

 

Nesse sentido, o Estado alega a impossibilidade de atender todas as decisões judiciais, 

tendo em vista a insuficiência de recursos públicos. As decisões dos juízes em matéria de 

medicamentos, muitas das vezes determinando a entrega imediata de remédios de alto custo, 

provoca uma desorganização da Administração Pública. O ente estatal se vê obrigado a 

transferir parte dos recursos que seriam utilizados nos programas de saúde pública, para 

atender a demanda do jurisdicionado. Logo, a destinação dos recursos públicos para atender 

casos especiais, comprometeria o planejamento e a verba total destinada para assistência à 

saúde da população. Nas palavras de Daniel Wei Liang Wang, 
 
Os recursos públicos disponíveis são menores do que o necessário para 
oferecer a todos os cidadãos todos os direitos que a Constituição prevê, 
muitas vezes a Administração não tem ou não pode dispor dos recursos 
necessários para atender a decisão judicial sem prejudicar a tutela de um 
outro direito que o poder público entendeu ser mais importante”(WANG, 
2006, p.04). 
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Nesse diapasão, ainda que se considere as decisões que concedem o fornecimento de 

algum medicamento a determinado indivíduo como uma medida de justiça, trata-se da 

chamada micro-justiça. O judiciário ao proferir suas decisões com base somente no caso 

concreto, acaba por beneficiar um indivíduo, em detrimento de muitos outros que dependem 

do sistema público de saúde, e não tem acesso à justiça. Em relação a essa questão, Anderson 

Sant’Ana Pedra observa que: 
Não pode o Judiciário decidir como numa prova rasa de corrida, concedendo 
direito apenas àquele(s) que chegar(em) primeiro. Deve analisar se aquilo 
que está sendo concedido realmente é possível de ser concedido a todos 
aqueles que chegarem ao Judiciário com a mesma pretensão e que estejam 
em situação semelhante. As decisões judiciais, no que aqui se enfoca, não 
podem ser casuísticas (microjustiça), não sendo racional uma decisão que 
venha a conceder privilégios a alguns jurisdicionados em detrimento da 
maioria (PEDRA, 2013, p. 98).  

 Além disso, observa-se que grande parte da população, sobretudo aqueles que 

dependem do sistema de saúde pública, por não terem condições de arcar com o custo dos 

processos judiciais, ou até mesmo por desconhecerem seus direitos, acabam sendo 

desprivilegiados. 

 Assim, a intervenção do Judiciário nas questões envolvendo a saúde, além de 

comprometer a gestão orçamentária do Estado, que se vê obrigado a realocar seus recuros em 

razão das decisões judiciais, não garante o direito constitucional à saúde de forma universal e 

igualitária, tendo em vista que suas decisões beneficiam parte da sociedade. 

 Outra crítica à judicialização da saúde reside na questão da legitimidade da 

intervenção do Poder Judiciário na esfera de atuação dos Legislativo e Executivo, e também 

na questão da legitimidade democrática. A Constituição Federal estabelece expressamente 

que cabe ao Poder Executivo a elaboração, garantia e efetivação do Direito à saúde. Dessa 

forma o acesso à saúde se dará através das políticas públicas implementadas pelo Estado, não 

sendo legítima, portanto, a atuação do Judiciário no sentido de estabelecer a realização prática 

e imediata de normas programáticas.  

 Ademais, sobre a legitimidade democrática, sustenta-se que somente o Poder 

Executivo e o Poder Legislativo tem competência para escolher de que forma os recursos 

públicos serão gastos, tendo em vista essa função pertencer somente aos poderes legitimados 

pelo voto popular. Logo, as decisões judiciais que determinam a alocação de recursos para 

fornecimento de medicamentos ou tratamentos, caracterizam uma usurpação de função. 

Por fim, outro ponto levantado, trata da eficácia dos medicamentos pleiteados. 
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Observa-se que a indústria farmacêutica constantemente lança no mercado remédios 

inovadores e caros. O apelo e a proposta milagrosa feito pelos laboratórios estimulando o 

consumo desses novos medicamentos acaba por influenciar grande parte da populaçao a 

querer experimentá-los. Ocorre que, de fato, muito dos medicamentos lançados tem sua 

eficácia comprovada, e são a saída para muitos pacientes com doenças raras. Todavia, muitos 

deles tem sua eficácia duvidosa, trazendo mais riscos que vantagens. 

 Dessa forma, as decisões dos magistrados que concedem a entrega imediata desses 

medicamentos com eficácia não comprovada e que não estão presentes na lista do remédios 

comuns e execpcionais fornecidos pelo SUS, acaba por comprometer o direito à saúde que 

está sendo demandado, além de colocar em risco a vida dos indivíduos. 

 Em contrapartida à esses argumentos, uma parcela da sociedade, doutrinadores e 

estudiosos, vem se posicionando no sentido de que a intervenção do Judiciário nessas 

questões é legítima e contribui para a garantia e efetivação dos direitos sociais constitucionais. 

Vedar a sua atuação nas questões que envolvem à saúde, e condicionar a garantia desse direito 

somente ao Estado, acarretaria em um retrocesso social.  

 Observa-se que, o artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal de 1988, ao dispor 

sobre o dever legal do magistrado de resolver a demanda sempre que provocado, juntamente 

com o  artigo 196 da mesma Constituição que reconhece o  direito à saúde como um direito de 

todos, legitimam a atuação do Poder Judiciário. 

 Observa-se que a crescente judicialização da saúde nos últimos anos evidencia a 

precariedade do atual sistema público de saúde. A falta de recursos, o mal gerenciamento, o 

despreparo no atendimento, a falta de medicamentos e a péssima acomodação são um dos 

problemas e desafios enfrentados pelo SUS no Brasil. Logo, é fato que o Estado não vem 

cumprindo com seu dever de garantir a toda a sociedade o acesso à um sistema de saúde de 

qualidade. 

 É nesse cenário, de inadimplência e omissão do Poder Público, que o judiciário 

assume um papel fundamental, intervindo na garantia e efetivadade desse direito e fazendo 

com que o Estado cumpra com o dever constitucional que lhe fora imposto.  

Além disso, argumenta-se que a insuficiência de recursos, com base no principio da 

reserva do possível, não pode servir como justificativa para negação da assistência à saúde 

pelo Estado. É fato que os recursos financeiros são limitados, entretanto, esse motivo não 

pode ser invocado com o objetivo de exonerar o Estado  do cumprimento de suas obrigações.  

O Poder Público deve, através de prestações positivas, garantir o mínimo existencial 

necessário para que cada pessoa possa viver com condições de vida dignas. Nesse sentido 
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Paulo Gilberto Cogo Leivas afirma que: 

O direito ao mínimo existencial é, então, o direito à satisfação das 
necessidades básicas, ou seja, o direito a objetos, atividades e relações que 
garantem a saúde e a autonomia humana e, com isso, independem a 
ocorrência de dano grave ou sofrimento em razão da deficiência de saúde ou 
impossibilidade de exercício de autonomia. (LEIVAS, 2006, p.135) 

 

A arrecadação de recursos financeiros pelo ente estatal, bem como o planejamento dos 

gastos públicos, deve levar em consideração o princípio do mínimo existencial, ou seja, o 

Estado deve garantir, primeiramente, as condições materiais básicas e necessárias para que 

todo cidadão possa viver dignamente.  

Nesse sentido, o princípio do mínimo existencial limita à aplicação da reserva do 

possível, na medida em que o Estado não pode alegar inexistência de recurso, quando o 

direito pleiteado pelo indivíduo for imprescindível à sua dignidade. 

 Em razão da crescente judicialização no Brasil e da complexidade do tema, o Supremo 

Tribunal Federal, em 2009, convocou uma audiência pública com diversos segmentos da 

sociedade civil, a fim de debater e esclarecer as questões técnicas, científicas, administrativas, 

políticas, econômicas e jurídicas envolvidas nas decisões judiciais sobre a saúde.  

A responsabilidade dos entes federados em matéria de direito à saúde, a obrigação do 

Estado de fornecer prestação de saúde prescrita por médico não pertencente ao quadro do 

SUS ou sem que o pedido tenha sido feito previamente à Administração Pública; a obrigação 

do Estado de custear prestações de saúde não abrangidas pelas políticas públicas existentes; a 

obrigação do Estado de disponibilizar medicamentos ou tratamentos experimentais não 

registrados na ANVISA ou não aconselhados pelos Protocolos Clínicos do SUS; a obrigação 

do Estado de fornecer medicamento não licitado e não previsto nas listas do SUS; e as fraudes 

ao Sistema Único de Saúde foram algumas das questões debatidas na referida audiência. 

Desde então, nota-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal vem sendo no 

sentido de reconhecer o direito à saúde como um direito fundamental, que cria para o Estado 

o dever de estabelecer e implementar políticas públicas para sua proteção. Nos casos de 

omissão desse dever, o Judiciário, ao ser provocado, deve buscar a efetivação do direito, não 

cabendo o argumento da natureza programática das normas definidoras de direitos sociais, 

nem a alegação da reserva do possível por si só, sem provas da escassez de recursos pelo do 

Poder Público. 

Além disso o Supremo manifesta que todos os entes federados são responsáveis 

solidários na obrigação do direito à saúde. Sendo assim o cidadão, pode acionar qualquer um 

dos entes para integrar o polo passivo. 
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Em relação as ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos, o tribunal 

superior entende que, quando se tratar de medicamentos sem registro na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), sem comprovação científica, ou em fase experimental, não 

há embasamento legal determinando que o Estado o adquira. Ademais, conceder esse tipo de 

medicamento colocaria em risco a situação do paciente e, em se tratando de tecnologias de 

alto custo, comprometeria o planejamento da política pública voltada a coletividade. 

 Para exemplificar essa atual jurisprudência brasileira, especificamente sobre o 

fornecimento de medicamentos, observa-se o julgamento da Suspensão de Segurança 

n.3073/RN pelo STF: 

“O Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento no art. 4º da Lei 4.348, 
de 26 de junho de 1964, requer a suspensão da execução da liminar 
concedida pela desembargadora relatora do Mandado de Segurança nº 
2006.006795-0 (fls. 31-35), em trâmite no TJ/RN, que determinou àquele 
ente federado o fornecimento dos medicamentos Mabithera (Rituximabe) + 
Chop ao impetrante, paciente portador de câncer, nos moldes da prescrição 
médica. O requerente sustenta, em síntese: a) inadequação do mandado de 
segurança, pois, “em caso de pedido de medicamentos, é necessária perícia 
que verifique a plausibilidade da indicação médica feita pelo médico 
particular” (fl. 5); b) ocorrência de grave lesão à ordem e à economia 
públicas, porquanto a liminar impugnada viola o princípio da legalidade 
orçamentária (Constituição da República, art. 167), certo que “o Estado não 
tem previsão orçamentária para suprir a população com todos os 
medicamentos que esta demande, não podendo arcar com o provisionamento 
integral de fármacos de que necessite cada cidadão residente no território 
estadual” (fl. 10). Nesse contexto, ressalta a necessidade de observância da 
cláusula da reserva do financeiramente possível e o fato de que os 
medicamentos requeridos não estão inseridos no âmbito do Programa de 
Dispensação de Medicamentos em Caráter Excepcional, estabelecido, por 
intermédio do Poder Executivo, conjuntamente pela União, Estados e 
Municípios; c) impossibilidade de o Poder Judiciário “c) impossibilidade de 
o Poder Judiciário “desenvolver ou efetivar direitos sem que existam meios 
materiais disponíveis para tanto” (fl. 12). Além disso, aduz que não se nega a 
fornecer todo e qualquer medicamento ao impetrante, apenas propõe a 
indicação de outros similares, uma vez que o medicamento solicitado não se 
encontra relacionado na lista do Ministério da Saúde; d) caráter experimental 
do medicamento pleiteado (Rituximabe), o qual se encontra em estudo “em 
razão de pesquisas haverem concluído que ele proporciona o aparecimento 
de hepatite nos pacientes que o utilizam” (fl. 15). 2. A Presidência do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte determinou a remessa 
dos autos a esta Corte (fls. 36-38). 3. A Procuradoria-Geral da República 
opinou pelo indeferimento do pedido (fls. 45-46). 4. Inicialmente, reconheço 
que a controvérsia instaurada no mandado de segurança em apreço evidencia 
a existência de matéria constitucional: alegação de ofensa aos arts. 6º e 196 
da Constituição da República e aos princípios da dignidade da pessoa 
humana e da solidariedade. Dessa forma, cumpre ter presente que a 
Presidência do Supremo Tribunal Federal dispõe de competência para 
examinar questão cujo fundamento jurídico é de natureza constitucional (art. 
297 do RISTF, c/c art. 25 da Lei 8.038/90), conforme firme jurisprudência 
desta Corte, destacando-se os seguintes julgados: Rcl 475/DF, rel. Ministro 
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Octavio Gallotti, Plenário, DJ 22.4.1994; Rcl 497-AgR/RS, rel. Ministro 
Carlos Velloso, plenário, DJ 06.4.2001; SS 2.187-AgR/SC, rel. Ministro 
Maurício Corrêa, DJ 21.10.2003; e SS 2.465/SC, rel. Min. Nelson Jobim, DJ 
20.10.2004. 5. A Lei 4.348/64, em seu art. 4º, autoriza o deferimento do 
pedido de suspensão de segurança para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à 
segurança e à economia públicas. Verifico estar devidamente configurada a 
lesão à ordem pública, considerada em termos de ordem administrativa, 
porquanto a execução de decisões como a ora impugnada afeta o já abalado 
sistema público de saúde. Com efeito, a gestão da política nacional de saúde, 
que é feita de forma regionalizada, busca uma maior racionalização entre o 
custo e o benefício dos tratamentos que devem ser fornecidos gratuitamente, 
a fim de atingir o maior número possível de beneficiários. Entendo que a 
norma do art. 196 da Constituição da República, que assegura o direito à 
saúde, refere-se, em princípio, à efetivação de políticas públicas que 
alcancem a população como um todo, assegurando-lhe acesso universal e 
igualitário, e não a situações individualizadas. A responsabilidade do Estado 
em fornecer os recursos necessários à reabilitação da saúde de seus cidadãos 
não pode vir a inviabilizar o sistema público de saúde. No presente caso, ao 
se deferir o custeio do medicamento em questão em prol do impetrante, está-
se diminuindo a possibilidade de serem oferecidos serviços de saúde básicos 
ao restante da coletividade. Ademais, o medicamento solicitado pelo 
impetrante, além de ser de custo elevado, não consta da lista do Programa de 
Dispensação de Medicamentos em Caráter Excepcional do Ministério da 
Saúde, certo, ainda, que o mesmo se encontra em fase de estudos e 
pesquisas. Constato, também, que o Estado do Rio Grande do Norte não está 
se recusando a fornecer tratamento ao impetrante. É que, conforme 
asseverou em suas razões, “o medicamento requerido é um plus ao 
tratamento que a parte impetrante já está recebendo” (fl. 14). Finalmente, no 
presente caso, poderá haver o denominado “efeito multiplicador” (SS 1.836-
AgR/RJ, rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, unânime, DJ 11.10.2001), diante 
da existência de milhares de pessoas em situação potencialmente idêntica 
àquela do impetrante. 6. Ante o exposto, defiro o pedido para suspender a 
execução da liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança nº 
2006.006795-0 (fls. 31-35), em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio Grande do Norte. Comunique-se, com urgência. Publique-se”. (STF, SS 
1073, Rel. Min. Presidente, proferida pela Min. Presidente Ellen Gracie, j. 
09/02/2007, DJ 14/02/2007, p. 21). 

 

 Tal decisão, ao negar o fornecimento de medicamentos experimentais em razão de não 

constarem na lista oficial do Sistema Único de Saúde, revela o atual posicionamento do STF 

preocupado em observar e considerar a atual política pública implementada pelo Estado, de 

forma a não comprometê-la em suas decisões. 

  

 

ALTERNATIVAS 

 

Tendo em vista o crescimento acelerado da judicialização da saúde, importante refletir 

sobre  possíveis alternativas que possam conter e evitar que a via judicial se torne o único 
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meio de garantia para o acesso a bens e serviços públicos de saúde. Não pretende-se esgotar 

as vias alternativas, mas sim sugerir caminhos diversos que contenham a  intervenção judicial. 

Como já visto anteriormente, muitas das decisões judiciais sobre questões 

relacionadas à saúde, não levam em consideração toda a política pública organizada pelo 

Estado. Medicamentos são concedidos sem que se observe o programa desenvolvido pelo 

Sistema Único de Saúde. 

Nesse sentido, torna-se importante uma maior atenção e observação do judiciário  às 

políticas públicas já existentes. Os magistrados, diante dos casos concretos, devem, antes de 

tudo, conhecer o funcionamento dos programas de saúde pública, observando, dessa forma, as 

portarias, normas e regulamentações técnicas que  regulam o Sistema Único de Saúde. Do 

contrário, a judicialização poderá configurar-se como risco para a continuação das políticas 

públicas de saúde. 

Além disso, outra alternativa fundamenta-se na necessidade de haver razoabilidade 

nas decisões do judiciário, levando-se em conta os argumentos das escassez de recursos 

públicos e do alto custo dos medicamentos. É fato que as escassez de verba do Estado não 

deve ser óbice para a garantia do direito à saúde, entretando, os juízes devem considerar a 

realidade econômica do país em seus julgamentos. 

Utilizar o critério da razoabilidade nos julgamentos das demandas judiciais presume 

um breve conhecimento sobre o orçamento e as contas públicas referentes ao campo da saúde, 

de forma que uma única decisão concedendo um remédio de alto custo não comprometa a 

fomentação de outros direitos sociais e as necessidades dos demais pacientes. O direito à 

saúde não pode ser confundido com a oferta de qualquer medicamento ou serviço pleiteado. 

Outro ponto diz respeito a tarefa do Poder Judiciário de fiscalizar as provas trazidas na 

ação. Nesse sentido, deve o judiciário investigar de forma mais criteriosa as prescrições 

médicas, a fim de observar se os remédios prescritos estão disponíveis ou não na lista de 

fornecimento do SUS, se há algum outro medicamento compatível e com os mesmos efeitos 

que o pleiteado. Faz-se necessária a avaliação da justificativa de porque o tratamento 

pleiteado está sendo prescrito em detrimento do já dispensado pelo Estado. 

Além disso, questiona-se muito o atraso dos medicamentos fornecidos pelo SUS, que 

não acompanham os avanços tecnológicos e medicinais. Nesse diapasão é fundamental que o 

Estado, e os referidos órgãos competentes avaliem periodicamente as listas oficiais de SUS, 

de modo a promover a incorporação das novas tecnologias em saúde, garantindo a atualização 

das listas de insumos e uma melhora na sua qualidade, segurança e eficácia. 
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Para tanto, é preciso um maior esforço e comprometimento do Governo para com a 

população no que diz respeito ao seu dever constitucional de garantir o acesso à saúde pública 

de qualidade a todos os cidadãos. É notório que o atual sistema público de saúde precisa ser 

melhor estruturado, assim como a gestão administrativa. As falhas, e o eventual desinteresse 

do Estado na implementação das políticas públicas precisa ser modificado. 

 Por fim, no intuito de reduzir a interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas, 

destaca-se a importância da conscientização dos agentes políticos quanto às políticas públicas 

de saúde e a mudança de mentalidade para a construção do diálogo institucional entre 

Executivo e Judiciário. Ambos os Poderes devem atuar em conformidade com a Constituição 

e trabalhar de uma forma mais colaborativa um com outro, para que assim, seja possível a 

garantia e efetivação do direito à saúde a todos, de forma justa e igualitária. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como observado no decorrer do presente artigo, é somente com a Constituição 

Federal de 1988 que a Saúde passa a ser reconhecida como sendo um direito social 

fundamental, com características de universalidade, aplicação imediata e eficácia plena. Nesse 

sentido, surge para o Estado o dever constitucional de garantir, mediante políticas públicas e 

econômicas, a promoção e proteção desse direito a todos os cidadãos. 

No entanto, nota-se que as políticas públicas e o atual sistema de saúde demonstram 

falhas que impedem a efetivação desse direito social previsto constitucionalmente. Como 

resposta à má gestão do Estado na implementação e garantia das políticas públicas, a 

interferência do Poder Judiciário na resolução das demandas sociais aparece como a estratégia 

mais favorável à aplicação imediata do direito à saúde. 

As demandas judiciais que objetivam o acesso a medicamentos, insumos, exames e 

tratamentos tem crescido de forma exponencial. A população, com base no artigo 196 da 

Constituição brasileira que expõe que "a saúde é um direito de todos e dever do Estado", 

busca no Poder Judiciário a resolução dos conflitos sociais e a garantia dos seus direitos. 

Ocorre que essa transferência ao Poder Judiciário da responsabilidade de efetivação de 

direitos e enfrentamento da questão social pelo Estado, vem gerando crescentes debates e 

controvérsias entre os operadores do direito, acadêmicos, gestores públicos e a sociedade 

civil.  
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Dessa forma verificou-se que grande parte da Administração Pública e os gestores de 

saúde argumentam que a interferência do Judiciário resulta no atendimento a micro-justiça, 

em detrimento da macro-justiça, ou seja, sob o pretexto de se garantir à vida, compromete-se 

a saúde e integridade dos que, por desconhecimento ou ausência de meios, não conseguem 

apresentar sues pleitos aos magistrados. 

Além disso, sustentam a escassez de recursos públicos para atender todas essa 

demandas, que na maioria dos casos, pleiteiam a concessão de medicamentos de alto custo, ou 

que não estão dispinoníveis na lista do SUS ou que não tem registro na ANVISA.  As 

decisões judiciais ignoram todo o planejamento e o orçamento do Estado, que se vê obrigado 

a realocar seus finitos recursos para atender uma minoria. 

 Por outro lado, a sociedade em geral e operadores do direito veêm a judicialização 

como uma forma de pressionar o Estado à cumprir com as políticas públicas proposta ao 

longo do exercício financeiro. A atuação do judiciário surge como meio para efetivação do 

direito à saúde. O entendimento é no sentido de que o direito à saúde, por ter relação direta 

com a vida e a dignidade da pessoa humana, não deve se sujeitar ao argumento da reserva do 

possível, devendo o Estado se preocupar em, tão somente, garantir o mínimo existencial a 

todos os cidadãos. 

 Nesse sentido, e diante das divergencias levantadas, foi possível notar, ao longo do 

estudo, que o Supremo Tribunal Federal, em seus julgados vem se esforçando para tornar suas 

decisões mais legítimas e próximas da realidade brasileira. Observa-se uma preocupação dos 

magistrados em analisar com maior cautela os casos concretos, articulando-os com as 

políticas, ações e serviços já existentes e desenvolvidos pelo Estado. 

 Verifica-se que umas das alternativas a serem buscadas para dar maior efetividade ao 

direito à saúde e conter esse excesso de demandas judiciais, é a aproximação entre os poderes 

judiciário e executivo. É necessário que os judiciário se conscientize da lógica, dos programas 

e das políticas públicas, bem como do uso racional de medicamentos e alocação dos recursos 

disponíveis em saúde.  

Ao mesmo tempo é preciso que o Poder Executivo seja mais comprometido com as 

políticas públicas desenvolvidas, tornando suas ações na area da saúde, mais transparentes e 

efetivas. As listas oficiais do SUS de fornecimento de medicamentos e tratamentos deve ser 

atualizada periodicamento de forma a incluir as novas tecnologias. 

Portanto, sem pretender esgotar a discussão e apresentar respostas ao fenômeno da 

judicialização da saúde, buscou-se fazer uma reflexão crítica sobre a complexidade do tema 

que aborda direitos ligados à vida e a dignidade humana dos indivíduos. Após anos de lutas e 
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conquistas, é necessário que a sociedade exija que os seus direitos consagrados na 

Constituição se materializem em suas vidas e se tornem, de fato, efetivos. 
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