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Sociedade idiotizada 

A moral montada no terror 

Contentamo-nos, resignamo-nos 

E forjamos álibi no amor 

Cordiais demais nós engolimos sapos 

E fazemos tratos com o além 

Em constante ânsia, quase mendicância 

Pra que um deus assuma ou mande alguém 

Pra nos salvar de nós 

 

Povo enfado, será malogrado 

Se não acordado pro poder 

De tomar o leme, ir contra o que teme 

A mão já não treme, pode ver 

 

Se não fores bravo, tu serás escravo 

Minhas mãos eu lavo sem desdém 

Pros porcos basta lama, o dever nos chama 

E melhor que nós não há ninguém 

Pra nos salvar de nós 

 

 

                                                                                                  (Rodrigo Costa, Danilo Cutrim, 

Vitor Isensee e Nicolas Christ – Terra de Cego) 
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RESUMO 

A presente dissertação de mestrado é fruto de um acúmulo teórico, político e acadêmico, cuja 

trajetória apresento em forma de síntese, através de uma pesquisa realizada, junto ao do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ, instituição à luz da qual procurei 

desenvolver as minhas reflexões em busca de um entendimento sobre os fatos reais que vêm 

acontecendo em relação aos processos de “Judicialização da Saúde” neste Estado. Tomo 

como base além dos diversos diálogos com a literatura, examino ainda que de forma breve, 

situações constitutivas de processos julgados no ano de 2014, à qual analiso o tema “A 

Judicialização da Saúde no Brasil e no Rio de Janeiro: a funcionalidade do Estado e o 

significado aos Direitos Sociais”. Para o desenvolvimento desta análise tomo como base 

algumas questões norteadoras de minhas reflexões: 1- Quais são os fatores que estão 

contribuindo para o crescimento do processo de judicialização na área específica da saúde? 2 - 

Qual seria a funcionalidade do Estado, frente à emergência e ao crescimento destes processos 

que por questões postas a ele tem a intermediação da Justiça? 3 - Quais tem sido as soluções 

concretas surgidas para os problemas apresentados? Com vistas a busca de respostas mais 

próximas da realidade, o estudo aqui apresentado, parte de um pressuposto onde, a 

compreesão acerca do papel do Estado em suas mediações nas situações de judicialização da 

saúde, e suas instituições funcionam muito mais voltadas à reprodução das condições 

necessárias à organização dos interesses do modo de produção capitalista. Destarte, o estudo 

procurou elucidar certas conexões entre as diferentes dimensões (poltícas, econômicas e 

sociais) que operam no sentido de auxiliar o funcionamento da organização formal e 

burocrática, cujas relações na sociedade demandam leituras que ajudem a revelação de 

fenômenos particulares e universais concretos. A problematização da pesquisa resultou de 

uma análise crítica sobre as atuais formas de atuação do Estado capitalista. Buscamos resgatar 

os fundamentos teóricos que melhor expliquem as características da constituição do e da 

gênese do Estado, passando pela concepçao do Estado contemporâneo, com a finalidade de 

coletarmos os subsídios essenciais à concepção dos direitos sociais na sociedade capitalista, e 

principalmente os direitos a Saúde. Tal percepção foi possível a partir da apropriação de 

conjunto de conhecimentos obtidos através de diálogos sistemáticos, principalmente, com o 

Direito, cujos fundamentos teórico teórico-metodológicos tornaram-se imprescindíveis aos 

avanços intelectuais alcançados. Além deste campo do conhecimento, foram explorados 

conteúdos teórico-metodológicos e políticos no campo da economia política, para a 

compreensão das relações estruturais e superestruturais na sociedade capitalista 

contemporânea. Essa qualificação do debate da crítica ao Estado e suas interfaces com o 

ordenamento jurídico e mecanismos de controle social, constam desta dissertação, que 

encontra-se dividida em três partes: a apresentação de um estudo teórico sobre o Estado, 

posteriormente sobre a dimensão do Direito e em sua última parte, sobre os direitos sociais, 

com ênfase para o direito à saúde e, por fim, a apresentação com algumas ilustrações em 

forma de gráficos sobre os resultados da pesquisa empírica sobre dados sistematizados do 

TJRJ relacionados à Saúde. Estes apontam para a necessidade de apreendermos o movimento 

do Poder Judiciário na contemporaneidade e seu processo de judicialização para que esta 

instituição não seja naturalizada, como um canal de substituição das lutas sociais em prol dos 

direitos sociais, o que de fato obscurece a “questão social” e as lutas de classe na sociedade 

contemporânea. 

 

 

Palavras-chave: Estado, Direito, Saúde, Judicialização. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

This master's thesis is the result of a theoretical accumulation, political and academic, whose 

trajectory present in summary form, through a survey, next to the Court of the State of Rio de 

Janeiro - TJRJ, institution against which I tried to develop my thoughts in search of an 

understanding of the real facts that have been taking place in relation to the processes of 

"Legalization of Health" in this state. I take as a base as well as various dialogues with 

literature, examine albeit briefly, situations constituting cases heard in 2014, which analyze 

the theme "Health Legalization in Brazil and Rio de Janeiro: the functionality of the State and 

the significance to Social Rights ". To develop this analysis as a basis take some guiding 

questions of my reflections: 1. What are the factors that are contributing to the growth of the 

legalization process in the specific area of health? 2 - What is the state of functionality, 

forward to the emergence and growth of these processes by questions posed to him has the 

intermediation of Justice? 3 - What has been the arising practical solutions to the problems 

presented? In order to search closer to reality answers, the study presented here, part of a 

premise where the compreesão about the state's role in its mediations in cases of legalization 

of health, and its institutions function more focused on the reproduction of the conditions for 

the organization of the interests of the capitalist mode of production. Thus, the study sought to 

elucidate certain connections between different dimensions (policies, economic and social) 

that operate in order to assist the functioning of formal and bureaucratic organization, whose 

relations in society demand readings to help developing concrete particular and universal 

phenomena. The survey of questioning resulted from a critical analysis of the current forms of 

the capitalist state action. We seek to rescue the theoretical foundations which best explain the 

formation of the characteristics of and the genesis of the state, through the conception of the 

contemporary state, in order to collect the essential subsidies to the design of social rights in 

capitalist society, and especially the rights to health. This perception was possible from the 

appropriation of body of knowledge obtained through systematic dialogues, especially with 

the Law, whose theoretical and methodological theoretical foundations have become 

indispensable to the intellectual progress made. In addition to this field of knowledge, 

theoretical and methodological and political content were explored in the field of political 

economy, for understanding the structural and superstructural relations in contemporary 

capitalist society. This qualification of the critical debate to the state and its interfaces with 

the law and social control mechanisms included in this thesis, which is divided into three 

parts: the presentation of a theoretical study on the state later on the scale of Law and in his 

last part, on social rights, with emphasis on the right to health and, finally, the presentation 

with some illustrations in graphs on the results of empirical research on systematic data 

Health related TJRJ. These point to the need to apprehend the Judiciary movement in the 

contemporary world and its legalization process so that this institution is not naturalized as a 

replacement channel of social struggles in favor of social rights, which in fact obscures the 

"social question" and class struggle in contemporary society. 

 

 

 

Keywords: State, Law, Health, Judicialization. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação apresenta como foco central de análise compreender e desvendar a 

funcionalidade do Estado no processo de judicialização da saúde à luz das determinações 

econômicas, sociais e políticas que atravessam as relações sociais contemporâneas no Estado 

do Rio de Janeiro. O objeto abordado deriva da minha trajetória, desde o período da 

graduação, onde foi possível o contato com o debate da judicialização da saúde, sendo esse 

inclusive, tema do Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado à Escola de Serviço Social 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial para a obtenção do grau de 

Bacharel em Serviço Social. Isto acabou desdobrando-se em interesses de outras 

investigações e estudos nesta área. Desse modo, o tema vem sendo discutido ao longo da 

inserção no Mestrado, servindo de objeto de discussão e reflexão nos trabalhos finais das 

disciplinas, articulado com o conteúdo programático particular de cada uma delas.  

Durante o caminho percorrido na graduação e pós-graduação, percebi que este era uma 

discussão de suma importância para o Serviço Social, sobretudo para as políticas públicas de 

uma maneira geral, já que no nosso campo de atuação lidamos cotidianamente com usuários 

que necessitam da afirmação dos seus direitos. Isto ocorre, por exemplo, porque estes 

pacientes tem muitas vezes seu direito ao acesso à saúde de forma integral negados, seja de 

medicamentos específicos que os hospitais não tem a oferecer e/ou encaminhar para a retirada 

em outro local, ou de tratamentos terapêuticos mais diversos que precisariam ser feitos 

posteriormente a internação. 

Sendo assim, a partir de estudos anteriores realizamos um panorama dos últimos 20 

anos, onde foi verificada uma intensa participação do Poder Judiciário na área da saúde no 

Brasil. Esta exponenciação se dá de tal forma que a “Judicialização da Saúde”, acabou se 

tornando uma espécie de fenômeno de aparência naturalizada devido à ineficácia e/ou 

omissão do Estado, seja pela ausência de medicamentos para população na rede pública, seja 

pelos custos dos tratamentos de alta complexidade ou urgência para internações em unidades 

de terapia intensiva. 

Tomando como referência o atual quadro da Saúde pública no Brasil, vimos uma 

tendência cada vez mais precarizada do sistema de saúde público brasileira, seja no seu 

quadro de funcionários subcontratados, como de sua estrutura em geral: médico-hospitalar, 

falta de medicamentos, ou seja, percebemos um detrimento da saúde pública em relação aos 
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seguros privados de saúde, e isto, por sua vez, se constitui como um dos fatores 

impulsionadores do processo de judicialização e instigadores desta investigação.  

Contudo, o processo de judicialização não se dá apenas pela precarização do SUS, este 

é apenas um dos processos impulsionadores de uma questão que nos parece ser bem mais 

ampla e complexa. 

Desta forma, visando aprofundar os estudos teóricos relacionados a judicialização no 

Brasil, fizemos uma investigação dos possíveis fatores que consubstanciam a emegência dos 

processos de judicialização e sua vinculação com o projeto neoliberal do Estado capitalista 

contemporâneo. 

Assim, acreditamos que o intuito da proposição em publicizar uma pesquisa desta 

natureza é tentar buscar a essência dos fenômenos que se manifestam; desvendar o que há por 

trás de questões que aparecem aparentemente simples, como o atendimento aos direitos de 

saúde dos usuários, embora pautados constitucionalmente.  

De acordo com as reflexões de Kosic (1976), captar o fenômeno de determinada coisa 

significa indagar e descrever como se manifesta esta coisa em si naquele fenômeno, e como 

ao mesmo tempo nele se esconde. Compreender o fenômeno é chegar até a essência, atingi-la. 

Já que sem o fenômeno, sem a sua manifestação e revelação, a essência seria inatingível. 

Logo, um dos objetivos é buscar uma maior aproximação cada vez maior sobre o fenômeno 

recente da judicialização para problematizarmos quais são os fundamentos do aparentes do 

mesmo. 

O fenômeno não é, portanto, outra coisa senão aquilo que se manifesta de modo 

imediato, primeiro e com mais frequência. Sendo os fenômenos manifestados imediatamente, 

a busca pela essência, pela “verdade”, é uma incessante busca dos homens.  

 

Como a essência – ao contrário dos fenômenos – não se manifesta diretamente, e desde que 

o fundamento oculto das coisas deve ser descoberto mediante uma atividade peculiar, tem 

de existir a ciência e a filosofia. Se a aparência fenomênica e a essência das coisas 

coincidissem diretamente a ciência e a filosofia seriam inúteis. (...) O esforço direto para 

descobrir a estrutura e ”a coisa em si” constitui desde tempos imemoriais, e constituirá 

sempre tarefa precípua da filosofia (KOSIC, 1976, p.103). 

 

Cabe destacar que, a problematização proposta neste estudo, torna-se relevante nos 

dias atuais, uma vez que se acirram as condições de precarização da vida humana e de sua 
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sociabilidade. O processo de crise estrutural do capital, onde se estabelece um desemprego 

também estrutural, impõe a uma massa cada vez maior de pessoas a condição de supérflua e 

sobrante. Igualmente, os direitos pautados na Constituição Federal de 1988 acabam sendo 

cada dia mais valorizados, assim como os juízes e os tribunais que passam a ser visto como 

essenciais para a afirmação destes. 

Nesse sentido, o estudo proposto, pretende entender como vem acontecendo a 

“Judicialização da Saúde” no Estado do Rio de Janeiro. Destarte, buscamos materialidade 

para o objeto de pesquisa ao pretender investigar como esse processo vem incidindo na saúde 

pública (e privada do Estado), para isso, vamos nos debruçar sobre os processos jurídicos 

encontrados no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ, a fim de 

problematizar o processo judicialização que vem ocorrendo nos dias atuais. 

Buscar materialidade e conhecimento em relação a determinado objeto nos remete a 

ideia de um autor de suma importância no campo epistemológico que compartilhamos, onde o 

mesmo explicita que “não existe conhecimento sem objeto a conhecer, não existe ciência da 

natureza, sem uma natureza” (LEFÉBVRE, 1975, p.56). 

Seguindo este raciocínio, o sujeito e o objeto estão em perpétua interação, ou seja, em 

termos filosóficos, o sujeito e o objeto agem e reagem continuamente um sobre o outro; eu ajo 

sobre as coisas, exploro-as, experimento-as; elas resistem ou cedem à minha ação, revelam-se, 

eu as conheço e aprendo a conhece-las. Esta interação será expressa com uma palavra que 

nomeia a relação entre estes dois elementos opostos e, não obstante, partes de um todo, assim 

como numa discussão ou diálogo, o autor dirá por definição, que se trata de uma interação 

dialética. Portanto, o exercício proposto neste trabalho, caminha nessa direção. 

É a partir desta interação que buscaremos estabelecer o contato com o nosso objeto de 

pesquisa, na tentativa de obter o maior conhecimento possível sobre o tema.  Para Lefébvre 

(1975) todo conhecimento humano tem um caráter prático, social e histórico. Prático porque 

antes de elevar-se a nível teórico, todo conhecimento começa pela realidade, pela experiência, 

pela prática. É a partir da prática que nós poderemos nos colocar em contato com as 

realidades objetivas; social porque é somente na vida social que descobrimos outros seres 

semelhantes a nós, eles agem sobre nós, nós agimos sobre eles e com eles; e histórico porque 

todo conhecimento foi adquirido e conquistado com o passar do tempo.  

A verdade não é dada previamente, não é revelada integralmente em algum momento 

predestinado. Logo, a busca dessa verdade, desse conhecimento, precisa ser feita através de 
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um treinamento, de uma intensa pesquisa, buscando sempre melhores resultados, 

aprofundando as questões de modo metódico. 

O desafio colocado para nós é buscar então compreender de forma crítica os fatores 

que levam a judicialização na sociedade vigente, além de analisar as últimas mudança 

societárias, para assim, buscarmos uma conexão entre esses dois processos intrínsecos. Dessa 

forma, o intuito é conhecer através de uma mostragem como está se dando as disputas nos 

tribunais relacionados à área da saúde no Rio de Janeiro. Assim, a contribuição deste trabalho, 

para além do mapeamento dos processos, está na possibilidade de construir apontamentos 

para a discussão de políticas públicas e/ou direitos sociais, também para dentro do Serviço 

Social (já que é uma profissão que lida diretamente com tais situações) que contribuam para 

uma problematização do Estado capitalista contemporâneo, do que significa direitos nesta 

sociedade e a forma como estes são tratados na mesma. 

Nesse sentido, o texto apresentado no trabalho que se segue, busca alinhar-se a uma 

perspectiva de totalidade. Isto significa considerar que, os interesses que perpassam o Estado 

e sua estrutura jurídico-política, pois estão enraizados nos interesses contraditórios de classes. 

Eles estão presentes na organização da vida material e econômica da sociedade. Logo, na 

perspectiva de uma crítica que deslegitime o Estado capitalista e o Direito burguês, para 

atingir o grau de radicalidade e ir à raiz da questão, é fundamental a compreensão deste 

mecanismo de reprodução de uma ordem societária específica. A superação desse Sistema e 

desse Direito, requer consequentemente, a superação desse Estado e dessa sociedade baseada 

na exploração de classes. 

Nessa ótica, o objeto analisado nesta dissertação se insere na atual dinâmica do 

processo de reprodução das relações sociais capitalistas e das manifestações (e gestão estatal) 

das expressões da “questão social” vividas na contemporaneidade. Deste modo, deixamos 

claro que partimos de um lugar, de premissas inclusive com caráter político, ou seja, não 

existe neutralidade na ciência, pois o indivíduo está implicado no que ele quer saber, se 

propõe, a saber. 

(...) as condições sociais e as opções partidárias determinam, em ampla medida, tudo que se 

encontra além e acima da pesquisa propriamente dita. Realmente, tanto a seleção do objeto 

da pesquisa como a aplicação técnica das descobertas científicas dependem dos interesses e 

concepções de classes e de grupos sociais que financiam, controlam e orientam a produção 

científico-natural, assim como da ideologia ou visão social de mundo dos próprios 

pesquisadores (LOWY, 1987, p.191). 
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Sendo assim, apresentaremos um estudo teórico e analítico sobre a o fenômeno da 

Judicialização da Saúde no Estado capitalista contemporâneo, buscando o significado da 

concepção da saúde enquanto direito universal e de dever do Estado, além da intrínseca 

relação entre o Poder Judiciário como um poder de Estado e o modo de produção capitalista. 

O tema estudado “A Judicialização da Saúde no Brasil e no Rio de Janeiro: a 

funcionalidade do Estado e o significado aos Direitos Sociais”, apresenta algumas questões 

norteadoras. 1- Quais são os fatores que estão contribuindo para o crescimento do processo de 

judicialização na área específica da saúde? 2 - Qual seria a funcionalidade do Estado, frente à 

emergência e ao crescimento destes processos que por questões postas a ele tem a 

intermediação da Justiça? 3 - Quais tem sido as soluções concretas surgidas para os problemas 

apresentados?  

A investigação teve como fonte de pesquisa específica, o site
1
 do Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro, com os processos julgados no ano de 2014. Esta é a principal 

fonte de consulta de dados/processos através da ferramenta da internet do Poder Judiciário 

deste Estado, onde podemos consultar através deste site os processos que estão sendo 

apreciados (ou já foram) pelos magistrados. A partir do recorte da pesquisa, o objetivo 

perseguido no estudo, foi o de analisar um determinado número de ações relacionadas á 

saúde, a fim de problematizar o processo judicialização que vem ocorrendo nos tribunais do 

Estado. O estudo ainda direciona-se a identificar se há relação entre o atual estágio –

neoliberal – do modo de produção capitalista com o crescimento da intervenção do Poder 

Judiciário nas relações sociais contemporâneas. 

Ao propor uma investigação sobre um determinado objeto, requer-se um procedimento 

metodológico para tentativa de desvelamento suas determinações. Assim, faz-se necessário 

compreender que estas determinações são internas a sua dinâmica. Ao mesmo tempo, elas são 

e estão determinadas pela totalidade, que a circunscreve e a influi. De outro modo, conhecer 

algo, ou seja, reconstruir através do pensamento o movimento real de um recorte específico da 

realidade requer sistematizar uma metodologia que seja possível de se aproximar do 

fenômeno, na sua forma imediata e concreta, e desdobrá-lo em determinações simples, 

retornando ao conhecimento deste concreto. Ao término deste caminho de volta, este 

fenômeno agora compreendido com muitas outras determinações internas a ele, e que se 

                                                           
1
 http://www.tjrj.jus.br/ 
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relaciona com o externo, se tornou mais complexo e compreendido como parte de uma 

totalidade. Este se mantém em uma relação indissociável e dialética entre outros elementos 

singulares, particulares e universais (MONTANO, 2013). 

Prontamente, um conjunto de procedimentos adotados se manteve flexíveis ao longo 

processo de investigação do objeto, atentamente ao conhecimento adquirido sobre o 

movimento deste no concreto e suas determinações. Porém, isto não retirou a necessidade de 

se pré-estabelecer variáveis de estudo e/ou ações pré-direcionadas, além de procedimentos 

metodológicos que visaram dar direção a nossa proposta investigativa. 

A dissertação, assim, promoveu uma análise do material supracitado
2
, conformando 

após seu levantamento a elaboração de uma planilha base
3
, a qual se registrou as informações 

essenciais de cada ação, a mesma foi fundamental para o desenvolvimento da pesquisa e da 

análise quantitativa. Em busca de uma melhor apreensão das muitas determinações que 

atarvessam a análise, selecionamos algumas situações reais para um breve exame quanto aos 

aspectos reais, concretos sobre a realidade, circunscritos nos processos de judicialização, 

incluindo-se aí os referidos pareceres jurídicos, cujas situações fornecem uma certa dimensão 

do fenômeno em análise. Assim, foram categorizadas as informações colhidas das ementas 

dos processos
4
. Foram estas: palavra-chave, número do processo

5
, ano de entrado do 

processo, esfera (pública ou privada), comarca de origem, município, motivação do processo, 

autor, sexo, réu, tipo de recurso, decisão, processos individuais ou coletivos e decisão 

monocrática ou acórdão. Baseado nessa planilha base de organização de dados foi possível 

realizar o levantamento de um conjunto de dados quantitativos que, possibilitou um 

mapeamento extremamente importante para o desenvolvimento do estudo e o alcance dos 

objetivos propostos.  

O estudo adotou uma metodologia quantiqualitativa apoiada no materialismo 

histórico-crítico. Parte expressiva dos dados analisados e expostos ao longo do trabalho foram 

quantificados, trazendo a necessidade de elaboração de percentuais e médias das categorias 

                                                           
2
 Processo julgados no ano de 2014 relacionados à saúde. 

3
 A mesma segue nos anexos. 

4
 Uma explicação melhor dos procedimentos metodológicos adotados encontra-se no capítulo 3. 

5
 Essencial para a organização das informações. 
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discutidas. Os procedimentos de separação, contagem, produção estatística, elaboração de 

gráficos e tabelas foram realizaosa de forma manual. Os dados expostos em seguida, foram 

analisados à luz de todo debate teórico feito nos capítulos anteriores, como uma forma de 

expor uma análise qualitativa que vá ao encontro de todo arcabouço teórico trabalhado. 

Em um trabalho de análise de conteúdo consistente, destaca-se a necessidade de uma 

leitura compreensiva do material para que possam ser bem definidas as unidades de análises e 

as categorias que devam ser consideradas. De tal modo, a categorização permitiu reunir um 

maior número de informações através de uma esquematização que buscou relaciona-los entre 

si visando dar um panorama mais completo sobre a situação da judicialização da saúde no Rio 

de Janeiro. 

Sendo assim, a dissertação aqui apresentada em duas unidades que se autocompletam 

e que não estão separadas sistematicamente. Logo, a composição dos três capítulos são 

basicamente teóricos, ou seja, neles são apresentados os pressupostos teórico-políticos de 

dimensões particulares e universais, os quais são essenciais para o estudo e análise desejada, 

com base no ponto teórico-metodológico definido. Contudo, nos últimos itens do capítulo 3 

prevalece a apresentação da pesquisa, de seus dados e sua análise. 

Deste modo, no primeiro capítulo é apresentada uma revisão bibliográfica de autores 

clássicos e contemporâneos que definem e analisam a configuração do Estado nos marcos do 

modo de produção capitalista. O foco é a teoria crítica do Estado baseada na tradição 

marxista. Trazemos ainda neste, elementos cruciais sobre a estrutura estatal com base em tal 

tradição teórica, essencial para o entendimento do fenômeno da judicialização nas relações 

sociais contemporâneas. 

Já no segundo capítulo, temos a problematização acerca do debate sobre o Direito, na 

sociedade capitalista visando entender de forma mais específica o significado dos direitos 

sociais na era burguesa. Ou seja, são expostos os elementos constitutivos do Direito para a 

tradição marxista de modo a alcançarmos uma melhor compreensão do nosso objeto de 

pesquisa, visando o entendimento dos fundamentos que podem explicar melhor os fatores que 

levam a expansão deste tipo de fenômeno nos tempos atuais. 

No terceiro capítulo é feita uma discussão sobre alguns aspectos históricos e as 

diferentes configurações que se deram nos direitos sociais no Brasil, com ênfase ao direito à 

saúde, de modo a buscarmos entender os motivos para o espraiamento do Poder Judiciário 

para efetivação deste mesmo direito que gera o fenômeno da judicialização. Nele também 
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temos a apresentação da pesquisa e sua metodologia, além de estarem presentes os dados 

quantitativos, assim como considerações e abordagens qualitativas, baseadas nos pressupostos 

teóricos. 

Finalizo procurando apontar considerações acerca da pesquisa e dos elementos 

teóricos discutidos, fazendo assim, uma reflexão sobre os aspectos mais evidentes tratados ao 

longo do trabalho, tentando estabelecer a funcionalidade da judicialização através do par 

indissociável da burguesia Estado/Direito para obscurecer e naturalizar as expressões da 

“questão social” e, assim, manter a ordem social vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 - OS FUNDAMENTOS HISTÓRICOS E TEÓRICOS SOBRE A 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO 
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As considerações contidas no capítulo que se segue objetivam apreender a 

configuração do Estado nos marcos do modo de produção capitalista e como alguns autores 

clássicos e contemporâneos definem e analisam esta instituição. Acreditamos que tais 

concepções contribuem para o entendimento do fenômeno da judicialização da saúde que 

envolve determinadas funções do Estado, considerando que o crescimento das demandas6 ao 

Poder Judiciário em relação à saúde, ao que indica, além de, fragmentar a percepção dos 

conflitos sociais, mostra um Estado que se legitima intensivamente nas relações com as 

classes trabalhadoras por vias jurídicas colocando novos desafios ao pensamento social. Tais 

conflitos, na aparência camuflam um dos seus fundamentos que é a relação entre capital e 

trabalho e são desvinculados da esfera da luta de classes. Com essa “transição” passa a ser 

alvo de controle do poder estatal. O Judiciário7 vem se apresentando como aparato 

institucional de controle do Estado no que tange aos conflitos entre as classes, cuja ótica 

formal e institucional volta-se a manter a mistificação e/ou ocultamento da exploração dos 

capitalistas sobre a classe trabalhadora e das diversas estratégias e ações que concretizem tal 

perspectiva. 

 Desta forma, ressaltamos que este estudo propõe uma concepção contraposta à leitura 

naturalizada dessas relações institucionais com a sociedade, assumindo uma posição crítica 

em relação às tendências que assumem a luta pelos direitos à saúde dos trabalhadores no Rio 

de Janeiro frente à exponenciação8 do fenômeno da judicialização da saúde como uma via que 

vem se mostrando como única capaz de viabilizar esses direitos nesse setor. Para tanto, 

buscamos iniciar esta investigação na tentativa de desvendar quais são os fundamentos 

                                                           
6
 Tais como: ausência de medicamentos para população na rede pública seja pelos custos dos tratamentos de alta 

complexidade ou urgência para internações em unidades de terapia intensiva. 

 

7
  O Poder Judiciário é um dos três poderes do Estado moderno na divisão preconizada por Montesquieu em sua 

teoria da separação de poderes. Para maiores informações sobre o debate, ver Weffort (2006). 

8
  Em matéria publicada no sítio do jornal Folha de São Paulo em 12 de fevereiro de 2012, são apresentados 

interessantes dados estatísticos ao citar que durante o ano de 2012 a chamada judicialização da saúde alcançou 

um novo recorde ao ter gastos de R$ 339,7 milhões gastos pelo governo federal no período de janeiro a outubro. 

Ainda segundo dados citados, o balanço preliminar de 2012 supera em quase 28% o que foi gasto em todo ano 

de 2011 – que, por sua vez, registrou um aumento de 90% em relação ao gasto de 2010 (NUBLAT, 2012). 
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engendrados no âmbito dessas relações sociais contemporâneas que envolvem a Saúde e o 

fenômeno da judicialização?  

 Esse posicionamento teórico é de suma importância, considerando que o presente 

estudo tentará compreender, no âmbito das reformas institucionais impostas pelo capitalismo 

neste contexto societário, a dinâmica das relações entre o Estado e a sociedade civil, melhor 

dizendo, os segmentos submetidos a situações adversas de negação de direitos, submetidos a 

circunstâncias de enfrentamentos em busca do direito à saúde, enquanto uma política de 

Estado, identificando-se os fatores que influenciam estas relações e sua importância e 

significado à análise das “novas” expressões da “questão social”. 

 Neste sentido, proponho compreender o significado do aumento de solicitações 

jurídicas em busca de direitos à saúde por parte de um número expressivo de segmentos de 

trabalhadores, cujos obstáculos nas relações com as instituições de saúde, como citado antes, 

demonstram ter no âmbito judicial a única via de acesso. Assim, tenta-se identificar qual a 

relação que existe entre a privatização da saúde no Rio de Janeiro e suas implicações às 

relações entre esses segmentos da sociedade civil e o Estado, decorrentes das reformas 

institucionais capitaneadas pelo capitalismo contemporâneo. 

 Portanto, torna-se imperioso e imprescindível iniciarmos nossas reflexões à luz de uma 

análise teórico-crítica da realidade, tomando como referência teórica o pensamento de autores 

representativos, clássicos e contemporâneos que fazem a crítica da economia política na 

sociedade capitalista, como: Marx (1986), (2008) e (2010), Engels (1974), Coutinho (1994) e 

(2011), Frederico (2009) e (2010), Mascaro (2013), Fernandes (1968) e (1987), Dias (1998) e 

Netto (1999), para melhor apreendermos os fundamentos teórico-práticos e institucionais que 

balizam essas relações, com destaque especial à concepção sobre a funcionalidade do Estado 

como mediador da dinâmica dessas relações no capitalismo. A realização dessa análise nos 

leva a desafios intelectuais importantes, no sentido de procurar desvelar os nexos causais que 

perpassam o padrão de desenvolvimento do sistema capitalista nesse ciclo de reestruturação e 

de reprodução dos seus interesses, com as determinações da judicialização da saúde. O 

presente capítulo visa contribuir para a compreensão do fenômeno da expansão das demandas 

recorrentes ao Poder Judiciário, a partir de uma das estruturas fundamentais de sustentação do 

modo de produção capitalista que é o Estado – instituição protagonista que historicamente 

opera a fragmentação da realidade em suas relações com as classes sociais e tende a favorecer 
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a manutenção da classe que se encontra no poder, a depender da correlação de forças na 

sociedade. 

 Para tanto, torna-se necessário iniciarmos nossas reflexões com um exame, ainda que 

breve, sobre a concepção teórico-clássica do Estado. 

 

1.1 - A configuração do Estado capitalista: a partir da análise dos contratualistas 

 

Crossman (1980) assinala que o Estado foi o primeiro fenômeno moderno a aparecer, 

e nele se encontra o alicerce onde se erigiu a maior parte das teorias e das práticas políticas 

atuais. Esta forma de ordenamento político e/ou forma de organização de poder foi originada 

a partir de determinadas mudanças econômicas e sociais que ocorreram na Europa entre os 

séculos XIII e XVI. 

 O Estado se caracteriza pela progressiva centralidade no poder sendo uma instancia 

mais ampla, que acaba por compreender o âmbito completo das relações sociais. Este 

processo (que teve uma base de nacionalidade) foi por sua vez, fundado sobre a concomitante 

afirmação do princípio de territorialidade da obrigação política e sobre a progressiva 

aquisição da impessoalidade do comando político (BOBBIO, 1994). 

 Gruppi, com base na Enciclopédia Treccani, define Estado como: 

 

[...] modernamente a maior organização política que a humanidade conhece; ela – a palavra 

Estado – se refere quer ao complexo territorial e demográfico sobre o qual se exerce uma 

dominação (isto é, poder político), quer à relação de coexistência e de coesão das leis e dos 

órgãos que dominam sobre esse complexo (GRUPPI, 1983, p.7, grifo nosso). 

 

 Ainda segundo o autor, para que se possa falar de Estado é necessária a presença de 

três elementos: poder político, povo e território.  

 De acordo com Bobbio, o Estado moderno (institucional e organizativo) trata-se de 

uma organização das relações sociais (poder) através de procedimentos técnicos pré-

estabelecidos (instituições e administração), úteis para a prevenção e neutralização nos casos 

de conflito e para o alcance dos fins terrenos que as forças dominadoras na estrutura social 

reconhecem como próprios e impõem como gerais a todo país. 

 “Só quando se formam os Estados no sentido moderno da palavra é que nasce também 

uma reflexão sobre o Estado” (GRUPPI, 1983, p.8). E o primeiro autor a refletir sobre o 

Estado foi Nicolau Maquiavel, na sua obra Príncipe. Nessa obra, Maquiavel escreve com base 
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na difícil e instável conjuntura política italiana da época, (com os pequenos principados sendo 

dominados por soberanos ilegítimos diante da falta de um governo central) e refletindo sobre 

a experiência de outros países como: Inglaterra, França e Espanha, analisa como deveria ser 

construído na Itália um Estado moderno e unitário, através do Príncipe. Ou seja, a obra do 

autor tinha a intenção de colaborar para a fundação de “um Estado e de reconstituir uma 

organização política da sociedade italiana” (GRUPPI, 1983, p.9).  

 Ao pensar sobre sua realidade, Maquiavel elabora não uma teoria do Estado moderno, 

mas uma teoria de como se formam os Estados, de como na verdade se constitui e legitima o 

Estado moderno. Um Estado que “passa a ter suas próprias características, faz política, segue 

sua técnica e suas próprias leis” (GRUPPI, 1983, p. 10). 

 Gruppi, ainda traz uma exposição em seu texto com importantes contribuições sobre a 

formação do Estado moderno, principalmente, no destaque que faz em relação ao rompimento 

da Inglaterra com a Igreja Católica, que se proclama independente e com plena soberania de 

seu Estado através da personificação de seu rei. Fundando com este ato o poder do Estado 

como absoluto, sendo a soberania estatal absoluta e sem dependência de nenhuma outra 

autoridade (principalmente do papa – o grande representante da igreja). Proclamando assim, a 

absoluta soberania e autonomia do Estado. 

Desde seu surgimento, o Estado moderno exibe duas características diferenciais dos 

Estados do passado, como: o grego e o romano.  

 

A primeira característica do Estado moderno é essa autonomia, essa plena soberania do 

Estado, o qual não permite que sua autoridade dependa de nenhuma outra autoridade. A 

segunda característica é a distinção entre Estado e sociedade civil, que vai evidenciar-se no 

século XVII, principalmente na Inglaterra com a ascenso da burguesia. O Estado se torna 

uma organização distinta da sociedade civil, embora seja expressão desta (GRUPPI, 1983, 

p. 9 – grifos do autor). 

 

Destarte, podemos afirmar que a política é constituída por contradições. Não há 

política sem poder. Todo governo tem um mecanismo de dominação e poder inclusive no 

âmbito ideológico, que muitas vezes se apresenta sob uma camuflagem – caso recorrente no 

capitalismo –, para se alcançar a hegemonia, a legitimidade de tal governo. Existe um jogo de 

disfarce e dissimulação na política que por vezes, dependendo do grau de acentuação da 

coerção, acaba por transparecer estes artifícios usados pelo Estado. 
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 Mas que instituição é esta que convencionamos a chamar de Estado? Procuraremos 

expor alguns aspectos da formação clássica e contemporânea desta instituição. Para tanto, esta 

análise está apoiada nas reflexões dos chamados autores clássicos que escrevem sobre a teoria 

moderna do Estado, mais precisamente: Hobbes, Locke e Rousseau visto que seus escritos 

contribuem para compreendermos a constituição e gênese do Estado moderno. Eles 

apresentam uma significativa contribuição desde seu tempo, até os dias atuais, no que diz 

respeito à discussão e concepção teórica sobre o Estado e da política em geral, bases teóricas 

essas que revelam diferentes interpretações sobre essa instituição em suas relações com a 

sociedade. 

 Tais autores são chamados de contratualistas, aqueles que entre os séculos XVI e 

XVIII, vão discutir a política através de um processo histórico e vão afirmar que a origem do 

Estado e/ou da sociedade está num contrato: os homens viviam naturalmente, sem poder e 

sem organização – que somente surgiriam depois de um pacto firmado por eles, estabelecendo 

as regras de convívio e de subordinação política. 

 Deste modo, é importante explicitar alguns dos pontos principais destacados nas 

análises dos contratualistas, atentando para as questões em comum que formam as primeiras 

concepções sobre o Estado para entender o debate teórico sobre esta instituição, como 

também suas diferenças/divergências de pensamento. 

 Thomas Hobbes foi o primeiro grande pensador jusnaturalista que teve como principal 

obra o “Leviatã”, onde explanou sobre a natureza humana e a necessidade de governos e 

sociedades.  Para Gruppi (1983), o autor descreve o surgimento da burguesia, a formação do 

mercado, a luta e a crueldade que o caracterizavam. 

 Segundo Ribeiro (2006), a chave de pensamento deste autor para sua teoria do Estado, 

é o Estado de natureza. Ou seja, Hobbes acredita na necessidade de um Estado para organizar 

e controlar os anseios dos homens. O homem natural para ele não é um selvagem. É o mesmo 

que vive em sociedade. A natureza do homem não muda conforme o tempo, a história, ou a 

vida social. 

 Para Hobbes, assim como outros pensadores anteriores ao século XVIII, os homens 

não mudavam, não existia história entendida como transformadora destes. 

 O autor parte do Estado de natureza para explicar que durantes estas circunstâncias, os 

homens eram iguais o bastante para que nenhum possa triunfar de maneira total sobre o outro. 

Um homem não sabe o que o outro deseja, por isso ele faz uma suposição de qual será a 
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atitude mais prudente e/ou razoável de outrem. O outro idem. Logo, dessas suposições 

recíprocas, o mais razoável é um atacar o outro, ou para vencê-lo, ou para evitar um possível 

ataque. Desta forma, a guerra se generaliza entre os homens. 

 Por isso, se não há um Estado absoluto, de poder absoluto, controlando e reprimindo, 

fazer a guerra contra os outros é a atitude mais racional que o homem (do Estado de natureza) 

pode adotar.  

 O autor vê na natureza do homem três causas principais de discórdia. São estas em 

primeiro lugar, a competição; em segundo, a desconfiança; e terceiro a glória. Ele é 

jusnaturalista, ou seja, afirma que os homens têm direitos naturais. Cada homem possui a 

liberdade de usar seu próprio poder para a preservação de sua natureza (de sua vida). O 

homem tem o direito natural à vida, e desta forma, pode fazer de tudo para preservá-la.  

Portanto, o Estado de natureza nada mais é do que uma condição de guerra, pois cada ser 

humano se imagina poderoso, perseguido e traído.  

 Daí é que o autor traz em sua argumentação a necessidade de uma base jurídica para 

por fim ao conflito. Entretanto, não basta o fundamento jurídico (leis naturais). É necessária a 

existência de um Estado dotado da espada, armado, para forçar os homens ao respeito, já que 

“os pactos sem a espada não passam de palavras, sem força para dar qualquer segurança a 

ninguém” (HOBBES, 1979, p. 103). 

 Assim, os indivíduos estabelecem o contrato social transferindo seus direitos e poderes 

ao Estado, conferindo-lhe um papel coercitivo. Portanto, aquele que possuir tal poder do 

Estado, chama-se soberano (e possui o poder soberano). Todos os outros homens são súditos. 

O poder soberano é absoluto ou continua-se em condição de guerra, para o autor. 

 Com o contrato social os indivíduos renunciam ao (seu) direito de natureza – o 

fundamento jurídico da guerra de todos –, dando poder ao soberano, a fim de instaurar a paz. 

O homem só abriu mão de seu direito para proteger sua própria vida, pois os indivíduos tem 

medo da morte violenta. Por isso a renúncia ao seu direito natural e transferência ao Leviatã. 

O Estado é na verdade a esperança destes para obter uma vida melhor e mais confortável. 

 O conforto, em grande parte, deve-se à propriedade imóvel (que é outro debate 

essencial para o pensamento de Thomas Hobbes), onde a introdução desta é considerada um 

efeito do Estado. Ou seja, a iniciação à propriedade privada é um ato do soberano, e consiste 

em leis que só podem ser feitas por quem tiver a soberania. 
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 Este direito a terra para os indivíduos consiste no direito de excluir outro súdito das 

suas terras, mas não o soberano. Isto é um ponto crucial no pensamento de Hobbes, que vai 

diferenciá-lo, já que nega um direito natural ou sagrado do indivíduo à sua propriedade. 

 Para Ribeiro (2006), isso ocorre, porque a sociedade burguesa que no tempo de 

Hobbes já lutara para se afirmar, estabelece a autonomia do proprietário para fazer com seus 

bens o que bem entenda. Desde esta época até hoje, a burguesia vai procurar fundar a 

propriedade privada num direito anterior e superior ao Estado. Por isso ela concordará com 

John Locke, ao dizer que a finalidade do poder público consiste em proteger a propriedade. 

Um direito aos bens que dependa do beneplácito do governo vai frontalmente contra a 

pretensão da burguesia a controlar, enquanto classe, o poder do Estado. 

 Deste modo, falando no poder estatal, veremos agora como as contribuições de Locke 

são essenciais para fundamentação do argumento burguês – principalmente o liberal. 

 John Locke foi um pensador que viveu na Inglaterra conflituosa do século XVII e teve 

como principais obras os dois tratados sobre o governo civil. O Primeiro tratado ele refuta o 

direito divino dos reis com base no princípio da autoridade paterna de Adão - supostamente o 

primeiro pai e o primeiro rei. E no Segundo tratado faz um ensaio sobre a origem, extensão e 

objetivo do governo civil – considerado a obra mais importante do autor. 

 Como um contratualista também vai pautar sua discussão sob a trajetória de formação 

do Estado através de um contrato social feito pelos indivíduos. 

 Apesar de viver na Inglaterra do século XVII, assim como Hobbes, John Locke estava 

em outro contexto histórico, mais, especificamente, na disputa entre absolutismo e 

liberalismo, entre coroa e parlamento. Portanto, se diferencia do anterior, já que nesse outro 

contexto era necessário avançar à outra discussão de Estado, assim, viu a necessidade de 

discutir sobre o parlamento e a democracia representativa.  

 O pensador tem grande contribuição à concepção da formação sócio histórica do 

Estado liberal. Ele funda o liberalismo político, fundamental para a análise sobre a figuração 

da burguesia como sujeito político e econômico em contraponto ao absolutismo. Seu 

pensamento é a base teórica para o entendimento social dos governos do século XX/ XXI. 

 No Segundo tratado, o mesmo ensaia sobre a origem, extensão e objetivo do governo 

civil, sustenta a tese de que não é a tradição, nem a força, mas apenas o consentimento 

expresso pelos governados que é a única fonte do poder político legítimo. 
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 Vindo do jusnaturalismo e/ ou a teoria dos direitos naturais, o autor tem seu modelo 

jusnaturalista parecido com Hobbes - já que ambos partem do Estado de natureza, que pela 

mediação do contrato social, realiza a passagem para o Estado civil. Locke afirma ser a 

existência do individuo, anterior à sociedade e o Estado. Na sua concepção individualista, 

originalmente os homens viviam num estágio pré-social e pré-político, caracterizado pela 

liberdade e igualdade, denominado Estado de natureza (MELLO, 2006). 

 Mello (2006), ainda afirma que este Estado de natureza se diferenciava do Estado de 

guerra Hobbesiano, baseado na insegurança e na violência, pois este seria um Estado de 

relativa paz, concórdia e harmonia. E, era um Estado pacífico, onde os homens já eram 

dotados de razão e desfrutavam da propriedade que, numa primeira acepção genérica, 

designava concomitantemente a vida, a liberdade e os bens como direitos naturais do ser 

humano. 

 Percebemos assim, certas diferenças, entre os pensadores. Para Thomas Hobbes, a 

propriedade (privada) inexiste no Estado de natureza e foi instituída pelo Estado – Leviatã 

após a formação da sociedade civil. Assim como a criou, o Estado pode também acabar com a 

propriedade privada de seus súditos. Já para John Locke, ao contrário, a propriedade já existe 

no Estado de natureza e, sendo uma instituição anterior à formação da sociedade, é um direito 

natural do indivíduo que não pode ser violado por outrem e/ou Estado. 

 Na concepção de Locke, o trabalho é o fundamento originário da propriedade. O limite 

da propriedade era fixado pela capacidade de trabalho do ser humano. Posteriormente com o 

aparecimento do dinheiro esta situação se alterou. Com o dinheiro surge o comércio e também 

uma nova forma de aquisição da propriedade, que, além do trabalho, esta poderia ser 

adquirida agora pela compra. O uso da moeda levou, finalmente, à concentração de riqueza e 

à distribuição desigual dos bens entre os homens (MELLO, 2006). 

 No Estado de natureza, mesmo que este seja com alguma relatividade um Estado 

pacífico, o mesmo não está isento de problemas, a exemplo da violação da propriedade (vida, 

liberdade e bens) que, na falta de uma lei estabelecida ou um juiz imparcial com força de 

coerção para impor execuções sentenciais, coloca os indivíduos singulares em Estado de 

guerra contra os outros. Logo, é a necessidade de superar tais problemáticas que levam os 

homens a se unirem e estabelecerem livremente entre si o contrato social, realizando assim a 

passagem do Estado de natureza para a sociedade política e/ou civil.  
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 Entretanto, é bom nos atentarmos para o objetivo principal dessas relações sociais que 

é a preservação da propriedade e a proteção da comunidade contra perigos internos e externos. 

Ou seja, era necessário constituir um Estado que garantisse o exercício da propriedade, a 

segurança da mesma. 

 Diferentemente do pacto de Hobbes, um pacto de submissão, visado à preservação da 

vida, o contrato social de Locke é um contrato de consentimento que, visa preservar e 

consolidar os direitos orginalmente possuídos no Estado de natureza. Ele é feito por homens 

igualmente livres, não por governantes e governados. A força antes pulverizada é reunida na 

figura do Estado. Portanto, chegando ao Estado civil, os direitos inalienáveis dos indivíduos 

estão protegidos sob o amparo da lei, do árbitro e da força comum da unidade do corpo 

político. 

 Baseado no individualismo, ou seja, no indivíduo como valor supremo, John Locke é 

considerado o pai do individualismo liberal por colocar como centro do Estado civil os 

direitos naturais e inalienáveis. Liberalismo esse que tem de ser regulado, mas preservando a 

competição dos indivíduos, é claro, com a proteção e manutenção da propriedade privada, 

pois sendo feito o contrato para garantia dessa propriedade, quem dá as cartas são os 

proprietários utilizando agora o Estado enquanto instituição. 

 O último autor desta tríade supracitada foi Jean-Jacques Rousseau, pensador Francês 

do século XVIII, que discutiu os principais temas da filosófica política clássica, como por 

exemplo, a passagem do Estado de natureza para o Estado civil, o contrato social, a liberdade 

civil, o surgimento da propriedade, dentre outros. O autor teve como principais obras, “O 

discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens”, publicado em 

1755 e “ Do contrato social” publicado em 1762. 

 Nestes textos, Rousseau, passou a ser reconhecido como um pensador bem crítico em 

seu tempo, por inovar a forma de pensar a política, principalmente, ao propor o exercício de 

soberania pelo povo, como condição primeira para sua libertação. 

 Para Coutinho (1994), o pensador francês foi um duro crítico do liberalismo, se 

opondo asperamente à sociedade fundada na propriedade privada. Em sua obra no ano de 

1755, expõe como a raiz da desigualdade está na propriedade privada, em sua divisão do 

trabalho, nos conflitos de interesse e na desigualdade emergente da ação do mercado. 

 Deste modo, segundo Nascimento (2006), no Discurso sobre a origem da desigualdade 

é descrita a trajetória do homem, desde a sua condição anterior de liberdade no Estado de 
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natureza, até o surgimento da propriedade privada. Nesta obra, o autor deixou de lado os fatos 

e construiu uma história hipotética da humanidade através de uma argumentação racional. 

Essa história culmina com a legitimação da desigualdade entre os homens, quando o rico 

apresenta a proposta do pacto social, com vistas à defesa dos fracos da opressão, contenção 

dos ambiciosos e asseguramento da posse de cada um. 

  Em resumo, esse pacto levou a uma reunião num poder supremo que governe os 

indivíduos segundo leis que protejam e defendam todos os associados, expulsem os inimigos, 

mantendo-os assim, em eterna concórdia. 

 

No discurso sobre a desigualdade, ao descrever as vicissitudes do processo de socialização, 

Rousseau mostra que, em dado momento de sua evolução rumo à civilização, os homens 

fazem um contrato; esse contrato, exatamente como o que Locke nos descreve no Segundo 

tratado sobre o governo, tem como finalidade precípua a garantia da propriedade privada. 

Contudo, ao contrário do filósofo liberal inglês, que defende este tipo de contrato, o que 

Rousseau faz é desmistificar sua legitimidade: na verdade, dado que visa apenas a proteger 

interesses privados, essa modalidade de contrato termina por beneficiar apenas os que têm 

propriedade, consolidando assim a desigualdade social e gerando a opressão política dos 

“ricos” sobre os “pobres” (COUTINHO, 1994, p.125, grifos do autor). 

 

 Desta forma, para Rousseau todos os homens correram ao encontro de seus grilhões, 

crendo assegurar a sua liberdade. Essa deve ser a origem da sociedade e das leis que deram 

novos entraves aos fracos e novas forças aos ricos, destruindo a liberdade natural, e fixando 

para sempre a lei da propriedade e da desigualdade que sujeitaram todo o gênero humano ao 

trabalho, à servidão e à miséria para o proveito de alguns. 

 Embora critique esse tipo de contrato, o autor não abandona o contratualismo, fazendo 

um exame dedicado a um pacto legítimo, onde irá propor no contrato outro tipo de sociedade, 

uma sociedade legítima, com vistas à garantia não da propriedade privada, mas ao contrário, 

submetendo a propriedade ao interesse coletivo. 

 É a partir do reconhecimento da situação exposta acima que o Rousseau inicia o “Do 

contrato social”, afirmando que o “homem nasce livre e em toda parte encontra-se a ferros”. 

Nessa obra, apresenta aos leitores o dever-se de toda ação política. O autor estabelece no 

contrato social as condições de possibilidades de um pacto legitimo, através do qual os 

homens depois de terem perdido sua liberdade natural, ganham, em troca, a sua liberdade 

civil. Neste pacto, é importante nos atentarmos a condição de igualdade das partes 

contratantes. Logo, as cláusulas do contrato quando bem entendidas, se reduzem a uma só, ou 



31 

 

 

 

seja, a alienação total de cada associado, com todos seus direitos, a toda comunidade 

(NASCIMENTO, 2006). 

 

[...] para Jean-Jacques, a estipulação do contrato social não tem como meta a conservação 

de um mundo de indivíduos privados garantido por uma esfera pública “especializada” e 

“separada”, como em Hobbes e Locke; ao contrário, é algo que reorganiza a própria forma 

de articulação entre o público e o privado, de modo a que a sociabilidade se torne um 

elemento constitutivo imanente ao próprio indivíduo: a vontade geral e o interesse comum 

não se impõem ao indivíduo como algo externo, mas são uma emanação de sua própria 

individualidade (COUTINHO, 1996, p.7). 

  

 Em suma, no contrato social de Rousseau houve um predomínio do interesse público 

sobre o privado. Sua concepção de estado de natureza é peculiar, distinta dos outros dois 

autores.  Apesar de todos serem jusnaturalistas,- ou seja, partem de um estado de natureza 

anterior à formação da sociedade em suas análises, estado o qual tem a sua base definida em 

características supostamente naturais (pré-sociais) dos indivíduos que a compõem -, Hobbes e 

Locke veem no individuo “natural” traços possessivos do individuo da era burguesa. 

 Essa concepção forma a essência da teoria da sociedade desses dois pensadores, no 

qual, sendo seres possessivos e autocentrados, os indivíduos se organizam em sociedade 

apenas para melhor garantirem sua segurança pessoal e suas propriedades, ameaçadas no 

“Estado de natureza”; o Estado ou o governo ao “regulamentar” os conflitos, forneceria o 

quadro no qual os indivíduos poderiam explicitar de um melhor modo essa sua 

“possessividade”. Portanto, mesmo vivendo em sociedade, os indivíduos não perderiam os 

atributos que tinham anteriormente no “Estado de natureza” (COUTINHO, 1996). 

 Já para Rousseau, é o oposto, a “possessividade” não é um atributo natural e eterno do 

indivíduo, mas apenas mais uma de suas virilidades, que pode ou não ser atualizada pelo 

processo de socialização. 

 É nítida a oposição entre as concepções nas relações entre indivíduo e sociedade por 

Rousseau e pelos dois outros contratualistas (Hobbes e Locke). Rousseau não somente define 

o ser do seu indivíduo natural mediante características bastante diversas dos pensadores 

ingleses, como atribui ao homem um dinamismo histórico e uma potencialidade de 

transformação que estão totalmente ausentes nesses últimos.  

 

 

1.2 – Análise crítica de Marx: a perspectiva do Estado capitalista 
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 Quem vai ampliar e/ou superar essa atribuição ao homem como um sujeito histórico, 

com potencialidades de transformação em seu meio, vai ser Karl Marx, pensador alemão do 

século XIX que vai elaborar em seus diversos textos um importante estudo sobre o modo de 

produção capitalista e as relações sociais que são por ele produzidos. 

 No que diz respeito ao Estado, é consensual nos estudos da tradição marxista que o 

pensador alemão não submeteu esse a um tratamento mais sistemático. Porém, é existente na 

obra de Marx e Engels, uma concepção genérica sobre o Estado que pode servir como uma 

espécie de fio condutor para sua análise política. 

 

Uma vez que Marx não desenvolveu uma única e coerente teoria da política e ou do Estado, 

as concepções marxistas do Estado devem ser deduzidas das críticas de Marx, a Hegel, do 

desenvolvimento da teoria de Marx sobre a sociedade (incluindo sua teoria da economia 

política) e de suas análises de conjunturas históricas específicas, tais como: a revolução de 

1848, na França, a ditadura de Luís Napoleão, ou a Comuna de Paris de 1871 (CARNOY, 

2003, p.65). 

 Logo, para entendermos o pensamento marxiano e parte da tradição marxista em 

relação às concepções de Estado, iniciaremos fazendo breves considerações sobre o 

pensamento de Hegel, que foi um grande filósofo alemão, cuja teoria sobre o Estado foi 

questionada posteriormente por Karl Marx. 

 O ponto fundamental de discussão entre estes dois pensadores gira entorno desta 

concepção (Estado). A obra “A filosofia do direito” de Hegel serviu como base tanto para a 

exposição das ideias do autor, quanto para o questionamento de Marx. Para Frederico (2010), 

esta era um obra de clara apologia ao Estado moderno, apresentado como o momento final e 

triunfante da realidade. Maior filósofo alemão em sua época, Hegel tinha sua filosofia como 

referência para justificar o Estado prussiano, assim como para criticá-lo.  

 A filosofia hegeliana legitimava a ordem política existente no momento, ou seja, o 

Estado prussiano. Era um pensamento brilhante, porém conservador, que descartava 

praticamente uma especulação sobre o futuro. Entretanto, segundo Frederico (2009), isso 

ocorreu devido a razões metodológicas – realismo metodológico – que trazia certo apelo ao 

presente. 

 Coutinho (2011) afirma que o autor foi crítico da teoria contratualista do Estado. Para 

Hegel as teorias do contrato social resultam de uma injustificada exploração de um instituto 

do direito privado para o campo do direito público. Ou seja, seria um grande equívoco valer-

se de algo subjetivo como é o contrato, para explicar uma realidade pública, objetiva e 
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universal como o Estado – que enquanto totalidade é algo anterior e superior aos indivíduos 

que o compõem. 

 

Na medida em que Hegel identifica Estado e sociedade – ou seja, na medida em que, para 

ele, o Estado não é um momento da vida social, mas sim a totalidade que integra todos os 

momentos -, ele termina por negar a possibilidade de que a específica esfera da política seja 

contratualmente (ou consensualmente) fundada. Em outras palavras: a correta negação do 

subjetivismo individualista converte-se num objetivismo determinista, no qual a liberdade 

nada mais é do que “a consciência da necessidade”, sem que haja espaço para uma esfera de 

intersubjetividade na qual os sujeitos, ainda que no limite de suas determinações objetivas, 

sejam capazes de “inventar” contratualmente os conteúdos de sua eticidade (COUTINHO, 

1994, p.136, grifos do autor). 

  

 Mas o que seria eticidade para Hegel? Para o filósofo alemão a sociedade civil se 

subordina ao Estado, “o que implica não uma repressão, mas sim uma superação das 

vontades particulares expressas na primeira na vontade universal encarnada nesse último” 

(COUTINHO, 1994, p. 132). 

 De acordo com o autor supracitado, para conceptualizar tal superação e ao mesmo 

tempo legitimar a prioridade do público (universal) sobre o privado (particular) – legitimação 

que é a principal meta de sua teoria de Estado -, Hegel elabora um conceito fundamental que é 

a eticidade. 

  

Vivendo em comunidade, os homens constroem determinados valores, determinadas 

normas de conduta, que regulam e organizam sua ação interativa, emprestando um 

conteúdo concreto às suas escolhas individuais. Manifestando-se de modo ainda natural na 

família e de forma inconsciente e fragmentária na sociedade civil, a eticidade encontra no 

Estado – e no Estado entendido não apenas como uma esfera particular entre outras, não 

apenas como governo, mas como a manifestação concreta do “espírito objetivo” – a figura 

efetivamente adequada (COUTINHO, 1994, p.132). 

 

 E o que seria então o Estado em suma para o filósofo alemão? De forma simplificada, 

de acordo com Frederico (2010), o raciocínio de Hegel parte de um único conceito: o de 

vontade. E, a partir dele, desenvolve os três momentos da vida social: a família, a sociedade 

civil e o Estado político. 

 Segundo Coutinho (2011), a primeira forma objetiva de comunidade universalizadora 

de interesses é a família (figura inicial e ainda natural da eticidade), aquela esfera do ser 

social que, com base em formas interativas de práxis, estabelece normas comunitárias para a 
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ação dos indivíduos. A terceira (a mais universal figura da eticidade) seria o Estado. Porém, 

como mediação entre estas duas esferas aparece a sociedade civil (a segunda figura da 

eticidade).  Estes três momentos manifestariam a existência de um movimento dialético 

entre as suas vontades, ou seja, no momento da família se manifesta a vontade singular, no 

momento da sociedade civil a vontade particular e num último momento, do Estado, a 

vontade universal. 

 Celso Frederico resume de forma interessante o debate supracitado: 

 

A família é a figura inicial do percurso. Estamos aqui diante de uma totalidade integrada, de 

um espírito comunitário baseado nos laços de sangue. Num segundo momento, essa 

totalidade natural se aliena e irrompem as vontades individuais. Estamos aqui na sociedade 

civil que, inicialmente, é o momento da dilaceração em que os conflitantes interesses 

individuais se manifestam – é a guerra de todos contra todos. Em seguida, os indivíduos 

atomizados percebem que pode haver entre eles interesses comuns. Surgem então as 

diversas corporações que agregam os interesses particulares comuns, anunciando assim a 

incipiente presença da universalidade. Esta, entretanto, só se realiza plenamente no terceiro 

momento: o Estado político, aquele órgão que reintegra os interesses antagônicos da 

sociedade civil. Agora, a vontade universal se torna consciente e racional, materializando-

se num indivíduo singular: o monarca (FREDERICO, 2010, p.16 - 17). 

 É a partir dessa constatação do rei como representante do universal e encarnação da 

racionalidade feita por Hegel que Marx e os críticos/adversários da monarquia da época vão 

ficar inconformados. 

 Para Frederico (2009), é em 1843, o momento decisivo do começo da trajetória do 

pensamento do Estado para Marx, quando o mesmo lutava contra o Estado prussiano e se 

defronta com a maior obra de Hegel: “A filosofia do direito”. Esta era para Marx, a mais 

refinada expressão teórica do Estado moderno. Portanto, ao criticar a obra do velho filósofo 

alemão, concomitantemente ele criticava a sua realidade. 

 Desta forma, Marx debruçou-se sobre a obra de Hegel para buscar entender e ao 

mesmo tempo ter armas e argumentos para criticar o Estado em vigência. Tendo papel 

revolucionário na crítica a filosofia da época, ele se aproximava do ideário dos jovens-

hegelianos, que confrontavam-se com o status quo e a filosofia dominante (hegeliana), por 

meio da reinterpretação revolucionária da própria filosofia de Hegel, porém, de acordo com as 

conveniências do momento. 

 Segundo Frederico (2009), os temas mais debatidos na época eram a religião e a 

política. Como outro jovem-hegeliano, Feuerbach, já havia praticamente esgotado o debate 

sobre a religião, restava a crítica da política, entendida como a crítica do Estado político. 
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 Marx, então elege como objeto a ser desmistificado o Estado. No texto Crítica da 

filosofia do Direito de Hegel autor vai fazer uma análise esmiuçada sobre o texto hegeliano, e 

vai criticar/protestar contra o “logicismo abstrato que toma a família e a sociedade civil como 

dois momentos de um silogismo lógico cuja conclusão é o Estado” (FREDERICO, 2009, 

p.56). Nesse momento ainda preso à dupla influência de Hegel e Feuerbach, o autor tenta 

desenvolver sua crítica política tendo como referência (como ponto de partida) a concepção 

hegeliana de Estado. E, vai reivindicar a democracia direta como uma proposta política 

alternativa àquela monarquia glorificada por Hegel. 

 

Para Marx, haveria não uma integração entre a sociedade civil e o Estado, mas uma 

separação, um antagonismo. O Estado é uma alienação – teoria da alienação de Feuerbach, 

restrita à esfera religiosa estendida para o campo da política por Marx – da sociedade 

civil: os indivíduos em vez de exercerem diretamente o poder de decisão, alienam esse 

poder para a esfera estatal. Superar a alienação implica aqui tomar nas mãos o poder 

decisório.  A perspectiva política de Marx, nesse momento, é a democracia direta. Essa 

concepção radical de democracia é reivindicada como um meio para suprimir essa forma de 

alienação que é o Estado. Tratava-se assim de suprimir o Estado e não as classes sociais, já 

que o texto, refletindo o desconhecimento da economia política, não tratou de esmiuçar as 

diferenças e antagonismos existentes no interior da sociedade civil (FREDERICO, 2010, 

p.18 – 19, grifo nosso). 

   

 Recapitulando, Hegel entendia a sociedade civil como as esferas das atividades e dos 

interesses pessoais e corporativos; e o Estado como a sede das atividades e interesses 

humanos universais. Marx, ainda sem a base da Economia Política (que só vai ter contato 

posteriormente) em suas análises, acaba aceitando boa parte destas caracterizações. Ou seja, 

nesse primeiro momento da análise de Estado, ele ainda vai se encontrar sob a influência da 

tese da separação (entre a sociedade civil e o Estado) que só vai ser futuramente abolida em 

textos mais maduros. 

 Contudo, Marx, vai se livrando desta ideia de democracia, e começa a debater sobre 

dialética e comunismo, e a ruptura com Hegel nesta concepção de Estado só se torna 

definitiva, quando o autor formula a hipótese do Estado como aparelho material a serviço de 

uma classe. 

 

O Estado, então, passa a ser o local onde o interesse de uma classe – interesses particulares, 

portanto – impõem-se a todos como se fossem os verdadeiros interesses universais. Esse 

Estado não está em nada “alienado” dos interesses particularistas que representa, interesses 

radicados no interior da sociedade civil. E nada tem de abstrato e fantasmagórico como 
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sugere o seu ameaçador aparelho repressivo voltado contra os setores bem determinados da 

sociedade civil (FREDERICO, 2009, p.82). 

 O contato de Marx com a economia política foi essencial para que o autor pudesse 

perceber as contradições dentro da sociedade civil. Tendo contato com o movimento operário, 

em 1844, o autor escreve os Manuscritos econômico-filosóficos utilizando a base do inicio do 

aprendizado sobre economia política. Com isso, Marx foi alterando sua concepção sobre 

Estado e sociedade civil, contrapondo-se à teoria que vem de Hegel. Deste modo,  

 

A contradição, assim, passa a se dar não mais entre o Estado abstrato, de um lado, e a 

sociedade civil atomizada, de outro, mas no próprio interior da sociedade civil. Influenciado 

pelos autores da Revolução Francesa, Marx descobre a luta de classes como elemento 

dinâmico a movimentar a realidade social [...] (FREDERICO, 2009, p.123). 

  

 Para Coutinho (1994), nos Manuscritos econômico-filosóficos, Marx já mostra como a 

constituição do Estado é causa e efeito da divisão da sociedade em classes antagônicas, ou 

seja, em proprietários dos meios de produção e trabalhadores que possuem apenas para a 

venda, a sua força de trabalho. Logo, a sociedade civil seria o ponto de partida para explicar o 

Estado, que também deixaria então de ser apenas a encarnação formal e alienada do suposto 

interesse universal (concepção influenciada pela filosofia hegeliana), passado a ser um 

organismo que exerce uma função de garantia da propriedade privada, assegurando a 

reprodução da divisão da sociedade em classes (conservando a “sociedade civil”), e, 

garantindo, desse modo, a dominação dos burgueses, proprietários dos meios de produção 

sobre os proletários, os não proprietários desses meios.  

 “O Estado, assim, é um Estado de classe: não é a encarnação da razão universal, mas 

sim uma entidade particular que, em nome de um suposto interesse geral, defende os 

interesses comuns de uma classe particular” (COUTINHO, 1994, p.19). Isso ocorre, pois, 

sendo o Estado uma expressão da sociedade civil, as formas de regulação social se submetem 

ao papel exercido pela sociedade civil, já que o Estado não é uma esfera autônoma desta. 

  No texto Manifesto do Partido Comunista, Marx traz a definição do Estado como o 

“comitê executivo da burguesia”. Nas palavras do autor: “O poder do Estado moderno não 

passa de um comitê que administra os negócios comuns da classe burguesa como um todo” 

(Marx, 2008, p. 12).  

 De acordo com Frederico (2010, p. 18-19), “Nessa formulação e nas futuras, Marx 

procura mostrar como os poderosos setores da sociedade civil conseguem capturar o poder 
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estatal para usá-lo como extensão de seus interesses particulares”. E tais interesses como 

vamos perceber no desenvolvimento do trabalho continuam se manifestando na 

contemporaneidade, através do fenômeno da Judicialização (já que, as formas políticas, 

jurídicas e ideológicas, são solicitadas a se inserir no vazio que se abre nas condições 

capitalistas de reprodução para a manutenção do modo de produção). Mesmo posteriormente 

(autores marxistas e o próprio Marx junto com Engels) ao “ampliarem” as suas análises sobre 

o Estado moderno, o traço da instituição Estado como um instrumento de difusão das ideias 

de classe em vigência no poder ainda se encontra em extrema atualidade. Entretanto, isso vai 

ocorrer nos dias atuais de uma forma bem mais refinada, com o aprimoramento de novos 

aparelhos/aparatos dentro do próprio Estado que possuem a finalidade do “controle social”, 

instrumento que segundo Mészáros (1987), dá legitimidade à funcionalidade do Estado à 

garantia de reprodução dos interesses do capital. E a hipótese defendida neste estudo é que o 

Poder Judiciário é este tipo de instituição que contribui de alguma forma para esse controle da 

sociedade. 

 Todavia, anterior mesmo à publicação do Manifesto, o autor já estabelece o que seria a 

base para esta primeira formulação em relação a sua concepção de Estado. Principalmente nos 

textos: “A Questão Judaica” e na “Introdução” à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, 

no qual mais diretamente vai se ater sobre os temas políticos da época (a emancipação dos 

judeus – fazendo uma crítica ao Estado político e não à teologia como fora feito na época, a 

realização prática da filosofia etc.). 

 Na Introdução, o autor vai fazer referência pela primeira vez a uma classe universal, 

posta como um sujeito revolucionário capaz de abrir caminho para a emancipação humana, o 

proletariado, através da derrubada do Estado burguês. Utilizando ainda as referencias de 

Feuerbach e sua crítica à religião, Marx, vai elaborar uma contundente crítica em relação à 

esfera política (MARX, 2010). 

 Contudo, vai ser somente quando escreve em parceria com Engels, A ideologia alemã, 

que a concepção materialista e dialética da história é apresentada contra o idealismo dos 

jovens-hegelianos, inclusive Feuerbach, que é superado filosoficamente (FREDERICO, 

2010).  

 Nesta obra supracitada, Marx (1986), desenvolve reflexões sobre a dominação de 

classe através das forças de produção. Ele afirma que tal poder social, é derivado de sua 

riqueza, e tem sua expressão prático-idealista na forma de Estado existente. Esta análise é 
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feita através da concepção de história que consiste em desenvolver o processo real de 

produção a partir da produção material da vida imediata e em conceber a forma de 

intercâmbio atrelada a esse modo de produção (capitalista) e por ele concebido. O autor traz 

ainda nesse texto a sociedade civil como o fundamento de toda a história. E explicita a sua 

nova concepção de Estado, ao expor que  

 

[...] na medida em que a propriedade privada se emancipou da comunidade, o Estado 

alcançou uma existência particular, ao lado e fora da sociedade civil; mas ele não é mais do 

que a organização que os burgueses criaram para si, tanto em relação ao exterior quanto ao 

interior, com a finalidade de garantirem reciprocamente suas propriedades e seus interesses 

(COUTINHO, 1994, p.19). 

 

 Marx vê a necessidade de uma transformação massiva dos homens, que para ele só 

pode se realizar por um movimento prático, por uma revolução. Nesse momento, o autor só 

vê a possibilidade de derrubada da burguesia através da revolução, pois somente através 

desta, a classe operária, sujeito histórico da revolução, tem a possibilidade de tomar o poder 

com a potencialidade de fundar uma nova sociedade. 

 No texto, o autor ainda expõe um debate fundamental sobre as ideias da classe 

dominante: para ele a classe que tem à sua disposição os meios de produção material dispõe 

também dos meios de produção espiritual. Desta forma, as ideias dominantes são a expressão 

ideal das relações materiais dominantes. 

 A burguesia tende a apresentar o seu interesse como o interesse comum de todos os 

membros da sociedade. Colocando suas ideias e interesses como as únicas racionais e 

universalmente válidas. Pois, existe a necessidade desta classe em apresentar um interesse 

particular como interesse geral, e esse como dominante, sendo esta uma das estratégias para a 

dominação de uma classe sobre a outra. Para Marx, as ideias prevalentes na sociedade são 

produzidas a partir do modo de produção capitalista, que revela o processo de controle da 

classe burguesa em relação à classe trabalhadora (MARX, 1986). 

 São os estudos em relação à crítica à economia política que vão levar Marx ao 

aprofundamento da análise sobre a sociedade civil, o funcionamento da ordem social burguesa 

e de seu Estado - vendo este de outra forma, organicamente ligado a sociedade civil e não 

separado como era a proposição de Hegel. Este tem sua gênese nas relações sociais concretas, 

não podendo ser compreendido de forma simplista como uma entidade em si. 
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O avanço decisivo de Marx no sentido do “marxismo” ocorre quando, ao descobrir a 

importância ontológica-social da economia política, ele busca analisar os fundamentos 

materiais dessa divisão da “sociedade civil” em interesses particulares e reciprocamente 

antagônicos (COUTINHO, 1994, p.19). 

 

 No texto 18 de Brumário de Luís Bonaparte, Marx (1986) aprofunda sua análise 

principalmente sobre a sociedade civil e suas classes sociais. Para Coutinho (1994), 

enquanto no Manifesto o autor simplificou os antagonismos de classe, dividindo a sociedade 

em campos opostos, burguesia e proletariado, no 18 de Brumário, ele se refere como base 

para fazer sua análise das configurações assumidas pelo Estado Francês posteriormente à 

Revolução de 1848, a um quantitativo bem mais amplo de classes e frações de classe, ou 

seja, volta-se para a análise da sociedade de uma forma bem mais atenta e percebe para além 

do proletariado, a existência da burguesia industrial, comercial e financeira, da pequena 

burguesia, em campesinato, em lúmpen-proletariado o que proporciona uma análise mais 

rica e concreta do Estado e das relações sociais. 

 

1.3 – Estado e sociedade civil: aprofundamentos teóricos no campo marxista 

  

 A partir do materialismo-histórico dialético, posteriormente outros autores vão se 

debruçar sobre a questão do Estado capitalista. Deste modo, com base em algumas 

elaborações destes autores iremos tentar compreender os limites e avanços da teoria social-

crítica na análise do Estado capitalista com foco em suas relações com as classes sociais, 

com vistas a uma melhor apreensão da constituição do Estado contemporâneo e de suas 

instituições mais específicas na saúde. E isto, por sua vez, constitui uma discussão teórica de 

suma importância para nosso objeto de análise, à frente das reformas institucionais que 

ocorrem nas sociedades nas últimas décadas, particularmente, na lógica das relações entre o 

Poder Judiciário com as classes, em especial, as trabalhadoras que enquanto instituição 

integrante do Estado capitalista é a parte que nos interessa mais especificamente no presente 

estudo. 

 Carlos Nelson Coutinho, em sua obra Marxismo e Política, traz um artigo fazendo um 

exame sobre o Estado para a tradição marxista, e, explicita que há no seu entendimento, 

duas formas de se conceber o Estado na história da teoria política marxista. São estas: 
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restrita e ampla. Que por sua vez levaria a dois diferentes paradigmas de revolução 

socialista. Para o autor, 

 

[...] uma concepção marxista do Estado é tanto mais “ampla” quanto maior for o número de 

determinações do fenômeno estatal por ela mediatizados/sintetizados na construção do 

Estado; e, que, vice-versa, será “restrita” uma formulação que, consciente ou 

inconscientemente, concentre-se no exame de apenas uma ou relativamente poucas 

determinações da esfera político-estatal (COUTINHO, 1994, p.14). 

 

 Carlos Nelson tece uma crítica sobre a definição restrita e abstrata do Estado como 

aparelho de dominação da classe economicamente dominante situada no nível das leis mais 

gerais do modo de produção, explicitando que este é um momento necessário da 

investigação histórico-materialista do Estado; entretanto, reconhece que ela é insuficiente 

para a apreensão das múltiplas determinações que caracterizavam o fenômeno estatal em 

suas manifestações concretas. 

 De acordo com o autor, uma abordagem mais concreta do Estado tem que se atentar 

para três esferas – econômica, política e social. Pois, desta forma, pode se alcançar um 

resultado mais rico e completo através do exame da formação econômico – social enquanto 

nível mais complexo da totalidade societária. 

 

A escolha desse ângulo mais concreto de abordagem implica a introdução de novas 

determinações não apenas na esfera econômica (articulação hierarquizada de diferentes 

modos de produção) e na social (complexificação da estrutura e dos conflitos de classe), 

mas também na esfera do político (novas características do fenômeno estatal e maior 

especificação de seu papel na reprodução global das relações de produção) (COUTINHO, 

1994, p.15-16). 

 

 Deste modo, para Coutinho, autores como Lenin, Engels e o próprio Marx são postos 

como tendo uma concepção de Estado de modo restrito, ou seja, são autores cujos textos em 

sua maioria analisam poucos elementos do aparato estatal. Entretanto, Carlos Nelson admite 

que nas obras mais tardias de Marx e, sobretudo, de Engels esta análise restrita foi de 

alguma forma superada. 

 Marx em, 1871, numa carta a Kugelmann, já parece indicar atenção para o fato da 

ampliação ou possível ampliação do Estado capitalista, ao estender sua faixa de atuação da 
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“máquina burocrático-militar”, para os aparelhos consensuais, à exemplo do parlamento etc., 

que implicavam e/ou resultavam de um “pacto” (COUTINHO, 1994). 

 E, em 1895, na Introdução escrita por Engels da reedição da obra As lutas de classe em 

França, de Marx, publicada em 1850, Engels faz uma autocrítica das posições assumidas 

por ele e Marx em seus textos anteriores, mais especificamente do período entre 1848 e 

1850 e passa até a formular um novo conceito sobre Estado, visto agora não mais como 

“comitê executivo das classes dominantes”, mas como fruto de um contrato. Para o Carlos 

Nelson, 

 

Decerto, o último Engels não abandona a antiga posição sua e de Marx sobre a natureza de 

classe de todo o poder estatal. Essa determinação do Estado, cuja descoberta está 

certamente entre as maiores contribuições do marxismo à teoria política, continua a ter um 

papel decisivo nas formulações do Engels tardio. Mas ele vê agora que a dominação de 

classe não se manifesta apenas através da coerção (como “poder opressivo”), mas resulta 

também dos mecanismos de legitimação que asseguram o consenso dos governados (ou 

seja, resulta também de um “pacto” ou “contrato”). Por outro lado, esses mecanismos de 

legitimação e obtenção do consenso se encarnam nas novas instituições que, graças em 

grande parte às lutas da própria classe operária, inscreveram-se no seio dos modernos 

aparelhos de Estado (parlamento eleito por sufrágio universal, partidos políticos legais e de 

massa etc.) (COUTINHO, 1994, p.27). 

 Podemos afirmar que Engels percebe a emergência destas novas determinações 

consensuais do Estado e amplia a teoria do Estado, como resposta efetiva que se processou 

principalmente na esfera política da época (final do século XIX). Contudo, acreditamos que 

para esta análise mais minuciosa do aparelho do Estado, se deu também devido ao seu 

estudo anterior de 1884, A origem da família, da propriedade privada e do Estado. 

 Na obra supracitada, Engels faz uma análise detalhada em relação ao surgimento do 

Estado, a divisão social do trabalho e consequentemente o surgimento de novas classes 

sociais. 

  No texto, o autor defende que o Estado tem as suas origens na necessidade de 

controlar os conflitos entre os distintos interesses econômicos e que esse “controle”, por sua 

vez é realizado pela classe economicamente mais poderosa. O nascimento do Estado se deu 

numa perspectiva de comando do sistema no controle à sua reprodução, pois, existia a 

necessidade de uma instituição que assegurasse as novas riquezas individuais, que não só 

consagrasse a propriedade privada, mas que fizesse dessa consagração santificadora, o 

objetivo mais elevado da comunidade humana. Uma instituição que, “em uma palavra, não 

só perpetuasse a nascente divisão da sociedade em classes, mas também o direito de a classe 
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possuidora explorar a não possuidora e o domínio da primeira sobre a segunda” (ENGELS, 

1974, p. 120). 

 Parte fundamental no argumento do autor em relação à aparição da propriedade 

privada e do Estado é sua análise sobre o comércio e a transformação dos produtos em 

mercadorias. Mais especificamente quando os produtores deixam de consumir seus produtos 

diretamente, e desfazem-se deles mediante o comércio, deixando de ser dono dos mesmos. 

Já que posteriormente estes produtos seriam utilizados contra os produtores, para explorá-los 

e oprimi-los. 

 Segundo Engels (1974), ao nascer a troca entre indivíduos e ao transformarem os 

produtos em mercadorias, o produto vem a dominar o produtor. Logo após o surgimento do 

cultivo individual da terra, a propriedade individual do solo, que vieram através da produção 

de mercadorias, tem-se o aparecimento do dinheiro, como mercadoria universal pela qual 

todas as demais podiam ser trocadas. Entretanto, ao inventar o dinheiro os homens criaram 

uma força social nova, um poder universal único, diante do qual se iria inclinar toda 

sociedade. 

 Traçando um paralelo entre o debate supra mas, avançando esta discussão econômica 

para a esfera política que implica as relações entre os homens, requisitada pelo nosso objeto 

de pesquisa, a Judicialização da Saúde; podemos perceber que esta criação da propriedade 

privada e do dinheiro como forças sociais, vão “comandar” as ações até os dias atuais e dar 

o tom das políticas públicas em geral.  

No caso mais específico da Saúde, que veremos mais adiante, instituída como um 

direito universal, conforme a carta constitucional no Brasil, podemos verificar certas 

tendências das relações entre o Estado e o mercado, na sociedade atual que esta vai ser posta 

de lado em detrimento do dinheiro e do lucro das empresas/seguradoras de Saúde. Este 

processo de mercantilização da vida privada, de incessante busca de lucro vai a cada dia se 

espraiando para todas as relações sociais na ordem burguesa, sendo extremamente 

necessário o estabelecimento, consolidação e aprimoramento das formas de intervenções 

capitalistas através de instituições públicas ou privadas que façam o controle social da classe 

trabalhadora. Daí a necessidade de fazer um estudo/balanço sobre as origens e os 

fundamentos deste Estado contemporâneo, leia-se: capitalista. 

 Todavia, voltando a análise do pensamento de Engels sobre os aspectos de formação 

do Estado capitalista. Esta instituição aparece para o autor como um produto da sociedade 
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em um período específico, numa conjuntura específica, quando esta chega a um determinado 

grau de desenvolvimento. 

 

[...] é a confissão de que essa sociedade se enredou numa irremediável contradição com ela 

própria e está dividida em antagonismos irreconciliáveis que não consegue conjurar. Mas 

para que esses antagonismos, essas classes com interesses econômicos colidentes não se 

devorem e não consumam a sociedade numa luta estéril, faz-se necessário um poder 

colocado aparentemente por cima da sociedade, chamado a amortecer o choque e a mantê-

lo dentro dos limites da “ordem”. Este poder, nascido da sociedade, mas posto acima dela 

se distanciando cada vez mais, é o Estado (ENGELS, 1974, p.191). 

 Avançando a compreensão das contradições que atravessam as relações sociais 

estabelecidas entre o Estado burguês e as classes sociais torna-se importante examinar com 

Lenin, em seu estudo: O Estado e a Revolução o qual vai fazer uma apreciação sobre o 

Estado burguês e a necessidade de rompimento com este através da luta armada – revolução. 

Tendo como base o marxismo, o autor vai corroborar com Marx e, sobretudo Engels, ao 

explicitar que o Estado é um produto do antagonismo inconciliável das classes. 

 

O Estado aparece onde e na medida em que os antagonismos de classes não podem 

objetivamente ser conciliados. E, reciprocamente, a existência do Estado prova que as 

contradições de classes são inconciliáveis (LENIN, 2010, p.27). 

 Em suma, o Estado moderno representativo “é o instrumento de que se serve o capital 

para explorar o trabalho assalariado” (ENGELS, 1974, p. 194). É um organismo para a 

proteção dos que possuem para os que não possuem, de submissão de uma classe por outra; 

“é a criação de uma ‘ordem’ que legalize e consolide essa submissão, amortecendo a colisão 

das classes” (LENIN, 2010, p.27). Esta configuração teórica de Estado capitalista moderno, 

representativo pode agregar outras funções diante das transversalidades que assume em suas 

atribuições na sociedade, como mediador dos interesses do sistema, cujas intervenções no 

campo da exploração do trabalho podem não ser feitas de forma tão direta, como se 

manifesta nas elaborações de Engels, como no âmbito da proteção social, o que nos parece 

ser a situação que ocorre em relação às carências econômicas de camadas de trabalhadores 

pobres que para adquirirem um direito à saúde, como institucionalmente está previsto em 

Lei, têm que recorrer à processos judiciais, como vamos explicitar melhor nos próximos 

capítulos. 

 Para Coutinho (1994), há na tradição marxista uma ampliação da teoria do Estado e do 

próprio processo revolucionário (explosivo nas obras não maduras de Marx, Engels e dos 
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textos do próprio Lenin) que seria agora processual. O autor acredita na impossibilidade de 

analisar ou conceber o Estado restritamente, apenas de modo repressor, através do seu 

aparato coercitivo. Logo, para uma ampliação e melhor percepção deste fenômeno do 

mundo moderno, temos que nos atentar para suas múltiplas determinações.  

 

O Estado é composto por múltiplos aparelhos e, ao mesmo tempo, é influenciado por uma 

mutável e dinâmica correlação de forças entre classes e frações de classe, disso deriva que, 

em sua ação efetiva e em momentos históricos diversos, diferentes aparelhos poderão ser 

mais ou menos influenciados por diferentes classes e muitas políticas específicas do Estado 

poderão refletir interesses entre si conflitantes (COUTINHO, 1994, p.39-40). 

 

 Sendo o Estado, uma instituição altamente mergulhada na sociedade e suas relações 

entre as classes sociais, Mascaro (2013), tendo como base a tradição marxista, traz uma 

análise ampla sobre o Estado capitalista contemporâneo, colocando-o como o elemento 

terceiro da relação entre capital e trabalho. Por isto, ele não é somente um comitê executivo 

da classe dominante. Neste exame mais profundo sobre o Estado, este “não é domínio dos 

capitalistas; menos e mais que isso: o Estado é a forma política do capitalismo (MASCARO, 

2013, p. 63). 

 Para o mesmo autor, o Estado apresentado na atualidade, é uma forma de organização 

política até então inédita, não vista em sociedades anteriores na história. Ou seja, sua 

manifestação é especificamente do capitalismo. Pois, em modos de produção anteriores a 

este não há uma separação estrutural entre aqueles dominam economicamente e os que 

dominam politicamente. De modo geral, são as mesmas classes, grupos e indivíduos que 

controlam os dois setores de suas sociedades. No modo de produção especificamente 

capitalista é que vai se abrir uma separação entre o domínio econômico e o domínio político. 

As figuras aparecem, como distintas, a principio. O agente estatal não é o burguês 

essencialmente. Em suma, é na condensação do domínio político em uma figura diferente do 

burguês é que, identifica-se especificamente os contornos do fenômeno estatal 

contemporâneo. Porém, isto não significa que haja uma separação entre as esferas 

econômica e política nesse modo de produção, elas apenas se apresentam 

escamoteadamente. 

 Com base na tradição que vem de Marx, Mascaro aponta que nas relações de produção 

capitalistas se dá uma organização social que separa os produtores diretos dos meios de 
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produção, estabelecendo uma rede necessária de trabalho assalariado. Deste modo, a troca 

de mercadorias é a chave para descobrir essa característica. 

 Esta conclusão é feita com base no estudo sobre o capitalismo, palco onde a apreensão 

do produto da força de trabalho e dos bens não é mais feita de posses brutas ou de violência 

física. Há uma intermediação universal das mercadorias, garantida não mais pelos 

indivíduos que dominam aquela sociedade, e sim por uma instância separada de todos eles. 

  

O Estado, assim, se revela como um aparato necessário à reprodução capitalista, 

assegurando a troca das mercadorias e a própria exploração da força de trabalho sob forma 

assalariada. As instituições jurídicas que se consolidam por meio do aparato estatal – o 

sujeito de direito e a garantia do contrato e da autonomia da vontade, por exemplo – 

possibilitam a existência de mecanismos apartados dos próprios exploradores e explorados 

(ibidem, p.18). 

  

 O autor ainda afirma que: 

 

Devido à circulação mercantil e à posterior estruturação de toda a sociedade sobre 

parâmetros de troca, exsurge o Estado como terceiro em relação à dinâmica entre capital e 

trabalho. Este terceiro não é um adendo nem um complemento, mas parte necessária da 

própria reprodução capitalista. Sem ele, o domínio do capital sobre o trabalho assalariado 

seria domínio direto – portanto, escravidão ou servidão. A reprodução da exploração 

assalariada e mercantil fortalece necessariamente uma instituição política apartada dos 

indivíduos (idem, p.18). 

 

  

 O Estado, assim, tem um papel fundamental na dinâmica da regulação da vida social, 

inclusive no comando dos processos de produção de mercadorias e na regualção do 

mercado. O comando dessas funções estatais vai se modificando, de acordo com cada 

momento do Estado. Podemos um tipo de ação do Estado menos interventora, outra mais 

interventora, isto vai depender das relações de força na sociedade. Ou seja, mesmo em 

situações onde esta instituição permaneça ampliada em suas funções, o mercado passa a 

regular expressivamente, setores da economia, cabendo ao Estado intervir, nos setores 

menos lucrativos ao capital. 

Para o autor, a separação do Estado da sociedade civil estabelece a chave da 

possibilidade da própria reprodução do capital, ou seja, o aparato do Estado é a garantia da 
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mercadoria, da propriedade privada e dos vínculos jurídicos de exploração que juntam o 

capital e o trabalho. 

 

[...] deve-se entender o Estado não como um aparato neutro à disposição da burguesia, para 

que nele, exerça o poder. É preciso compreender na dinâmica das próprias relações 

capitalistas a razão de ser estrutural do Estado. Somente é possível a pulverização de 

sujeitos de direito com um aparato político, que lhes seja imediatamente estranho, 

garantindo e sustentando sua dinâmica (ibidem, p.19). 

 O Estado seria então instrumento necessário da reprodução capitalista. As relações 

deste modo de produção possibilitam sua constituição. O autor entendendo esta instituição 

com um caráter terceiro (como já explicitado anteriormente), afirma que ela não é apenas 

um aparato de repressão, mas de constituição social. “A repressão, que é um momento 

decisivo da natureza estatal, deve ser compreendida em articulação com o espaço de 

afirmação que o Estado engendra no bojo da própria dinâmica de reprodução do 

capitalismo” (idem, p. 19). 

 De acordo com Mascaro (2013), o Estado é, na verdade, um momento de adensamento 

de específicas relações sociais, a partir das próprias formas dessa própria sociabilidade. 

Nessa rede de relações em que se condensa o Estado, é somente no capitalismo que se tem a 

chave de sua existência. Logo, não é somente partindo das características do próprio aparato 

estatal em si mesmo que podemos desvendar a sua utilização ou não pela classe dominante. 

Mas, ao contrário, é pela estrutura da reprodução capitalista incluindo os elementos da 

economia e da política, e até das estruturas institucionais que regulam seu funcionamento 

que podemos compreender o espaço desse aparato político específico do modo de produção 

capitalista.  

 Portanto, se há uma relação imediata entre capitalismo e Estado, não é este como um 

aparato de poder soberano, que dá origem à ação do capitalismo, mas sim o oposto. As 

relações de produção capitalistas geram uma forma política necessariamente apartada dos 

portadores de mercadoria, ou seja, uma forma institucional pública, posterior ao capital e ao 

trabalho garantindo as condições de reprodução do valor. O Estado nas configurações atuais 

é estruturalmente um aparato do capitalismo, é um elemento necessário nas estruturas da 

reprodução capitalista, embora seu papel não se restrinja às atividades econômicas, ele se 

insere no âmbito das contradições da reprodução ampliada do sistema do capital. 
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1.4 – As competências do Estado capitalista: em busca do significado do Estado de Direito 

na contemporaneidade 

 

Como problematizado nos itens anteriores, o Estado é produto de um longo processo 

histórico em que sua mediação frente aos interesses de classes na sociedade capitalista são 

fundamentais para o bom desenvolvimento desse modo de produção. O Estado moderno é 

capitalista em sua forma e constituído das contradições das lutas de classes, já que é 

transposto por elas. Logo, sendo este atravessado por tais lutas e pelas dinâmicas das 

relações sociais do modo de produção em vigência, o seu modo de agir, e/ou as políticas 

estatais tendem a ser mais favoráveis aos interesses das classes específicas que detém maior 

poder econômico nesta correlação de forças.  

E hoje em dia, como está organizado esse Estado? A resposta a este questionamento 

poderá nos ajudar a entendermos melhor qual a relação entre o direito à saúde e o aumento 

da dimensão jurídica do papel do Estado na viabilidade dos processos de judicialização 

sendo o poder judiciário a via alternativa à superação das lacunas decorrentes dos déficits da 

saúde pública, visto a negação dos direitos fundamentais a certos segmentos da sociedade, 

no caso em análise, a brasileira.  

Para uma breve aproximação com essa discussão, em busca de subsídios que 

favoreçam a compreensão destas questões tomaremos por base alguns autores mais 

contemporâneos como Harvey (2012), Wood (2014), Mascaro (2013), Canotilho (1999) 

dentre outros que vão nos apontar um caminho e subsídios teóricos essenciais para análise 

do funcionamento do Estado na contemporaneidade diante de sua importância fundamental 

para compreensão da dinâmica da reprodução do modo de produção capitalista – cada vez 

mais necessária na atual fase do capitalismo. 

 Acreditamos que ao mesmo tempo em que o Estado não pode/deve ser tomado apenas 

como um elemento fixo do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

domínio de uma classe, pois resulta de variáveis de relações sociais conflituosas, temos que 

nos atentar também ao seu caráter estrutural, econômico-político fincado no modo de 

produção capitalista, para desta forma buscarmos entender como este vem servindo e ainda 

serve muito mais de instrumento para o mesmo avançar tais relações oriundas deste modo de 
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produção
9
. Pois, a relação entra a classe capitalista e o Estado sempre foi específica, com os 

detentores dos meios de produção usando sua propriedade para explorar aqueles que não 

têm, enquanto o Estado mantinha a ordem social separada do capital. Mas, esta é apenas a 

dimensão econômica sobre a qual atua esta instituição. No entanto, como afirma Lessa, 

apoiado em Mészaros “(...) o Estado está muito longe de poder ser redutível às 

determinações que emanam diretamente da funções econômicas do capital. O Estado nem é 

autônomo ao capital, nem é redutível às suas «funções econômicas», em primeiro lugar por 

ser ele a estrutura global de comando do sistema do capital não podendo, portanto, ser dele 

autônomo, muito menos independente” (LESSA, 1998, p. 6). 

Retomando o diálogo com Mascaro (2013), observo que o mesmo amplia sua 

percepção de Estado para além da dimensão superestrutural quando identifica que um dos 

pontos crucias do capitalismo é a sua identificação entre Estado e nação, ou seja, a partir 

desta é que as sociedades capitalistas valem-se do Estado nacional para forjar o conceito de 

nação. O capital tem a necessidade da “nação” para a mistificação das lutas de classes como 

se todos apresentassem interesses homogêneos. Essa ideologia edifica um espaço simbólico 

de amálgama sobre as classes. Logo, antes de ser burguês ou proletário, o indivíduo tem que 

se vislumbrar ao pertencimento de uma nação. A forma política estatal procura se duplicar 

enquanto nação como meio de construir uma unidade social para além das disputas entre as 

classes, ou seja, no capitalismo a nação serve tanto para os sujeitos se reconhecerem 

enquanto seres pertencentes a uma mesma unidade com interesses semelhantes – não dentro 

de uma mesma classe, mas sim, de maneira geral. Ela serve também para criar, de alguma 

forma, uma situação de competição entre as nações/países, que ajuda ao fomento da 

reprodução do capital. 

 Isto, por sua vez, se torna fundamental ao desarticular as classes trabalhadoras em 

plano internacional. Pois, como feito evidente da duplicação supracitada, estas classes 

trabalhadoras são postas em disputa o tempo todo no modo de produção vigente, seja dentro 

de sua própria nação ou no plano mundial. Destarte, o pensamento de nação e sua 

estruturação são elementos que reforçam a submissão dos trabalhadores ao capitalismo. 

                                                           
9
 A fase neoliberal do Estado é um momento interessante para entendermos tais relações, pois, a intensificação 

da globalização dos mercados vai trazer a necessidade de uma desregulamentação (e mudança no papel) do 

Estado. Entretanto, deixaremos esta discussão ser melhor debatida e analisada nos capítulos futuros. 
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Mas porque o capitalismo tem a necessidade de manter e também, de desregulamentar 

Estados nacionais/nações? A resposta nos parece “simples”. Ora, sendo o modo de produção 

capitalista, uma forma de organização societária baseada nas trocas de mercadorias, só 

podemos pensar tal dinâmica num conjunto das relações econômicas e políticas entre 

diversos países e territórios. O capitalismo principalmente depois da fase chamada por Lenin 

(2008) de “imperialismo” tem a necessidade dessa conjuntura, do seu movimento em um 

espaço internacional, é esse movimento de internacionalização das relações entre os países 

que vão esvaziando as fronteiras nacionais. A desregulação do papel do Estado na economia 

leva a abertura dos mercados de globalização das relações capitalistas. Esse caráter mundial 

faz com que as políticas e a forma estatal se deem concomitantemente no plano local 

(nacional) e num conjunto de países que, apesar de suas particularidades, tem relações 

sociais comuns entre si. Com isso, podemos observar que essa dessa desregulação do papel 

do Estado que ocorre em função da abertura da economia, quebrando barreiras à 

comercialização, a importação de produtos, ações estas de suma importância para a troca de 

mercadorias entre as nações. 

 

[...] a pluralidade de Estados não enseja uma política mundial única do capital, mas, 

operando a valorização do valor em escala internacional, garante ainda, pela concorrência 

internacional, a majoração das explorações internas, contribuindo também para bloquear 

processos de unificação das classes trabalhadoras do mundo (MASCARO, 2013, p.98). 

 

Tudo indica que precisamos avançar nestas reflexões, para além da compreensão das 

funções mais econômicas do capital, além da abrangência de influência que esta instância 

infraestrutural exerce nas relações na sociedade, quando o Estado se constitui o principal 

mediador dessas relações, mas, este não se reduz à este campo de atribuições, a exemplo dos 

avanços das conjunturas históricos da dinâmica social. Identificamos que Wood (2014), por 

exemplo, segue uma linha teórica de análise, mais próxima à defesa do predomínio do 

Estado-nação ao apresentar o debate sobre o novo imperialismo em seu estudo, partindo da 

argumentação que o Estado-nação serve base para a manutenção da atual ordem global – já 

que a hegemonia imperial analisada por ela depende da manutenção do controle sobre os 

Estados que mantêm essa economia global. Para a autora, o Estado-nação10 é essencial para 

                                                           
10

 Ou Estado territorial (países). 
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organização dos circuitos econômicos, por meio das próprias relações internacionais. Isso 

ocorre porque, esse tipo (novo) de imperialismo não depende exclusivamente da captura de 

territórios. Na ótica burguesa a ideia essencial é que o conjunto de Estados-nação assegure 

que o capital possa navegar com segurança (e lucratividade) por esses países.
11

 

Corroborando com a autora supracitada, Harvey (2012) afirma que a livre mobilidade 

do capital entre setores, regiões e países é crucial no capitalismo contemporâneo 

(principalmente em sua fase neoliberal). Toda e qualquer barreira ao livre movimento têm 

de ser removida, exceto em áreas essenciais ao “interesse nacional”. A soberania do Estado 

com relação ao movimento de mercadorias/capital é entregue ao mercado – global. A 

competição é saudável, pois melhora a eficiência e produtividade, além de reduzir os preços 

e controlar a inflação. Aos Estados cabem agir para a redução e negociação de barreiras ao 

movimento do capital por suas fronteiras e para a abertura à globalização
12

. No entanto, 

resguardada a importância dessa dimensão econômica como base material às relações 

sociais e de produção, precisamos ter claro que “(...) o Estado está muito longe de poder ser 

redutível às determinações que emanam diretamente das funções econômicas do capital”. 

(LESSA, idem, p. 6) 

Na sequência da coleta de subsídios em busca de esclarecimemtos sobre a 

caracterização e as competências do Estado burguês no campo dos direitos e daí aos fatores 

que expliquem o fenômeno da judicialização no Estado moderno, no contexto das sociedade 

transnacionaizadas, no capitalismo imperialista, Canotilho (1999) também apresenta 

importantes contribuições ao entendimento dessas relações jurídicas no atual contexto 

histórico e político, quando argumenta que, na contemporaneidade, os limites jurídicos 

impostos aos Estados advêm também, de regras e princípios jurídicos internacionais. Todos 

os Estado (de Direito) atualmente participam de uma comunidade internacional, onde estes 

submetem-se às normas do direito internacional, seja nas relações internacionais – 

diplomáticas, circulação de mercadorias etc –, seja nas suas ações internas. 

                                                           
11

 Cabe ressaltar que, essa organização mantém os Estados subalternos vulneráveis à exploração – como é o caso 

do Estado brasileiro, onde veremos mais à frente.  

12
  “Na medida em que todos os Estados devem colaborar para reduzir as barreiras comerciais, devem ser 

implantadas estruturas de coordenação, como o grupo de países capitalistas avançados (Estados Unidos, 

Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Canadá e Japão) conhecido como G7 (agora G8, com a entrada da Rússia. 

(HARVEY, 2012, p.77).” 
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Isso ocorre, pois, a partir do seguimento de tais normas jurídicas internacionais, os 

Estados passam a se inserir numa comunidade jurídica mais vasta, designada pelo autor de 

comunidade jurídica de Estados constitucionais democráticos de direito. Essa inserção mais 

ampla traz o ordenamento necessário para legitimação/regulação dos mercados no processo 

de globalização. Esses Estados com essas ações tornam-se, assim, paradigmas de 

organização e legitimação de uma ordem política – a ordem política do capital. 

Ellen Wood explicita a necessidade de um sistema (ordenado) internacional de 

Estados múltiplos, como essencial para a livre circulação de capitais na contemporaneidade. 

Junto a este domínio imperial – de classe, além da coerção econômica13 que os Estados mais 

fortes impõem aos Estados subalternos, existe também uma coerção “extraeconômica” 

direta, através de mecanismos políticos, militares e judiciais.14Aqui, o interessante de se 

perceber é que essa força “extraeconômica” é hoje, oferecida primária e essencialmente pelo 

Estado. Força esta já anteriormente citada como fundamental para a operação do capital na 

cena contemporânea. 

Em suma, o argumento essencial para a tese da necessidade dos Estados-nação  

 

[...] é que o Estado é hoje mais essencial do que nunca para o capital, mesmo – ou 

especialmente – na sua forma global. A forma política da globalização não é um Estado 

global, mas um sistema global de Estados múltiplos, e a forma específica do novo 

imperialismo - debate central do livro- vem da relação complexa e contraditória entre o 

poder econômico expansivo do capital e o alcance mais limitado da força extraeconômica 

que o sustenta (WOOD, 2014, p.18, grifo nosso). 

 

Ainda segundo a autora, o capitalismo necessita de certa estabilidade e previsibilidade 

nas suas organizações sociais. O Estado-nação ofereceu isso por meio de uma elaborada 

estrutura legal/institucional – apoiada pela força coercitiva, para sustentar as relações de 

propriedade nesse modo de produção, seu complexo aparelho contratual e suas intricadas 

transações financeiras. “Na economia capitalista interna o Estado foi particularmente 

importante na criação e manutenção de uma classe de trabalhadores sem propriedade” 

                                                           
13

 Por meio também de instituições supranacionais, como FMI, que oferecem empréstimos para a 

“reestruturação” das economias recebedoras a fim de torná-las mais suscetíveis a pressões econômicas. 

14
  Este último é o que temos um maior interesse no trabalho que se segue. E será parte fundamental de análise 

nos próximos capítulos. 
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(WOOD, 2014, p.28) que, por isso mesmo, é obrigada a entrar no mercado a fim de vender 

sua força de trabalho. 

Ou seja, com o passar do tempo foi possível perceber que o Estado é o mais confiável 

fiador das condições necessárias para a acumulação de capital, e o único meio para que o 

mesmo pode se expandir de forma livre para além das fronteiras da dominação política 

direta. 

 

Assim como os imperativos de mercado se tornaram um meio de manipular as elites locais, 

os Estados locais mostraram ser uma correia transmissora muito mais útil para os 

imperativos capitalistas do que os antigos agentes coloniais e colonos que originalmente 

levavam o mercado capitalista mundo a fora (WOOD, 2014, p.29). 

 

Em todo esse debate entre capital e Estado, podemos ainda perceber, uma divisão 

relativamente clara, onde o capital apropria, enquanto o Estado (aparentemente neutro) 

impõe o sistema de propriedade e a escassez da mesma. Logo, a apropriação capitalista 

exige o apoio da coerção extraeconômica, e o controle da operação de um Estado é 

necessário para oferecer a ordem administrativa e a força coerciva de que tanto necessita o 

capital. 

 

O Estado, tanto nas economias imperiais quanto nas subordinadas, ainda oferece as 

condições indispensáveis de acumulação para o capital global, tanto como para as empresas 

locais; e, em última análise, é o criador das condições que permitem ao capital global 

sobreviver e navegar o mundo. Não seria um exagero dizer que o Estado é a única 

instituição não econômica verdadeiramente indispensável ao capital  (WOOD, 2014, 

p.106-107). 

 

Essa pluralidade de Estados nacionais, assim como o modo de produção capitalista, se 

assentam no plano do direito. Existe uma equiparação formal entre os Estados nacionais, ou 

seja, existe uma igualdade formal entre os Estados que mistifica a profunda desigualdade 

material 15entre os mesmos. “É na igualdade formal dos Estados que opera a sua 

desigualdade concreta” (MASCARO, 2013, p.99). 

                                                           
15

 As relações entre as dívidas públicas entre os países da América do Sul (de capitalismo periférico), com os 

países do centro capitalista é um exemplo desta situação. Contudo, o Direito estabelece também essa igualdade 
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Sendo o Estado um instrumento privilegiado do modo de produção capitalista e 

principalmente para sua forma de atuação contemporânea, o mesmo vem ao longo da 

história se alterando em suas relações com a sociedade e não na sua essência, em suas 

funções e no seu modo de regulação – principalmente em cada período de crise do capital, 

cujas fases assumem funções históricas diferenciadas segundo à lógica do sistema. Como 

afirma Lessa em sua análise sobre a obra de Mészáros Beyond o Capital, “(...)o Estado deve 

ser entendido como uma parte integral do próprio solo material do capital. Tal Estado é uma 

exigência absoluta tanto para assegurar quanto para salvaguardar, em uma base permanente 

as realizações produtivas do sistema” (LESSA, Idem, p. 9.Notas). Portanto, uma estrutura 

com funções que não se confundem com o comando do sistema do capital, embora se 

constitua a instância política que integra essa engrenagem.   

 Podemos observar essas mudanças, nas fases específicas do capitalismo que ocorrem 

mais especificamente, através da forma de atuação do Estado. A forma de ação do Estado no 

capitalismo liberal do século XIX é distinta do capitalismo do século XX, principalmente 

após as guerras mundiais. Essas fases de reestruturação capitalistas são distintas e não 

manifestam múltiplas naturezas do capitalismo, mas ao contrário, demonstram dinâmicas 

altamente diversificadas num único sistema que avança a cada conjuntura histórica de sua 

reprodução. 

Segundo Bobbio (2003), o enfoque metodológico da teoria marxista sobre o Estado se 

dá geralmente de forma “genética” ou “funcional”. Na primeira a origem é histórica das 

funções que o Estado desempenha a favor do capital e na segunda são tarefas historicamente 

criadas, que tem funcionalidade com os processos de valorização da estrutura capitalista.  

 De acordo com o autor supracitado, existem quatro funções fundamentais 

desempenhadas pelo Estado contemporâneo, à saber: criação de condições materiais 

genéricas de produção (infra-estrutura); determinação e salvaguarda do sistema geral das leis 

que compreendem as relações dos sujeitos jurídicos na sociedade capitalista; 

regulamentação dos conflitos entre trabalho assalariado e capital; segurança e expansão do 

capital nacional total no mercado capitalista mundial. Essas funções se dão baseadas em 

                                                                                                                                                                                     
no plano formal entre as nações, apesar de toda a desigualdade histórica que elas apresentam desde suas 

formações. 
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valores intrínsecos ao Estado capitalista contemporâneo que são: a liberdade, a propriedade 

individual, as garantias jurídicas, igualdade formal. 

 Uma mudança decisiva na atuação do Estado capitalista contemporâneo ocorre 

posteriormente a Segunda Guerra Mundial, onde tem-se a ruína do até então modelo de 

Estado (liberal). Em resumo: o enfoque central deixa de ser a liberdade e passa a ser a 

igualdade, direito fundamental que pode ser considerado o centro da ordem jurídica do 

Estado na contemporaneidade. 

Harvey (2012) afirma, por exemplo, que os governos neoliberais nos Estados (nação) 

tendem a favorecer a governança por especialistas e elites. Dando primazia ao governo por 

ordem executiva e decisão judicial em lugar de tomas de decisões democrática e 

parlamentar. Ou seja, preferem afastar as instituições-chave, como Banco Central das 

pressões democráticas16. Como a teoria neoliberal – e do Estado – está centrada no regime 

de direito e na interpretação estrita da ordem constitucional, todos os conflitos e as 

oposições devem ser mediados pelos tribunais. Em suma, soluções devem ser buscadas 

sempre por meio do sistema legal. 

 O capitalismo e sua forma política estão organicamente articulados à forma jurídica, a 

sua estrutura se efetua a partir desta característica. O Estado é um Estado de Direito, com 

características relevantes como a soberania do Estado nacional, a unidade no ordenamento 

jurídico, divisão dos poderes estatais17. 

Deste modo, nos atentaremos neste momento a uma breve, porém, fundamental 

discussão, sobre o Estado de Direito e/ou Estado Democrático de Direito18. 

                                                           
16

  [...] os neoliberais têm de impor fortes limites à governança democrática, apoiando-se em vez disso em 

instituições não democráticas e que não prestam contas a ninguém (como o Banco Central norte-americano e 

FMI) para tomar decisões essenciais. Isso cria o paradoxo das intensas intervenções estatais e do governo em 

mãos das elites e de “especialistas” num mundo em que se supõe que o Estado não é intervencionista. 

17
  Ver Weffort (2006). Montesquieu foi o autor que na ciência política desenvolveu a teoria dos três poderes que 

permanece ainda nos dias atuais como uma das condições de funcionamento do Estado Democrático de Direito. 

Para o pensador, a separação dos poderes em executivo, legislativo e judiciário e a independência entre eles, traz 

a ideia da equivalência que consiste em que as três funções devem ser dotadas de igual poder. 

18
 Como consta no artigo 1º da Constituição Federal Brasileira de 1988: “A República Federativa do Brasil, 

formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito [...]”. 
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Canotilho (1999) vai tecer importantes considerações em seu estudo sobre esta 

discussão. Logo no começo de sua obra, o autor vai afirmar: “O princípio básico do Estado 

de direito é o da eliminação do arbítrio no exercício dos poderes públicos com a consequente 

garantia de direitos dos indivíduos perante esses poderes” (p.3). Neste momento, ele vai nos 

trazer uma contribuição sobre os fundamentos do Estado de Direito, fazendo uma 

contraposição ao que ele chama de Estado de não direito. 19 

De acordo com o autor, o Estado de Direito, nada mais é que, um Estado ou forma de 

organização política cuja atividade é determinada e limitada pelo direito. É essencial neste 

Estado a separação de poderes, a garantia de direitos e liberdades, a subordinação da 

administração à lei constitucional, a fiscalização da constitucionalidade das leis. 

Em tempo, que garantia de direitos e liberdades são essas? Direito de que? Liberdade 

para quem? Posteriormente nos atentaremos à discussão. 

Dando sequência ao raciocínio de Canotilho (1999), o Estado de direito ainda aparece 

como uma forma de organização jurídica e política restrita aos Estados em que 

progressivamente foi sedimentando um modelo jurídico, político, cultural e econômico. 

Essa organização estatal ocorre baseada em princípios e valores materiais plausíveis a 

uma ordem humana de justiça e paz. Estes são: a liberdade do indivíduo, a segurança 

individual e coletiva, a responsabilidade e responsabilização dos titulares do poder, a 

igualdade de todos os cidadãos e a proibição de discriminação de indivíduos e grupos. Logo, 

para que tais princípios e/ou valores sejam de fato efetivos, esse Estado necessita de 

instituições, de procedimentos de ação e de formas de revelação dos poderes e competências 

que permitam falar de um poder democrático, de uma soberania popular, de uma 

representação política, de uma separação de poderes, de fins e tarefas do Estado 

(CANOTILHO, 1999). 

Porém, com base na análise real do nosso cotidiano, argumentamos a dificuldades do 

cumprimento efetivo de tais princípios e valores no modo de produção vigente. “O 

capitalismo em sua própria natureza um sistema anárquico” cujas contradições avançam 

exigindo a necessidade do controle institucional “(...) das leis de mercado” frente a ameça 

                                                           
19

  Esse tipo de Estado para o autor, se caracteriza por ser como os Estados nazistas e fascistas. Ou seja, aqueles 

em que existem leis arbitrárias, cruéis e desumanas que fazem da força ou do exercício abusivo do poder o 

direito, deixando sem defesa jurídica o indivíduos, os cidadãos e as minorias . 
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constante de rompimento à ordem social
20

.  Apesar da regulação de suas instituições, a 

discriminação de indivíduos e grupos – principalmente os marginalizados, leiam-se, 

principalmente: pretos e pobres –, a (falta de) responsabilização dos governantes por atos de 

corrupção, dentre outras situações ainda continuam acontecendo (quiçá) diariamente. Além 

disso, a igualdade entre todos os cidadãos não passa de pura mistificação 21para reprodução e 

manutenção da ordem burguesa. 

O Direito é o valor político e jurídico e fundamental do Estado burguês. A igualdade 

formal dos cidadãos perante a uma lei genérica e impessoal – seu reconhecimento e a 

proteção dos direitos individuais, civis e políticos – tornou-se a base ideológica essencial 

para a manutenção do sistema do capital. Este Estado de Direito constitucional é que dá a 

base para a democracia representativa. 

 Segundo Anjos Filho e Rodrigues (2006), em 1988 temos no Brasil a fundação do 

Estado Democrático de Direito com a promulgação da Constituição Federal. A qualificação 

na Constituição como democrático é firmado logo no primeiro artigo, tentando marcar uma 

mudança na cultura política do país que em constituições anteriores não conseguiram 

incorporar tal tipo de Estado, aliás, um país marcadamente notado por seu passado colonial e 

de ditaduras que desrespeitaram os direitos civis e políticos, individuais e coletivos, essa 

“novo” tipo de Estado veio destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 

como valores supremos de uma sociedade fraterna e pluralista. Em suma, foi uma tentativa 

do Estado brasileiro se afirmar enquanto uma ordem de domínio legitimada pelo povo – 

através do Direito, é claro! 

 A organização formal do Estado capitalista necessita de uma ordem jurídica e política 

para integrar-se. Com o Estado de Direito tem-se uma constante ampliação e aprimoramento 

da ação administrativa do Estado, principalmente na criação de instrumentos burocráticos de 

intervenção e regulação das relações sociais da sociedade nos dias atuais. 

 É necessário um escopo jurídico para a formação desta ordem legal válida para o 

suposto consenso de todos os cidadãos. Todas as respostas para conflitos em sociedade estão 
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 WOOD, Ellen M. o Império do Capital. Trad. Paulo C. Castanheira- 1ª Ed. S.P: Boitempo, 2014, p.25 

21
 Conforme veremos a seguir na análise sobre os chamados sujeitos de direito. 
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presentes na própria lei22. E, o Estado, por sua vez, tem esses instrumentos como 

característica primordial para fazer valer o ordenamento jurídico do mesmo na regulação de 

suas relações com a sociedade. 

 O Estado age/atua através do Direito. O exercício dos poderes públicos através do 

Direito significa que o mesmo só pode efetivar-se por meio de instrumentos jurídicos 

institucionalizados pela ordem jurídica.  

 Os indivíduos sendo sujeitos de direito, politicamente cidadãos, todos seus direitos e 

deveres estão dados a priori juridicamente. Esta é uma mudança crucial dos tempos 

capitalistas. No capitalismo, os níveis políticos e jurídicos se estabelecem no mesmo todo 

nas relações de produção e em concomitância ao nível econômico. Sendo assim, podemos 

afirmar que o aparato jurídico criado no capitalismo é uma forma específica deste modo de 

produção e que vem se aprimorando no processo da história. 

 De acordo com Mascaro (2013), sendo o capitalismo uma sociedade atravessada por 

antagonismos entre capital e trabalho, todas as relações giram em torno de formas sociais 

como valor, mercadoria e subjetividade jurídica. Toda e qualquer coisa pode se valer em um 

processo de trocas, tornando-se mercadorias. A forma de contrato se impõe como elo entre 

as pessoas que trocam mercadoria (como a força de trabalho). Logo, para que esse vínculo 

seja contratual e válido não como uma simples imposição de força (bruta) e/ou mando 

unilateral, é necessário que formas específicas nos campos políticos e jurídicos se 

constituam. Portanto, para que os capitalistas possam contratar, os indivíduos são tomados, 

juridicamente, como sujeitos de direito. 

 Diretamente nas palavras do autor: 

 

Ao mesmo tempo, uma esfera política a princípio estranha aos próprios sujeitos, com 

efetividade e aparatos concretos, assegura o reconhecimento da qualidade jurídica desses 

sujeitos e garante o cumprimento dos vínculos, do capital e dos direitos subjetivos. No 

processo de reprodução social capitalista, com as trocas levantam-se então também uma 

forma jurídica e uma forma política estatal, específicas historicamente e suas 

correspondentes necessárias (idem, p.98). 

 

                                                           
22

  Como veremos adiante, o fenômeno da judicialização é um bom exemplo desse processo que ocorre nas 

sociedades capitalistas contemporâneas. 
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 Deste modo, a configuração do capital, com base na circulação de mercadoria e 

asseguramentos dos vínculos nas trocas se realizam basicamente devido a juridicidade. 

Assim, o capitalismo necessita de sua forma política estatal colada à forma jurídica. 

 O capitalismo tem a peculiaridade de mostrar a mercadoria, o poder político, a própria 

subjetividade jurídica como dadas aos indivíduos, ou seja, grupos e classes e suas formas 

não são dependentes da vontade ou da consciência dos indivíduos. E, a forma jurídica é 

parte fundamental de sua engrenagem para o asseguramento dos vínculos capitalistas, que 

por sua vez, se encontram representados na figura do Estado – seu aparato político 

imprescindível para a reprodução econômica do capital.  

 

[...] o político e o jurídico se estabelecem no mesmo todo das relações de produção, ainda 

que num entrelaçamento dialético de primazia das últimas em face das primeiras no que 

tange ao processo de constituição da sociabilidade (idem, p.27). 

  

 Ainda segundo Mascaro, o Estado contemporâneo desdobra seus aparatos em 

múltiplos órgãos e instituições, condensando a forma política do capitalismo, numa 

perspectiva de materialização do poder estatal, incluindo-se aí também, seu poder de 

intervenção nas condições necessárias a garantias de reprodução econômica e interesses de 

acumulação do sistema.  

 Logo, é preciso entender a dinâmica das instituições estatais e sua relação estrutural e 

funcional com os interesses do capital: 

 

Entre as instituições do Estado e do direito há uma relação simbiótica em nível estrutural. 

No capitalismo, a forma política estatal é imediatamente acompanhada da forma jurídica, a 

tal ponto que se dá, nesse caso, além da derivação de uma forma social comum, a forma-

valor, uma conformação – ou, do mesmo modo, uma consubstanciação ou uma derivação 

secundária recíproca –, institucionalizando suas formas conjuntamente (MASCARO, 2013, 

p.34). 

 

 O direito e suas instituições que fazem valer tal ordenamento se apresentam na 

contemporaneidade como os reguladores da vida social. Estas instituições estatais, apesar de 

suas dinâmicas e particularidades internas estão atravessadas pela estruturação social 

capitalista. 

 A relação é dual/dialética. É através da soberania do Estado que o mesmo institui o 

direito, valendo-se do instrumento da norma jurídica. Mas, sob o ângulo das relações 
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jurídicas o poder do Estado é o poder que a norma jurídica lhe confere. Toda ação estatal é 

necessariamente uma ação jurídica, ou seja, os atos estatais são sempre atos jurídicos (idem, 

2013). 

 Entretanto, de acordo com o autor, é preciso frisar que o núcleo da forma jurídica, o 

sujeito de direito, não advém do Estado por si só, pois o mesmo não pode ser reduzido à esse 

campo institucional-burocrático. Seu surgimento guarda vinculação necessária e direta com 

as relações sociais e as de produção capitalista, as quais são construídas ao longo dos 

contextos históricos das sociedades, e no meio dessas, moldam-se por sua vez o poder 

jurídico estatal. A circulação das mercadorias e a produção baseada na exploração da força 

de trabalho dos sujeitos de modo livre e assalariado é que constituem socialmente, o sujeito 

portador de direitos. 

 Sendo assim, o reconhecimento e a própria existência de tais instituições ligadas ao 

Estado dependem de uma formalização jurídico-estatal. E, o Poder Judiciário, instituição 

estatal que tem nossa atenção no presente trabalho, está atravessada por contradições da 

sociedade capitalista, ou seja, no atual modo de produção, grande parte das contradições que 

o atravessam, se refletem dentro do próprio Estado. Logo, esta abertura das instituições 

estatais à luta de classes como é o caso específico da judicialização da saúde se apresentam 

cada vez mais na contemporaneidade de forma dual. Pois, ao mesmo tempo em que o 

próprio Estado através de seus organismos se abre para o recebimento de demandas da 

sociedade civil, esta se apresenta como desigual, por estar pautada dentro de suas próprias 

relações institucionais/estatais, e, essa abertura pode acabar servindo como forma de 

controle dessas demandas e da própria classe trabalhadora, requisitando dessas, reações 

mediante os imperativos contrários aos direitos assegurados no âmbito institucional. São 

através de suas instituições estatais que o poder do Estado faz uma espécie de triagem das 

demandas da sociedade civil. 

 

Além de refletir as contradições no seu interior, o Estado constitui e qualifica o acesso da 

sociedade a si. Suas estruturas institucionais organizam, chancelam, filtram, selecionam, 

aceitam e afastam as demandas da sociedade. Como, de modo geral, o Estado não processa 

o conflito social em termos de classe, mas, pelo contrário, maneja por excelência a célula 

do indivíduo-cidadão, a contradição de classe se resolve nos termos restritos das demandas 

individuais (MASCARO, 2013, p.49). 
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 Para a sociedade capitalista, os indivíduos na contemporaneidade não são vistos como 

membros de grupos ou classes determinadas, mas como sujeitos de direito, como cidadãos.  

Este é o ponto fundamental. E é por meio dessa concepção que as pressões sociais são 

tratadas pelo Estado - individualizando tais questões. Ou seja, as lutas de classes 

contemporaneamente acabam ficando “estagnadas” nos direitos e deveres desses sujeitos de 

direito, principalmente, dentro (ou) nos limites da normação jurídica capitalista. 

 No Estado contemporâneo existe um discurso oficial de privilegiamento das demandas 

advindas da sociedade no campo jurídico, principalmente, àquelas vinculadas às lutas pelos 

direitos, e, dentro desses, de forma individualizada – como é o caso da judicialização da 

saúde, nosso objeto de análise. Desta forma, “a política e o direito impõem à luta de classes 

a disputa constante segundo os exatos termos gerais das formas sociais da cadeia da 

valorização do valor” (ibidem, p. 64). 

 Sendo estes indivíduos e as classes um produto das relações sociais engendradas pelo 

capitalismo, o reconhecimento e identidade dos mesmos passam necessariamente por 

mecanismos de formalização dentro do próprio núcleo do Estado. 

 A institucionalização destes indivíduos enquanto sujeitos de direito, deixa à parte o 

reconhecimento das classes sociais. Assim, este reconhecimento, apenas no âmbito jurídico, 

contribui para motivar os trabalhadores a lutarem por melhorias nas suas condições de vida 

somente por dentro do aparato estatal quando se deparam com demandas nesse campo. 

Logo, se possibilita ao Estado o “controle social” para a manutenção da luta dos indivíduos, 

grupos e classes no plano da forma jurídica, impedindo a possibilidade à luta aberta entre as 

classes antagônicas num confronto político direto. Assim, o Estado atua no sentido de tentar 

evitar quaisquer alterações mais violentas nos questionamentos sobre a forma social 

capitalista e até possíveis embates entre as classes.  

Ainda que o Estado não reconheça “formalmente” a dinâmica da luta de classes, está é 

perpassada estruturalmente pela ação estatal que busca confundi-las privilegiando as ações 

dos indivíduos de forma isolada. E isto, por sua vez, acaba determinando as lutas de classes 

nos dias atuais, onde as classes (principalmente as trabalhadoras) lutam para terem seus 

direitos conformados no Estado, mas acabam elas próprias tendo seus direitos 

reconfigurados por ele conforme cada conjuntura específica do capitalismo (MASCARO, 

2013). 
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 Uma das mudanças principais na era do capitalismo e dos direitos é que, ao incorporar 

demandas, o Estado se abre para “disputa”. Mas esta como já afirmamos, é uma disputa 

desigual, não apenas devido a intrínseca relação do surgimento do Estado moderno enquanto 

instituição que integra a composição da infraestrutura atendendo a legalidade do modo de 

produção capitalista, mas como o modo no qual privilegia o poder de uma classe detentora 

dos meios de produção sobre as outras não detentoras. 

 O Estado e a burguesia atualmente investem ainda mais nas bases jurídicas que 

garantam a sustentação para o seu governo. A primazia do cidadão sujeito de direitos ao 

mesmo tempo em que garante de forma “legal” certas demandas aos indivíduos e seu 

próprio reconhecimento diante deste modo de produção, serve e/ou pode servir como 

subterfúgio para o encobrimento, mistificação e silenciamento das pessoas de se 

reconhecerem enquanto indivíduos pertencentes a uma classe social que está embutida nas 

disputas dentro da sociabilidade capitalista, negando a divisão de classes e suas contradições 

propriamente ditas. 

 No modo de produção que se encontra em vigência, a luta de classes não opera 

somente fora do âmbito de sua instituição principal (o Estado). Para além, as dinâmicas e 

contradições são levadas para dentro do próprio Estado. E, é através da sua 

instrumentalização burocrática, de suas instituições que contemporaneamente, esta disputa 

vem se mostrando totalmente desigual – como, por exemplo, no Poder Judiciário, órgão 

constitutivo do campo burocrático do poder estatal. 

 A maioria dos Estados capitalistas contemporâneos são constitucionais e tem um 

sistema de normas jurídicas que regulam tal forma de ação da instituição, sistema esse 

fundamental para garantia de direitos fundamentais, sociais23 . Logo, o poder do Estado faz 

se manifestar em seu conjunto de instituições, poderes e demais estruturais estatais, que 

regulam as políticas no campo dos direitos, dentre eles, o direito à saúde. 

 Segundo Bobbio (2003), historicamente a intervenção estatal exerce a função de 

garantidora formal da funcionalidade da concorrência entre os capitalistas. Entretanto, cada 

vez mais tal intervenção vem se direcionando para o aprontamento de políticas econômicas 

orientadas à valorização do capital.  

                                                           
23

  Talvez essa seja uma pista da primazia do Judiciário na contemporaneidade. 



62 

 

 

 

 O próprio sistema fundado pela burguesia precisa de uma instituição forte e 

interventora para a sua reprodução. Assim, o Estado contemporâneo no desempenho de suas 

“novas” funções, vem atuando como agente de implementação de políticas públicas, o que 

faz desenvolver suas funções de “suposta” integração entre burguesia e trabalhadores, ao 

mesmo tempo em que legitima o capitalismo. 

 Portanto, dentro da dinâmica do capital (e do trabalho), o Estado é o regulador jurídico 

necessário para que esse processo ocorra. Ele está fincado em sua estrutura social, pois no 

capitalismo, sua forma de sociabilidade se estrutura em relações antagônicas, de exploração 

e dominação entre as classes sociais. Conflitos e crises são marcas inexoráveis para 

reprodução do sistema capitalista. Por isso, concordamos com Mascaro quando este afirma 

que “o marxismo se revela como a mais alta contribuição para a compreensão do Estado e 

da política nas sociedades contemporâneas” (2013, p.11). Na obra de Karl Marx podemos 

verificar 24uma mudança nos modos de entendimento os fenômenos sociais de seu tempo – a 

exemplo do Estado. Logo, “é no combate à exploração capitalista que são percebidas, 

concretamente, as dinâmicas e contradições extremas da estrutura política de nossos 

tempos” (idem, 2013). 

 Sendo assim, a escolha por analisar o Estado, (mesmo que de forma breve devido ao 

caráter do trabalho) principalmente através de uma análise teórico-crítica da realidade, é o 

que mais nos aproxima de uma tentativa de desvelar os nexos causais que perpassam o 

desenvolvimento do capitalismo na contemporaneidade e suas conexões com à 

exponenciação da luta por direito à saúde. 

 O Estado tendo em si um caráter inconciliável entre as contradições de classe, ou seja, 

sendo seu necessário produto histórico, é um órgão de dominação de classe cuja função se 

manifesta concretamente como a “ordem” que legaliza e garante tal opressão (LENIN, 

2010). O mesmo para manter-se como força pública e enquanto poder político organizado 

necessita de uma série de fatores (como: cobrança de impostos, dívida pública) e 

principalmente do aparato legalista, do amparo da lei, que é o que vai gerir e organizar essa 

esfera social capitalista. 

 Para Andrade (2012), o surgimento do Direito é simultâneo ao aparecimento da 

propriedade privada e das classes sociais antagônicas e do próprio Estado E o indivíduo, 
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 Cf. Ítem 1.2. 
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produto dessas relações, passa a ser um indivíduo egoísta, cuja relação entre os mesmos é 

regulada pelo princípio da legalidade jurídico-política. 

O Estado moderno contemporâneo, por meio de seu aparato “legal”, ou seja, sua 

estrutura jurídica passa a declarar como formal e acima de tudo legalmente existentes 

aquelas demandas da sociedade que em primeiro lugar não se manifestam contrariamente à 

garantia da propriedade privada e que venham através dos canais de órgãos/instituições 

ofertados previamente pelo poder estatal através do seu corpo de funcionários. Desse modo, 

todas as demandas sociais que não contrariem os requisitos gerais da reprodução das 

relações capitalistas de produção, podem – dependendo do seu reconhecimento e força 

política – ser apreciadas pelos órgãos do Estado (como o Poder Judiciário no caso da 

Judicialização da Saúde), principalmente quando estas demandas se apresentam de formas 

privadas, individualizadas.  

Para finalizarmos o debate do capítulo que se segue, cabe ressaltar que a discussão 

sobre o Estado para Marx, Engels, bem como para toda tradição marxista está longe de se 

esgotar nesse rápido panorama que demos. O próprio Karl Marx e Engels aprofundaram 

bem mais do que o exposto, e autores como Gramsci, Poulantzas, dentre outros, 

posteriormente deram uma enorme contribuição à teoria de Estado marxista, porém, o 

objetivo da nossa argumentação foi apenas demarcar o caráter funcional de classe do Estado 

contemporâneo, tentando explicitar alguns pontos principais para a sua atuação e, que a cada 

conjuntura histórica do capitalismo temos a emergência de novas determinações no Estado. 

Portanto, o espraiamento do Poder Judiciário como aparelho de Estado burguês é o que 

percebemos como uma destas novas determinações “consensuais” na contemporaneidade, 

uma vez que, a necessidade de conquistar o “consenso” como condição fundamental para o 

exercício de dominação impõe a criação e/ou renovação de determinadas instituições sociais 

representantes dos interesses e das relações sociais hegemônicas. Estas determinações, por 

sua vez, mascaram e tentam esconder a natureza de classe do Estado capitalista, ocultando 

às lutas de classe, retirando-as da esfera política a luta por direitos, levando-as para a esfera 

da legalidade – do Direito, dentro de uma instituição estatal que é o Poder Judiciário. 

 Deste modo, verificamos as contribuições do pensamento clássico e contemporâneo à 

compreensão da natureza do Estado e do direito na sociedade capitalista, com foco as 

fronteiras teóricas entre as bases conservadoras e críticas quanto a relação orgânica do 

Estado com o sistema capitalista. Tais contribuições  foram essenciais ao entendimento da 
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dimensão histórica do papel do Estado, frente as relações sociais, de produção e jurídica. A 

seguir se faz necessário no próximo capítulo outros aprofundamentos teórico-práticos 

quanto a forma crítica que assume o Direito no modo de produção capitalista através de um 

mergulho em seus fundamentos históricos na tentativa de melhor apreendermos os 

determinantes de nosso objeto de pesquisa, a judicialização da saúde no Rio de Janeiro. 
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CAPÍTULO 2 – O DIREITO NA SOCIEDADE CAPITALISTA: configurações no Brasil 

 

Neste capítulo, temos como objetivo problematizar o debate sobre o Direito, na 

sociedade capitalista visando entender de forma mais específica os direitos sociais na área da 

saúde pública, a partir da análise sobre as insuficiências brasileiras deste na sociedade 

capitalista. Para tanto, procuraremos aprofundar reflexões sobre questões relativas ao 

fenômeno da judicialização, apoiando-nos em autores clássicos e contemporâneos que 

discutem tais temáticas.  

A escolha por buscar esta via de análise se deve à necessidade de examinarmos os 

fundamentos teóricos do Direito, por acreditarmos que, para alcançarmos um melhor 

entendimento do nosso objeto de pesquisa (Judicialização da Saúde), será de extrema 

importância nos determos sobre a concepção teórica referente ao par Estado/Direito, visando 

o entendimento dos fundamentos que podem explicar melhor os fatores que levam a expansão 

deste tipo de fenômeno nos tempos atuais, na sociedade brasileira e enfatizando de forma 

mais específica as particularidades desse fenômeno no município do Rio de Janeiro.  

Contudo, cabe ressaltar que nossa proposta não é analisarmos o desenvolvimento das 

contradições que perpassam o Direito em si, mas apenas assinalarmos – de forma modesta –, 

os fundamentos e os elementos básicos da relação entre Direito e o modo de produção 

capitalista, enfocando os aspectos econômicos e sócio-políticos que atravessam as relações 

sociais na sociedade e possam contribuir para esclarecer o meu objeto de estudo. 

Deste modo, pensadores da filosofia do Direito como Bobbio25 e Kelsen26, afirmam 

que para apreendermos a experiência jurídica, temos de considerar o Direito como um 

conjunto de normas e/ou regras de conduta. Ou seja, apreciar o Direito como algo racional em 

si. Como afirma Sartori (2011) com base nos trabalhos dos autores supracitados: 

 

Tratar-se ia de uma esfera cuja sustentação, de modo geral, estaria em si mesma: haveria, 

assim, uma “experiência jurídica” como se, uma vez mediadas pelas normas jurídicas, as 

relações sociais que permeiam o Direito passassem a poder ser consideradas “jurídicas”. O 

Direito, assim, passa a ser um “conjunto de normas ou regras de conduta”; e, já neste ponto, 

pode-se perceber uma tendência no sentido de considerá-lo como algo autônomo e dotado 

                                                           
25

  BOBBIO, Noberto. Teoria da Norma Jurídica.(2005). 

26
  KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito (2003). 
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de uma especificidade, que permitiria que “a experiência jurídica” aparecesse como o 

objeto da “ciência jurídica” (p.170). 

 

Assim, de modo genérico, podemos afirmar que o Direito é visto pela perspectiva das 

normas jurídicas, aparecendo na sociedade civil (burguesa) como um grande conjunto de 

regras balizadoras do capitalismo. 

Já Filho (2012) traz de maneira mais genérica um estudo muito importante sobre o que 

é o Direito. Neste, o autor expõe que, a lei sempre emana do Estado e permanece ligada à 

classe dominante, já que, esta instituição possui um sistema de órgãos que regem a sociedade 

politicamente organizada, e tendem a permanecer sob o domínio e sob o controle dos 

comandantes do processo econômico, ou seja, dos donos dos meios de produção. 

 

A identificação entre Direito e lei pertence, aliás, ao repertório ideológico do Estado, pois 

na sua posição privilegiada ele desejaria convencer-nos de que cessaram as contradições, 

que o poder atende ao povo em geral e tudo o que vem dali é imaculadamente jurídico, não 

havendo Direito a procurar além ou acima das leis (FILHO, 2012, p.8). 

 

O autor ainda afirma que o Direito é um conjunto de normas estatais, isto é, de padrões 

de conduta impostos pelo Estado e/ou classe dominante, com a ameaça de sanções 

organizadas – através de meios repressivos expressamente indicados com órgão e 

procedimento especial de aplicação.  

Sob o ângulo teórico, as principais ideologias jurídicas, fundamentalmente, ficam 

entre os chamados direito natural e direito positivo, correspondendo às concepções 

jusnaturalista e positivista do Direito.  De acordo com o autor supracitado, essas duas 

concepções assinalam a grande cisão das ideologias jurídicas na contemporaneidade, de um 

lado, o Direito como ordem estabelecida (positivismo) e, de outro, como ordem justa 

(jusnaturalismo). Desta forma, o positivismo seria uma redução do Direito a ordem 

estabelecida (sistema de normas), e o jusnaturalismo seria, ao contrário, um desdobramento 

em dois planos, a saber: o que se apresenta nas normas e o que nelas deve se apresentar para 

que as considerem boas, válidas e legítimas27.  

Contudo, analisando as relações sociais na contemporaneidade, nos questionamos, 

qual o motivo para que se atribua ao Estado – e somente ele – o monopólio da produção do 
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 No entanto, não pretendemos aprofundar o debate sobre as duas concepções mais aludidas na 

contemporaneidade. Para um melhor esclarecimento, ver: FILHO (2012). 
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Direito, através das legislações? Existe a possibilidade de pensarmos em um Direito fora da 

regulação do Estado? Como esse processo se legítima? Em que medida a dimensão social do 

direito se insere nessas relações? Seria o Direito apenas uma técnica de organizar a força do 

poder? Teria este uma neutralidade? Seria o atendimento ao direito à saúde pela via da 

juducialização na sociedade brasileira, uma via de produção do consenso?  Até que ponto esta 

técnica ajudaria nas lutas sociais concretas, alterando o processo histórico numa direção 

libertadora ao capital? 

Em busca dos caminhos para responder tais questões, nos manteremos numa posição 

crítica em relação à concepção sobre as tendências contemporâneas pela busca do direito à 

saúde através da Justiça, baseando nossas análises em autores que avaliam o Direito no modo 

de produção capitalista, a partir de uma perspectiva teórico-crítica desta sociedade. 

 

2.1 – O Direito na sociedade capitalista: uma análise crítica 

Tomando por base o estudo feito no capítulo anterior sobre o Estado capitalista, vimos 

os expressivos avanços alcançados pela teoria crítica que, de acordo com Marx, ao contrário 

do que Hegel afirmara, a sociedade civil não se apresentara como a antítese da família, e o 

Estado surgiria como a síntese dos dois, mas sim como um reflexo da sociedade civil, 

relacionando-os à realidade política, portanto, decorre das lutas de classes. Logo, o 

surgimento do Estado, foi extremamente necessário para ordenar as lutas de classes.  Já que 

esta sociedade burguesa não reúne somente o seu modo burguês de produção, mas as suas 

relações jurídicas e seu Estado burguês. 

Para Sader (2014), algumas formas como, políticas, jurídicas e ideológicas, são 

solicitadas a se inserir no vazio que se abre nas condições capitalistas de reprodução. Para 

isso, existe a separação característica do capitalismo, entre os proprietários dos meios de 

produção e vendedores da força de trabalho que, requisita, como condições básicas para sua 

existência, relações jurídicas que tomem ambos, como indivíduos livres e iguais, assim como 

solicitam politicamente relações entre capitalistas e trabalhadores, sob uma forma mascarada 

de cidadãos28. 

                                                           
28

 Acreditamos que ao tomarmos os indivíduos como cidadãos, de alguma forma, desligamos os mesmos de suas 

funções produtivas, havendo aí uma abstração em relação à produção da sociedade burguesa. 
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Isso ocorre, pois, adotando a perspectiva de troca – crucial para o desenvolvimento da 

sociedade capitalista -, abstraindo as relações de produção, deixamos à parte as contradições 

que perpassam a sociedade burguesa. Sendo assim, numa troca de valores enquanto 

equivalentes, os indivíduos apenas são simples trocadores de objetos iguais. Numa relação de 

igualdade. Abrindo margem para que possíveis desigualdades sejam fruto de particularidades, 

e não da forma como se relacionam. “A circulação é o lugar por excelência da liberdade e da 

igualdade, não apenas porque é somente na troca que eles encontram correspondência. 

Liberdade e igualdade são liberdade e igualdade na troca (SADER, p.33, 2014 – grifos do 

autor). 

Karl Marx (2013), no livro 1 de sua principal obra, O capital, já destacara que, a esfera 

da circulação ou troca de mercadorias, cujos limites se movem a compra e venda da força de 

trabalho, nada mais é do que um verdadeiro Éden dos direitos inatos do homem. Essa esfera é 

o reino da liberdade, igualdade e propriedade. Liberdade, pois os compradores e vendedores 

da mercadoria força de trabalho, por exemplo, são apenas movidos por seu livre-arbítrio. Eles 

contratam como pessoas livres, dotadas dos mesmos direitos. O contrato é o resultado, a 

expressão legal das vontades comuns a ambas as partes. Igualdade, pois ambos se relacionam 

como possuidores de mercadorias e trocam seus equivalentes. E, propriedade, pois cada um 

dispõe do que é seu, por direito. Tem-se o primado da vantagem pessoal e dos interesses 

privados. 

Engels (1976) também vai abordar a questão da igualdade entre os homens a partir do 

debate sobre Direito e justiça, tratando o primeiro como um instrumento de dominação de 

classe, com preceitos ligados ao Estado.   

Assim, a sociabilidade burguesa tece suas malhas a partir da perspectiva de troca, ou 

seja, pela soma de contingências individuais. O contrato entre estes trocadores de mercadorias 

se reveste de contrato social, onde cada um contrata de acordo com sua vontade livre. O 

caráter privado da posse das mercadorias na troca constitui uma soma de interesses 

individualistas, cujo produto final é o interesse social, fazendo com que cada um, ao olhar 

para si mesmo, constitua o interesse geral (SADER, 2014). 

Deste modo, para que este processo ocorra, é de suma importância o aparato jurídico 

do modo de produção capitalista para moldar as relações sociais. O Direito ocupa um lugar 

essencial nesta reprodução das relações, pois é ele que empresta à ideologia burguesa sua 

especificidade. Esta ideologia se movimenta dentro do espaço jurídico, a partir de categorias 
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fundamentais de “sujeito de direito”, e as supracitadas, “igualdade”, “liberdade” e 

“propriedade”.  

A mediação jurídica aparece como sendo de fundamental importância na separação 

entre os trabalhadores e os meios de produção. 

 

Assim, na medida em que o conteúdo da relação jurídica não é senão a “relação econômica 

mesma”, a universalidade do Direito emerge amparada pela relação-capital, que se impõe 

de modo global e com a divisão do trabalho que separa o trabalhador dos meios de 

produção, reproduzindo essa separação “em escala sempre crescente” [...] A 

universalização das relações de produção capitalistas dá sustentação à própria pretensão de 

universalização dos direitos; porém, essa última liga-se necessariamente às vicissitudes do 

próprio capital. Daí o caráter abstrato da universalidade do Direito, a qual não vai às raízes 

e permanece, em grande parte, como uma fraseologia (SARTORI, 2011, p.176-177). 

 

Marx, em sua compreensão da natureza do fenômeno jurídico vai nos trazer que o 

Direito serve como um dos fundamentos de mistificação da exploração. O autor e 

posteriormente, Pachukanis29, vão expor a especificidade burguesa do Direito. Demonstrando 

que este é um fenômeno determinado pela relação de capital. Portanto, somente poderíamos 

pensar a extinção da forma jurídica em uma sociedade que não seja a capitalista. 

Ao analisarmos alguns textos do jovem Marx 30, podemos perceber que a temática 

jurídica vai aparecendo aos poucos na elaboração marxiana, na tentativa de buscar o 

conhecimento do papel de tal forma na reprodução das relações sociais burguesas. Na 

ideologia alemã, por exemplo, obra notável, que significara um avanço fundamental na 

trajetória do autor, o mesmo traz considerações sobre a crítica das representações jurídicas, 

afirmando que o movimento operário estava dominando pela ideologia jurídica burguesa, 

ocasionando uma clara neutralização da sua luta contra o capital. Segundo Naves31, “Marx vai 

procurar o fundamento jurídico nas condições de vida real dos homens, nas relações de 

produção e nas forças produtivas” (2014, p.23).  

Ao analisar a lei, por exemplo, Marx vai alegar que esta nunca poderia ser expressão 

de qualquer vontade livre e/ou soberana, pois, a lei e o Direito são condicionados pelas 

                                                           
29

 Foi um Jurista soviético e proeminente teórico marxista no campo do Direito. 

30
  Em O Jovem Marx 1843-1844: as origens da ontologia do ser social (2009). 

31
 Apesar de sua clara identificação com o Althusserianismo - na qual não corroboramos em nosso método de 

análise da obra marxiana -, o autor traz grandes contribuições acerca do debate marxista sobre o Direito. 
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condições econômicas da sociedade, e consequentemente atravessadas por interesses de 

classes – particulares. 

 

O direito e a ideologia jurídica são elementos que funcionam para a reprodução das 

relações de produção capitalistas. Levantá-los como bandeira na luta contra o capital ou 

erigi-las em princípios norteadores de uma sociedade comunista produz o efeito exatamente 

inverso: o reforço da dominação burguesa (NAVES, 2014, p.32). 

 

 

 

Marx e Engels32 afirmam que a luta contra o capitalismo, passa também, 

concomitantemente pela luta contra o Direito, já que, o caráter de classe desse Direito está 

dado por sua própria organização interna, ou seja, pelo modo como ele se estrutura no 

processo de valor de troca33. 

Para o Naves (2014), 

 

[...] são as relações de produção o elemento que determina o desenvolvimento das forças 

produtivas, imprimindo a elas o seu caráter social. Não há qualquer desenvolvimento das 

forças produtivas que ocorra fora de determinadas relações de produção, justamente porque 

as forças produtivas são, a rigor, o conteúdo material das relações de produção (p. 38). 

 

A partir disso, temos para Marx a compreensão materialista da forma jurídica, devido 

à intrínseca relação entre os elementos do processo de trabalho e a circulação mercantil com a 

propriedade e o contrato (MARX, 2013). 

No capitalismo o indivíduo tem que ser livre, o capital obriga o trabalhador a ser livre, 

porém, com sua liberdade pautada sobre as condições deste modo de produção. O problema 

parece estar em considerarmos em que medida as regras impostas nessas relações implicam 

numa convergência de universalidade no atendimento às demandas das classes, cuja lógica 

desse modo de produção tende a tratar de forma diferenciada os segmentos desfavorecidos. 

Então, tudo indica que em casos de negação do direito à saúde é possível a eminência da 

judicialização como uma via recorrente desses parantes fracassos?  

 So o ângulo da subordinação do trabalho ao capital, tem como parte crucial a este 

disciplinamento, o Direito. O modo de operação mercantil de venda de si mesmo (sua força de 

                                                           
32

  Notadamente em sua obra junto à Kautsky: “O socialismo jurídico”, 2012. 

33
 Análise posteriormente desenvolvida em O capital, 2013. 
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trabalho) constitui uma vontade autônoma, é um direito seu vender sua força de trabalho para 

os detentores dos meios de produção, através de bases contratuais, legais, de relações 

jurídicas. Em suma, “o direito organiza a subjetividade humana, fazendo o homem viver na 

aquiescência e no conformismo com sua própria subalternidade, mas também fazendo-o 

experimentar a sua revolta para com ela, em ambos os casos como expressões do direito 

(NAVES, 2014, p.48). 

Para o autor, a emergência das categorias da liberdade e igualdade, faz com que o 

homem se transforme em um sujeito de direito, dotado de uma mesma capacidade que o 

direito lhe confere, podendo agora realizar atos jurídicos e celebrar contratos. O agora sujeito 

de direito, pode vender seus atributos, sendo assim, podemos afirmar que a liberdade do 

homem é seu livre consentimento, ou seja, a realização da liberdade é o momento em que o 

homem manifesta a sua vontade de dispor de si mesmo através de uma troca de equivalentes. 

 

A estrutura mesma do sujeito de direito é tão somente a expressão jurídica da 

comercialização do homem. Já podemos perceber a importância decisiva que isso tem para 

a constituição e reprodução contínua do capitalismo que exige a presença do homem livre, 

que possa vender a sua força de trabalho, porque ele se funda numa relação de 

assalariamento e não na coerção direta sobre o trabalhador (NAVES, 2014, p.50). 

 

 

Portanto, debaixo da roupagem jurídica de “pessoa”, a divisão do trabalho e a própria 

relação-capital, sustentada em tal divisão, levam as “pessoas” a se relacionarem apenas como 

meras funções de relações econômicas alienadas e reificadas, que se impõem diante de todo o 

tecido social (SARTORI, 2011). 

Em O Capital, podemos perceber que o Direito para Marx, está vinculado a um modo 

de organização da sociedade civil no capitalismo e da subjetividade humana que permite em 

geral a circulação de mercadorias, e a circulação dos próprios indivíduos como mercadoria. 

Isso se dá através de uma relação jurídica, em forma de contrato, legal ou não, é uma relação 

de vontade, em que é refletida a relação econômica. O conteúdo dessa relação jurídica ou de 

vontade é dado por meio da relação econômica mesma. As pessoas aqui só existem, 

reciprocamente, como representantes de mercadorias e, por isso, como possuidores de 

mercadorias (MARX, 2013). 

O Direito para Marx pressupõe a existência da propriedade privada e do Estado. Em a 

Crítica do programa de Gotha (2012), o autor vai expor sua crítica ao Direito, colocando este 

como uma forma burguesa que se deve à desigualdade implicada desta mesma sociedade, haja 
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vista as regras iguais aplicadas à realidade de homens tão diferentes. A contradição, segundo 

o autor, seria evitada se o direito fosse um direito desigual. 

Para Naves, 

 

Marx identifica aqui claramente a relação entre a forma jurídica e a forma mercantil. O 

direito existe como condição subjetiva – gerada pelo movimento da circulação (“a relação 

jurídica é o reflexo da econômica”) -, para que se efetive um circuito de trocas (NAVES, 

2014, p.51). 

 

Marx ainda afirma que a troca de mercadorias exige que os possuidores se reconheçam 

no ato de alienação, sendo suas vontades a condição básica para se operar no circuito 

mercantil. Para ele, o sentido próprio do direito na sociedade burguesa, nada mais é que a 

transformação do homem em algo que possa ser comercializado sem perder simultaneamente 

sua vontade independente. Mas, já vimos que a relação jurídica e as relações de produção 

participam na integração do sistema, conformando as dimensões econômicas e políticas, mas 

“faz parte da essência do capital, (...) submeter à sua legalidade todas as relações sociais com 

que se defronta
34

”. 

 

Deste modo, podemos afirmar então, 

 

[...] que o que é o específico do direito, seu elemento irredutível, é a equivalência subjetiva 

como forma abstrata e universal do indivíduo autônomo quando o trabalho é subsumido 

realmente ao capital. O direito é um modo de organização da subjetividade humana que a 

torna capaz de expressão de vontade, com o que é possível a instauração de um circuito de 

trocas no qual a própria subjetividade adquire uma natureza mercantil sem com isso perder 

a sua autonomia (NAVES, 2014, p.68, grifo do autor). 

 

 

A análise de Marx sobre o direito burguês impõe identificarmos a distinção que faz 

este pensador, entre o direito burguês e a propriedade privada dos meios de produção, da 

propriedade social como via de superação do direito burguês. A persistência do direito na 

sociedade capitalista se deve às imposições na regulação da distribuição dos produtos e do 

trabalho na sociedade (2012). 

Corroborando com este modo de analisar o Direito na sociedade capitalista, ou seja, da 

crítica marxista ao Direito, Engels e Kautsky (2012), exercem papel fundamental nesse campo 
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 LESSA, S. Beyond O Capital. ( Idem), p. 2 
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de discussão, com o texto: “O socialismo jurídico”, no qual em resposta aos reformistas35que 

se opuseram as idéias revolucionárias de Karl Marx, objetivando ganhos por meio do aumento 

de direitos, empreendendo o requerimento de seus interesses no campo das instituições 

políticas e jurídicas postas no atual modo de produção, apontavam para uma transição 

controlada, para uma espécie de socialismo por meio do Direito. 

Cabe ressaltar a importância de termos uma linha de pensamento teórico-crítica, 

contrapondo-se a ofensiva em nome da democracia burguesa (do Direito), onde a ideologia 

jurídica ganha mais espaço, penetrando profundamente as relações sociais na 

contemporaneidade. Logo, se faz extremamente necessário a crítica radical ao chamado 

núcleo duro da ideologia burguesa – a sua concepção jurídica de mundo, como diz o professor 

Márcio Brilharinho Naves. 

De acordo com Naves, no prefácio do texto citado acima, é perceptível o ponto de 

vista irredutivelmente antijurista, contraposto à concepção que embasa todo o discurso de 

Menger, defendido por Engels e Kautsky. 

Essa crítica à visão jurídica aparece explicitamente quando os autores realizam a 

passagem da concepção teológica do mundo feudal à concepção jurídica de mundo burguesa, 

onde podemos perceber a revelação da natureza especificamente burguesa do Direito – como 

forma social relacionada de maneira intrínseca ao processo de trocas comerciais. 

 

Enquanto o modo de produção feudal se baseava, essencialmente, no autoconsumo de 

produtos elaborados no interior de uma esfera restrita – em parte pelo produtor, em parte 

pelo arrecadador de tributos -, os burgueses eram sobretudo e com exclusividade produtores 

de mercadorias e comerciantes. A concepção católica de mundo, característica do 

feudalismo, já não podia satisfazer à nova classe e às respectivas condições de produção e 

troca (ENGELS E KAUTSKY, 2012, p.18). 

 

 Logo, uma nova concepção de mundo, fadada a se tornar clássica para a burguesia, a 

concepção jurídica de mundo, ganha cada vez mais espaço. Temos a secularização da visão 

teológica do mundo, perde-se o caráter religioso desta. O dogma e o direito divino passam a 

ser substituídos pelo direito humano, e a Igreja pelo Estado. As relações econômicas e sociais 

também passam a serem representadas fundadas no Direito e criadas pelo poder estatal. 

                                                           
35

  Especialmente através das idéias do jurista Anton Menger. Ver: Ferreira, Adriano de Assis. Questão de 

classes: Direito, Estado e capitalismo em Menger, Stutchka e Pachukanis. São Paulo: Alfa-Ômega, 2009. 
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Visto que o desenvolvimento pleno do intercâmbio de mercadorias em escala social – isto 

é, por meio da concessão de incentivos e créditos – engendra complicadas relações 

contratuais recíprocas e exige regras universalmente válidas, que só poderiam ser 

estabelecidas pela comunidade – normas jurídicas estabelecidas pelo Estado -, imaginou-se 

que tais normas não proviessem dos fatos econômicos, mas dos decretos formais do Estado 

(ENGELS e KAUTSKY, 2012, p.18 -19). 

 

Além disso, uma vez que a concorrência, 

 

[...] forma fundamental das relações entre livres produtores de mercadorias, é a grande 

niveladora, a igualdade jurídica tornou-se o principal brado de guerra da burguesia. 

Contribuiu para consolidar a concepção jurídica de mundo o fato de que a luta da nova 

classe em ascensão contra os senhores feudais e a monarquia absoluta, aliada destes, era 

uma luta política, a exemplo de toda luta de classes, luta pela posse do Estado, que deveria 

ser conduzida por meio de reivindicações jurídicas ENGELS e KAUTSKY, 2012, p.19 – 

grifos do autor). 

 

Há nestas passagens teóricas, claros elementos de uma formulação de idéia crítica do 

direito, permitindo assim, a delação do “fetichismo da norma” (relação entre a forma do 

direito com a forma da mercadoria). Na análise desse importante texto, também podemos 

perceber que o processo de trocas mercantis quando se generaliza exige, para sua efetivação, 

o surgimento da subjetividade jurídica e dos seus princípios36, ou seja, implica o surgimento 

de uma “instância” que seja capaz de afirmar e promover a “igualdade” desses indivíduos 

desiguais, através do contrato.  

Portanto, os autores vão afirmar a necessidade de superação das estruturas e formas da 

sociedade burguesa. Já que, o direito é necessariamente um fundamento do capitalismo. E, 

para que os trabalhadores (não detentores dos meios de produção) possam modificar as 

relações sociais capitalistas, é necessário também o rompimento com a ideologia jurídica, não 

a reforma por meio de instituições jurídicas, através da emergência da categoria de sujeito de 

direito. Logo, não existe a possibilidade para os mesmos de se alcançar outra forma de 

organização de produção da sociedade através de reformas jurídicas que visam o socialismo 

e/ou comunismo. 
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 Anteriormente citado, liberdade e igualdade. 
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Detendo-nos agora em uma breve apreciação da categoria sujeito de direito, Kashiura 

Jr. (2014), em sua tese sobre o tema em tela, afirma que impõe-se à teoria marxista não 

somente a busca pelo conceito, mas, a busca pelas conexões mais profundas entre este sujeito 

e o modo de produção capitalista, pela explicação estrutural da articulação entre o sujeito de 

direito e o aparecimento das relações de produção capitalistas. 

 

Impõe-se, noutras palavras, a compreensão do sujeito de direito em sua articulação 

profunda, necessária, estrutural com o capitalismo; a sua determinação e, ao mesmo tempo, 

a sua participação no movimento próprio da produção capitalista (KASHIURA JR., 2014, 

p.12). 

 

O autor vai empreender uma análise das concepções 37de sujeito de direito formuladas 

por Immanuel Kant, G.W.F Hegel e Karl Marx, contrapondo-as, na tentativa de desvelar as 

raízes do sujeito de direito nas relações de produção capitalistas, ou seja, investigando o 

vínculo estrutural entre tal sujeito e capitalismo. 

Desta forma, Marx (2013), em o Capital, ao desvelar as contradições da sociedade 

capitalista através de sua rica análise, apontando para a superação histórica deste modo de 

produção, apresenta também à captação dessa peculiar categoria jurídica, através da 

determinação do movimento histórico das relações de produção. “No modo de produção 

capitalista é agora encontrada a determinação real do portador abstrato de direitos e deveres, 

as raízes da forma sujeito de direito” (idem, p.159). 

 

Marx logra desvelar tais raízes porque, antes de tudo, logra captar a formação social 

capitalista como formação social histórica, determinada em última instância por relações de 

produção específicas. Sua análise pode assim mostrar que essa formação social histórica 

exige a personalidade jurídica e, mais ainda, permite concluir que a personalidade jurídica 

está vinculada ao movimento próprio da circulação e da produção de mercadorias, nas 

formas historicamente determinadas que assumem no modo de produção capitalista. Como 

conseqüência, o sujeito de direito (e, por conseguinte, o fenômeno jurídico como um todo) 

passa a ser entendido em seu caráter especificamente capitalista (KASHIURA JR., 2014, 

p.160). 
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 Destacamos que apesar da importância dos demais pensadores, neste momento, vamos nos deter, tão somente 

à concepção marxiana de sujeito de direito. 
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Nessa percepção esses sujeitos de direito são iguais uns aos outros. A troca coloca 

cada um deles perante o outro sob a mesma forma social. A igualdade38, assim, acaba sendo 

essencial à sua subjetividade, o sujeito passa a se reconhecer juridicamente igual a outrem, ele 

interioriza este processo formando assim uma espécie de subjetividade jurídica. Esse processo 

de interiorização é vital para o surgimento e manutenção do modo de produção capitalista. 

Pois, ao se reconhecerem como juridicamente iguais, esses agentes são forçados a manter a 

relação de equivalência valorativa entre suas mercadorias. São obrigados a reconhecer em 

outrem o mesmo direito que reconhece para si. Esse reconhecimento se dá também através da 

“alienação” como uma condição que limita o reconhecimento do “fetiche” que guardam essas 

relações entre as classes no limite das relações econômicas estabelecidas entre os indivíduos 

na sociedade. 

A relação de troca entre mercadorias aparece como uma relação inteiramente 

voluntária. Ambos cedem suas mercadorias, obtendo a mercadoria alheia pela reciprocidade 

do consentimento. 

 

 

Cada um dos sujeitos de direito manifesta livremente sua vontade - e essa é uma condição 

sem qual a troca – de alienar e de adquirir as mercadorias em circulação. Não há entre 

ambos qualquer dependência, qualquer hierarquia, qualquer domínio direto. Os sujeitos de 

direito, iguais na forma, devem apresentar-se, portanto, também como livres num em 

relação ao outro (KASHIURA JR., 2014, p.169). 

 

Ainda de acordo com o autor – e como já explicitado anteriormente -, igualdade e 

liberdade surgem como atributos fundamentais do sujeito de direito. Estas são advindas da 

troca de mercadorias e são voltadas para a mesma. Contudo, estas concepções na sociedade 

burguesa não se limitam à troca de mercadorias. De acordo com Bobbio (1996), são 

                                                           
38

 É importante frisar que neste momento, o que se apresenta como igualdade é apenas a “igualdade” entre os 

indivíduos poderem trocar suas mercadorias no mercado. Não importando se essa é uma relação desigual, já que 

um detém os meios de produção e o outro detém apenas sua força de trabalho. Bobbio (1996) já alertara para a 

necessidade de se atentar para a concepção teórica da igualdade na dimensão política e jurídica que assume na 

ordem capitalista. Segundo esse autor, falar de igualdade exige clareza sobre qual determinação deste termo na 

linguagem política. Igualdade entre quem? Igualdade em que? No capitalismo ela é pura e simplesmente um tipo 

de relação formal que pode ser preenchida pelos mais diversos conteúdos, mas, no caso desta análise nos 

referimos ao direito à saúde na sociedade brasileira. 
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categorias do pensamento político que dizem respeito à concepção de pessoa humana. 

“Liberdade indica um estado e igualdade uma relação” (p.7). “São valores que servem de 

fundamentos à democracia” (p.8). 

A igualdade e liberdade jurídica são determinadas por um processo político-social e 

histórico. “A teoria burguesa, ao glorificar a igualdade e a liberdade jurídicas, não faz senão 

glorificar a circulação mercantil” (idem, p.170). Além de usar tais categorias para mascarar as 

lutas de classes. 

Na concepção jurídica pode-se perceber que a forma sujeito de direito, acrescenta à 

diversidade concreta dos homens, iguala-os e liberta-os, apenas de modo formal. Estes são 

portadores abstratos de direitos. São iguais perante a lei. Só que esses direitos para homens 

desiguais deve ser objeto de investigações, face as diferenças sociais que os insere. 

Deste modo, o autor chega a uma importante conclusão: 

 

Sob a pura identidade para consigo mesma da forma sujeito de direito, a diversidade 

concreta dos homens e a diversidade concreta das relações sociais nas quais tais homens se 

inserem é “apagada”. Isto, é evidente, não significa que tais diferenças são efetivamente 

suprimidas: são ainda dois homens concretos, com necessidades concretas profundamente 

diferentes, possivelmente a classes sociais diferentes, que se colocam na troca de 

mercadorias, mas esses dois homens concretos têm a sua concretude ignorada na exata 

medida em que a própria troca de mercadorias exige que ambos nela figurem tão somente 

como sujeitos de direito. Se não fossem diferentes, a própria troca de mercadorias não teria 

sentido – mas, assim como valores de uso são apenas suporte do valor, assim também os 

homens concretos e diversos são apenas “suportes” de uma vontade igual e livre na relação 

entre valores e sujeitos de direito que caracteriza a troca de mercadorias (idem, 2014, 

p.172). 

 

Kashiura Jr. (2014) apresenta ainda sob esse campo de base objetiva, material, dois 

desdobramentos fundamentais da forma jurídica: a propriedade e o contrato. Estas também 

são, sobretudo, as figuras jurídicas-econômicas mais vinculadas à forma de sujeito de direito e 

ao processo de troca mercantil. Logo, pressupõe-se que, os sujeitos de direito, ao conduzirem 

mercadorias para a troca, levam-nas como suas propriedades, na qual alienam e adquirem 

propriedades através do contrato. Em suma, o tipo de vinculação recíproca entre estes 

indivíduos proprietários, se dá via de regra, sob a forma contratual. 

Estes sujeitos aparecem de forma voluntária como proprietários, cedendo suas 

mercadorias entre uns e outros e se reconhecendo mutuamente nesse processo de troca. Marx 

(2013), já afirmara que o movimento das mercadorias é que vai exigir o aparecimento de uma 
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vontade livre como sujeito, que exige a composição de sujeitos capazes de adquirir 

propriedades reciprocamente. Deste modo, o sujeito de direito, nada mais é antes que, uma 

interiorização da propriedade. É porque a propriedade precisa deslocar-se para a permuta que 

os indivíduos são postos à condição de proprietários. 

Mas é no contrato que esses sujeitos de direito manifestam plenamente a sua 

igualdade, negociando como iguais, estipulando causas, alienando e adquirindo em plena 

equivalência. São sujeitos livres juridicamente para negociar. Para a manifestação dessa plena 

liberdade, nada ocorre sem ser objeto de acordo, consentimento mútuo entre os envolvidos. 

 

[...] esse momento jurídico de igualdade e liberdade só pode ser autenticamente 

compreendido em vista do momento econômico da equivalência mercantil: o contrato é a 

mais pura expressão da forma jurídica porque é precisamente o aspecto subjetivo da própria 

troca de mercadorias. O contrato é, exatamente por isso, o modelo fundamental de todas as 

relações jurídicas (KASHIURA JR., 2014, p.176). 

 

“A forma jurídica das relações sociais é determinada como forma subjetiva da relação 

de troca de mercadorias” (idem, p.177). Deste modo, essa relação ajudou-nos a perceber na 

contemporaneidade a expansão da interpelação do judiciário para todas as esferas das vidas 

dos sujeitos, na chamada judicialização das relações sociais – que será discutida mais à 

frente. 

 

[...] a determinação do jurídico pela relação de troca de mercadorias não implica que outras 

relações sociais, cujo conteúdo não seja imediatamente mercantil, não possam assumir 

forma jurídica. Essa forma pode gradualmente autonomizar-se de sua raiz social imediata e 

se expandir para recobrir relações sociais cada vez mais distantes de seu âmbito original, 

num processo muito similar àquele da forma mercadoria, que também ganha autonomia 

progressiva e passa a recobrir objetos que, embora inseridos na circulação, não tiveram 

origem no trabalho humano. Surgem, assim, diversos ramos especializados do direito e, a 

partir de uma identificação progressiva entre Estado e direito, os ramos do assim chamado 

direito público (com as modificações mais ou menos relevantes no que diz respeito à forma 

jurídica original, rigorosamente formal, igualitária e voluntarista, mas ainda assim mantida 

a determinação imediata pela circulação mercantil) (idem, p.178-179 – grifos do autor). 

 

Foi a grande massa de trabalhadores expropriados – no modo de produção capitalista – 

e a concentração dos meios de produção em unidades autônomas e concorrentes, o 

pressuposto para que o sujeito de direito surja. Pois, essa organização da produção estabelece 

a quebra dos vínculos de dependência pessoal, “libertando” o trabalhador em dois sentidos. 

Concomitantemente e paradoxalmente, o trabalhador direto é expropriado dos meios de 
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produção e alçado à condição formal de proprietário de sua capacidade de trabalho. Para este, 

a venda de sua força de trabalho como mercadoria passa a ser a sua única possibilidade de 

sustento. Contudo, o produto do seu trabalho, passa a ser pertencido ao comprador de sua 

força – detentor dos meios de produção. Este detentor passa a adquirir (a mercadoria) na 

esfera da circulação, a capacidade de trabalho necessária para movimentar os meios de 

produção, para produção de mercadorias que serão vendidas posteriormente – mais uma vez - 

no mercado. O trabalho individual torna-se, somente, trabalho social por meio da circulação 

mercantil, e a sociedade que correspondente a essa organização da economia, configura-se 

como uma sociedade atomizada - pela somatória de proprietários isolados e formalmente 

iguais e livres. Portanto, a forma dessa atomização dos indivíduos enquanto forma de sujeitos 

de direitos, não é algo “natural”, inserido por coincidência no contexto histórico, todavia é 

determinada ela mesma por esse específico contexto histórico (KASHIURA JR, 2014). Se nos 

remetemos ao campo social, esta discussão se pensada à luz do contexto da sociedade 

contemporânea de fato, levando-se em conta a crise da centralidade do trabalho tem como 

efeito hoje, uma intensificação cada vez maior o aumento do trabalho execedente para os 

interesses do capital cuja contrapartida essencial tem sido a valorização do trabalhador 

individual, o chamado trabalhador “polivalente”, fato que coloca em qustão as capacidades 

individuais em que o sucesso ou fracasso ou sucesso é atribuído a esses indivíduos. 

Essa expropriação da classe trabalhadora para a concentração dos meios de produção 

leva a desigualdade na propriedade. Esta é condição para que o trabalhador se submeta à 

ordem do capital. O movimento de expropriação do trabalhador e de concentração dos meios 

de produção diminui a força de trabalho à condição de mercadoria e, eleva o detentor dessa 

mercadoria à condição de sujeito de direitos. “A subjetividade jurídica que opera 

voluntariamente a circulação mercantil da força de trabalho tem na desigualdade na 

propriedade e a sua realidade mais profunda” (idem, p.188-189). Em suma, como já 

assinalamos anteriormente, esta circulação só é possível quando se torna universal através da 

circulação da força de trabalho. 

E como ficam estes indivíduos? Parece-nos simples a pronta resposta: estes se 

encontram forçados a vender a sua força de trabalho, cada vez mais submissa ao capital. Em o 

Capital, Marx (2013) já afirmara que, “a natureza não produz possuidores de dinheiro e de 

mercadorias, de um lado, e simples possuidores de suas próprias forças de trabalho, de outro” 

(p.244). Essa não é uma relação historicamente natural, nem uma relação social comum a 
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todos os períodos históricos, e sim a resultante de um desenvolvimento histórico anterior, 

consequência de revoluções econômicas e de desmoronamento de toda uma série de formas 

anteriores de produção (social). 

Os trabalhadores ao se encaminharem ao mercado, levam mercadorias para serem 

trocadas. É estabelecido formalmente que, nenhuma das partes entregue mais do que receba. 

Nenhuma se coloca em patamar diverso da outra. Não há hierarquia ou dependência pessoal. 

Isso ocorre através de um acordo, de um contrato, onde o trabalhador entrega sua força de 

trabalho em troca de um salário. O capitalista, por sua vez, torna-se proprietário da força de 

trabalho deste produtor direto na medida em que desembolsa tal quantia para tanto, ou seja, 

paga pelo seu uso. É desta forma que podemos perceber a subjetividade jurídica ali 

estabelecida entre ambos. Ficam frente a frente, enquanto sujeitos de direitos, na qual cada um 

possui para si os mesmos direitos que reconhecem no outro, não havendo diferenças. 

 

Não há, de parte a parte, qualquer violência direta, qualquer tipo de coerção 

extraeconômica. O trabalhador não é forçado a trabalhar e, de fato, não entrega sua força de 

trabalho senão por sua própria vontade. O capitalista, é evidente, não é também 

constrangido a aceitar a força de trabalho de quem quer que seja – como comprador, 

escolhe, paga e recebe a mercadoria comprada apenas voluntariamente. Ambos se 

relacionam, portanto, também como livres um em relação ao outro (KASHIURA JR., 2014, 

p.207). 

 

O trabalhador então aliena ele mesmo (sua força de trabalho), devido à sua 

expropriação as condições objetivas de produção. O detentor das condições objetivas (dos 

meios de produção) surge no mercado equiparado juridicamente sob a forma de sujeito de 

direito, pois, desta forma, encontram-se, negociam e contratam através do respaldo jurídico 

das leis – e com o contrato. Porém, os mesmos enquanto sujeitos de direitos, escamoteiam as 

relações entre as classes sociais na qual estão inseridos. Logo, a inviabilidade de aparecer esta 

relação, como uma relação de exploração e desigualdade. 

 

Essa forma jurídica – afirma Kashiura Jr (2014) - do encontro entre trabalho e capital na 

circulação mercantil é uma forma necessária. Não se trata, portanto, de acidente, de uma 

forma apenas “conveniente”, tampouco de anteparo ilusório ou meramente ideológico que 

apenas “disfarça”, sob a “aparência” de uma “falsa” concórdia jurídica, as contradições 

imanentes à produção capitalista. A circulação mercantil, com as figuras jurídicas, constitui 

a mediação necessária da produção capitalista. Somente por meio da circulação da força de 

trabalho como mercadoria pode o trabalhador ser conduzido ao processo de produção. 

Somente por meio da forma jurídica pode o trabalhador ser livremente conduzido à 

submissão ao capital. O momento da compra e venda e o momento do consumo da 
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mercadoria força de trabalho- ou seja, o momento em que a produção aparece na circulação 

e o momento em que a produção aparece como tal – separam-se no tempo, mas sucedem 

um ao outro necessariamente. O momento da troca de equivalente entre força de trabalho e 

salário se coloca, assim, como condição sem a qual para que, no momento imediatamente 

posterior, ou seja, no momento do uso efetivo da força de trabalho no processo de 

produção, seja extraído o mais-valor (p.210 -211 –grifos do autor). 

 

Segundo Kashiura Jr (2014), a equivalência mercantil, junto a liberdade e igualdade 

jurídicas constituem a mediação necessária da exploração de classe feita pela burguesia. A 

sociedade capitalista caracteriza-se pela extração de mais-valor mediada pela equivalência 

mercantil, e a desigualdade de classe é mediada pela igualdade jurídica, ou seja, a circulação 

da força de trabalho é um momento de equivalência e igualdade que abre passagem para a 

extração de mais-valor e dominação de classe pelos detentores dos meios de produção. 

Cabe ressaltar que a produção capitalista não se realiza (somente) na circulação de 

mercadorias, mas (também) através dela, com o instrumental do Direito. 

Isso ocorre também, através da ideologia burguesa de mundo - que integra a própria 

materialidade da circulação citada acima -, onde esta apresenta sua concepção jurídica de 

mundo. 

 

O “ponto de vista” do sujeito de direito, exatamente porque correspondente à superfície da 

circulação, obstrui o acesso ao subterrâneo da produção, à luta de classes. A circulação da 

força de trabalho como operação de troca mercantil obstrui o transparecimento das relações 

de produção como tais: o que aparece no lugar da oposição irreconciliável entre capital e 

trabalho é a relação jurídica de acordo voluntário entre proprietários. Em vez de momento 

de mediação para o processo de produção, a troca mercantil entre força de trabalho e salário 

é tomada como verdade em si mesma: as qualidades da circulação mercantil – equivalência, 

igualdade, liberdade etc. – aparecem como suas verdadeiras qualidades. A equivalência 

mercantil, por um lado, e a igualdade e a liberdade jurídicas, por outro, em vez de meio, são 

tomadas como fins – e fins já realizados no mundo burguês. O indivíduo investido pela 

subjetividade jurídica é a base de sustentação dessa ideologia que toma a circulação 

mercantil e as suas formas típicas como “autoevidentes”, “a-históricas”, “eternas” 

(KASHIURA JR., 2014, p.219). 

 

Ele ainda afirma que o fetiche desencadeado pela subjetividade jurídica apresenta a 

imposição como escolha, o compulsório como voluntário, o socialmente necessário como ato 

de liberdade individual – fazendo crer que a dinâmica da própria sociedade burguesa, decorre 

da personalidade igual e livre. 

Em suma, ideologicamente, a igualdade e a liberdade jurídicas quando se realizam, 

fazem através da mediação da exploração e do domínio direto do trabalho pelo capital. 
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Neste momento, após fazemos esta breve discussão sobre a categoria sujeito de direito, 

dentro dos marcos do capitalismo. Se faz mister dialogar com uma das figuras mais 

importantes para a teoria marxista do Direito: o jurista soviético Evgeni Pachukanis. Essa 

necessidade se impõe, já que, a obra de Marx e Engels apesar de fornecer uma chave de 

leitura para o pensamento (crítico) jurídico, apontando para aspectos centrais que identificam 

o lastro real do movimento da realidade social em seu movimento histórico, não foi elevada a 

um nível de sistematização maior no que diz respeito à reflexão sobre os vários ramos do 

Direito e suas formas de operacionalização. Com Pachukanis (1988), principalmente em sua 

obra, Teoria Geral do Direito e Marxismo, o debate acerca do Direito avança no âmbito dessa 

perspectiva materialista-histórica. Evgeni discernia uma relação entre a forma jurídica e a 

forma mercadoria e pleiteava o desenvolvimento de uma teoria geral do Direito no campo da 

tradição marxiana com o mesmo status de uma teoria econômica política, utilizando-se, assim, 

do método de Marx.  

Procuraremos construir as nossas argumentações numa direção de rompimento com a 

ideologia do sujeito de direito (dominante no pensamento jurídico e porque não social) e da 

forma jurídica.  A análise sobre textos do jurista soviético serão de fundamental importância 

para o prosseguimento de nossa arguição, pois – como já dito anteriormente, Pachukanis vai 

seguir a crítica marxista do Direito, tomando como ponto de partida para suas análises o 

sujeito de direito correspondentemente com a posição ocupada pela mercadoria em O capital, 

de Karl Marx. A fim de demonstrar que a própria forma do direito possui uma natureza 

burguesa, o autor não se limitará a denúncia somente do conteúdo de classe do direito que 

favorece a burguesia. Mas vai buscar, contra o reformismo jurídico, expor sua análise sob o 

ponto de vista do desenvolvimento histórico do Direito, mostrando que este atinge, de fato, 

seu apogeu como uma forma desenvolvida somente no capitalismo. O seu fundamento é 

essencialmente capitalista. As formas de Direito anteriores, como o Direito Grego e o Direito 

Romano são apenas formas embrionárias para o autor. 

Deste modo, o jurista tem como orientação em seu estudo analisar a forma jurídica 

como forma histórica, compreendendo, assim, o Direito como um fenômeno real – e histórico. 

  

Pachukanis introduz, por esta via, no campo da análise do direito, o princípio metodológico 

desenvolvido por Karl Marx na Introdução à crítica da economia política, que se exprime 

em dois “movimentos”: o que vai do abstrato ao concreto, e o que vai do simples ao 

complexo (NAVES, 2008, p.40 – grifo do autor). 
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Segundo o autor, para Marx poderia parecer “natural” que a economia política partisse 

sua análise de uma totalidade concreta – a população –, contudo esta é uma abstração vaga se 

não forem consideradas as classes sociais que a compõe, e para a compreensão destas, por sua 

vez, são exigidas a investigação dos elementos de que depende sua existência, como o salário, 

o lucro etc. O estudo dessas categorias deriva da apreensão de categorias mais simples como, 

preço, valor, mercadoria, pois, somente partindo destas – mais simples –, é possível recompor 

a totalidade concreta em uma unidade plena de determinações. Isso tem para Pachukanis, uma 

plena aplicação à teoria geral do direito, já que, também a totalidade concreta – sociedade, 

população, Estado – devem aparecer como resultado e último estágio de sua pesquisa – e não 

o ponto de partida. Seguindo o método marxiano, indo do movimento mais simples para o 

mais complexo, do processo de uma forma mais pura para as mais concretas, esse caminho 

metodológico se mostra para o autor ser o mais correto. 

Desta forma, já na introdução de seu trabalho, afirma que podemos definir a teoria 

geral do Direito como desenvolvimento dos conceitos jurídicos fundamentais – dos mais 

abstratos. Prontamente, ele chega a conclusão de que se mantendo dentro dos limites 

particulares do Direito, podemos constatar que as categorias jurídicas fundamentais não 

dependem do conteúdo concreto das normas jurídicas, ou seja, tais categorias conservam a sua 

significação, mesmo alterando o seu conteúdo material concreto. 

Logo, “as abstrações – categorias – que lhe servem de fundamento são unicamente 

adequadas ao direito burguês. Para o conhecimento social este suposto jurídico deve ser 

sperado, na medida em que a realidade se sobrepõe a dimensão subjetiva. O direito proletário 

deve encontrar outros conceitos gerais, e a teoria marxista do direito deveria ter por tarefa a 

procura de tais conceitos” (PACHUKANIS, 1988, p.26). 

Ainda nesta parte, o jurista discorre sobre a criação de condições necessárias na 

sociedade burguesa para que o momento jurídico esteja de acordo com determinação das 

relações sociais. 

 

Mesmo deixando de lado as culturas dos povos primitivos – onde só a custo consegue 

extrair o direito da massa total dos fenômenos sociais de caráter normativo – verifica-se que 

as formas jurídicas ainda se encontram, ainda na Europa medieval, extremamente pouco 

desenvolvidas [...] não existe fronteira entre o direito como norma objetiva e o direito como 

justificação. A norma geral não se distingue de sua aplicação concreta. Consequentemente, 

a atividade do juiz e a atividade do legislador acabam por confundir-se. Vemos a oposição 
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do direito público e o direito privado quase que totalmente apagada, tanto na comunidade 

rural, como na organização do poder feudal. Falta então, em geral, a oposição tão 

característica existente na época burguesa entre o indivíduo como pessoa privada e o 

indivíduo como membro da sociedade política.  Foi necessário um longo processo de 

desenvolvimento tendo como palco principal as cidades, para que estas facetas da forma 

jurídica se pudessem cristalizar em toda a sua precisão (PACHUKANIS, 1988, p.24). 

 

Logo, o desenvolvimento dialético da forma jurídica reflete o processo de evolução 

histórica real, isto é, justamente o processo de evolução da sociedade burguesa. Esta é uma 

forma especificamente capitalista. E, é justamente a partir dessa concepção que vemos os 

limites burgueses do Direito, pois, esse Direito supõe necessariamente um Estado burguês, já 

que o Direito não é nada sem um aparelho capaz de impor suas normas (LÊNIN, 2007). 

Como diz Marx, o direito igual está comprimido nos limites burgueses. Este direito 

igual é um direito desigual para um trabalho desigual. Não conhece diferenças de classes, pois 

todos os membros da sociedade são trabalhadores como os demais. Admite a desigualdade de 

aptidões individuais, a desigual capacidade produtiva. Assim, por seu conteúdo como todos os 

direitos é um direito da desigualdade (MARX, 2012). 

Para que não tenham dúvidas sobre a necessidade de extinção da forma jurídica, ao 

questionarmos se é exequível uma sociedade organizada sem o Direito. Pachukanis (1988) 

contesta: 

 

Até a criminalidade burguesa progressista chegou teoricamente à convicção de que a luta 

contra a criminalidade pode ser considerada em si mesma como uma tarefa médica e 

pedagógica e que os juristas com os seus “corpos de delito”, os seus códigos, os seus 

conceitos de “culpabilidade”, de “responsabilidade penal, plena ou atenuada”, as suas sutis 

distinções entre cumplicidade, participação, investigação etc., absolutamente não têm 

condições de prestar qualquer auxílio à solução da questão (p.29). 

 

O autor ainda expõe que esta forma jurídica não constitui um mero reflexo da 

ideologia burguesa, uma vez que, o direito não existe somente na cabeça e teorias dos juristas 

especializados; tem-se uma história real, paralela, que não se desenvolve como um sistema 

conceitual, e sim como um sistema de relações particular. Assim estão postas as condições 

para o desenvolvimento de uma superestrutura jurídica, com leis, tribunais, processos, 

advogados etc., que surgem a partir de relações humanas construídas como relações entre 

indivíduos – sujeitos de direito.  
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Contudo, ele admite a existência sim de uma ideologia jurídica que serve de apoio 

para que os indivíduos experimentem o Direito sob a forma de regras, princípios e normas. 

Nesse sentido, o autor faz uma ressalva: “O direito, enquanto fenômeno social objetivo, não 

pode esgotar-se na norma ou na regra, seja ela da escrita ou não” (PACHUKANIS, 1988, 

p.48). 

 Porém, o pensamento jurídico dominante destaca a norma como regra de conduta, 

como parte fundamental de seu formalismo. Esse pensamento – positivista – afirma que as 

normas geram as relações jurídicas, que são por sua vez a célula central do tecido jurídico, 

sendo unicamente nela que o direito realiza seu movimento real. 

Para esse pensamento positivista, a lei decorre do poder estatal, emanada de uma 

autoridade. É a fonte do Direito. Por isso, o que de fato interessa são as normas. O Direito é, 

portanto norma, tendo no Estado a sua fonte de garantia.  

Daí a afirmação de Pachukanis (1988): “o poder do Estado confere clareza e 

estabilidade à estrutura jurídica, mas não cria as premissas, as quais se enraízam nas relações 

materiais, isto é, nas relações de produção” (p.44). 

Seguindo sua análise sobre o Direito na sociedade capitalista, Pachukanis vai 

assegurar que toda relação jurídica é em si uma relação entre sujeitos39. Mais especificamente 

no capítulo IV de seu texto, o autor vai expor a vinculação entre mercadoria e sujeito40. 

O autor começa sua argumentação expondo a importância decisiva da categoria de 

sujeito na análise da forma jurídica capitalista. Para ele é particularmente o capitalismo que 

transforma a propriedade fundiária feudal em moderna quando a liberta das relações de 

domínio e servidão. O escravo como está inteiramente subordinado ao seu senhor, não 

necessita de nenhuma elaboração jurídica particular para que ocorra esta relação de 

exploração. Na sociedade burguesa, ao contrário, o trabalhador assalariado, surge livre no 

mercado como vendedor de sua força de trabalho, tendo, por esta razão, a forma jurídica de 

contrato para a mediação da relação de exploração capitalista. 

                                                           
39

 Conforme a discussão anterior feita nesse mesmo capítulo. 

40
 Para ele o sujeito “é o átomo da teoria jurídica, o seu elemento mais simples, que não se pode decompor” 

(idem, p.68). 
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Sendo o conceito fundamental do Direito, a liberdade. O conceito abstrato de liberdade 

é a possibilidade de se determinar por qualquer situação. Logo, o homem é sujeito de direito 

porque tem a possibilidade de motivar em qualquer coisa, porque possui uma vontade. 

 

Os conceitos de sujeito e de mercadoria encontram-se, nesse momento, muito próximos. A 

mercadoria adquire valor independentemente da vontade do sujeito, mas é no processo de 

troca que esse valor se realiza. O homem, aquele que estabelece as relações sociais no 

processo de produção, apresenta-se como sujeito cuja vontade habita nas próprias coisas 

(ALAPANIAN, 2009 p.39). 

 

Só que precisamos ultrapassar a concepção de sujeito de direito desvinculada das 

determinações da vida material, concreta, á qual, se naturalizada, ou predominando a 

compreensão abstrata das relações sociais, pode-se resvalar para o campo dos conceitos 

autonomizados da realidade. Em Marx o conhecimento teórico é o conhecimento do objeto, 

sua estrutura e dinâmica, independente do que desejamos.  

Portanto, conforme visto anteriormente, o indivíduo livre quando procura o mercado 

(o capitalista) para vender sua força de trabalho, pode constituir-se como sujeito de direitos, 

dotado de uma propriedade (sua força de trabalho), estabelecendo assim uma relação jurídica 

entre as partes envolvidas. 

Para Marx (2013), o exame da forma do sujeito no modo de produção capitalista tem 

origem imediata na análise da forma da mercadoria. Pachukanis (1988) corrobora ao afirmar 

que “a sociedade capitalista é, antes de tudo, uma sociedade de produção de mercadorias” 

(p.70). Por isso as relações sociais dos homens no processo de produção tomam uma forma 

coisificada nos produtos do trabalho que aparecem, em relação a ambos, como valores. 

Assim,  

[...] o vínculo social entre os homens no processo de produção, vínculo que se coisifica nos 

produtos do trabalho, e que toma a forma de uma legalidade elementar, impõe, para sua 

realização, a necessidade de uma relação particular entre os homens, enquanto indivíduos 

que dispõe de produtos, enquanto sujeitos cuja vontade habita nas próprias coisas. O fato de 

os bens econômicos serem frutos do trabalho constitui uma propriedade que lhes é inerente; 

o fato de que eles poderem ser negociados constitui uma segunda propriedade, que depende 

somente da vontade dos seus proprietários, sob a única condição de tais bens serem 

apropriáveis e alienáveis. Eis a razão pela qual, ao mesmo tempo que o produto do trabalho 

reveste as propriedades da mercadoria e se torna portador de valor, o homem se torna 

sujeito jurídico e portador de direitos. A pessoa, cujo determinante é a vontade, é o sujeito 

de direito (PACHUKANIS, 1988, p. 71). 
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O jurista prossegue afirmando que por este processo, a vida social é deslocada ao 

mesmo tempo, por um lado, entre totalidade de relações coisificadas que surgem de forma 

espontânea, como são as relações econômicas – taxa de mais valia, taxa de lucro etc. –, nessas 

relações onde os indivíduos não tem outra significação que não seja a de coisas, e, por outro 

lado, entre totalidade de relações onde os indivíduos não se determinam a não ser quando são 

opostos a alguma coisa, ou seja, quando são definidos como sujeitos. Essa é precisamente a 

relação jurídica. São estas as duas formas fundamentais que originariamente se diferenciam 

uma da outra, mas que, concomitantemente, se condicionam reciprocamente e estão 

profundamente conectadas entre si. Destarte o vínculo social, arraigado na produção, 

apresenta-se ao mesmo tempo sob duas formas, são estas: como valor de mercadoria e como 

capacidade do homem de ser sujeito de direito (PACHUKANIS, 1988). Ou seja, segundo na 

teoria social crítica, a troca desses dois tipos de mercadorias, que se diferenciam dos produtos 

vistos por Marx. Na relação jurídica, salvo engano, supõe uma forma concreta, o trabalho, e a 

abstrata que é o direito. Por isso, devemos verificar se há equivalências quanto as formas de 

trabalho, se existe ou não, trabalho incorporado a forma valor, pois esta só pode ser medida se 

consumir trabalho humano. 

Como já fora analisada, essa relação tem que ser feita através de vontades recíprocas, 

que os sujeitos quando se apropriem da nova mercadoria e abandonem a sua, seja mediante 

um ato voluntário comum. Se reconhecendo, portanto, mutuamente como proprietários 

privados (MARX, 2013). 

Depois de cair numa dependência de escravidão perante as relações econômicas que 

nascem atrás de si sob a forma de lei do valor, o sujeito – econômico – recebe como 

contrapartida, agora enquanto sujeito jurídico, uma vontade juridicamente presumida que o 

torna definitivamente livre e igual entre os demais proprietários de mercadorias. Como todos 

são livres, ninguém deve impedir/atrapalhar a liberdade de outrem.  

 

Cada um possui o seu corpo como livre instrumento da sua vontade. É esse o axioma de 

partido os teóricos do direito natural. E tal ideia de isolamento, do voltar-se da pessoa 

humana sobre si mesma, deste “estado natural”, do qual deriva “o conflito da liberdade até 

o infinito”, corresponde exatamente à produção mercantil, onde os produtores são 

formalmente independentes uns dos outros e onde se encontram mutuamente ligados 

somente pela ordem jurídica artificialmente criada. Esta própria condição jurídica [...] não é 

senão o mercado idealizado, transposto para as nuvens da abstração filosófica e livre da 

grosseira empírica, na qual se encontram os produtores independentes, pois, no contrato 

comercial, as duas partes fazem o que querem e cada parte não exige para si própria mais 

liberdade do que aquela concedida à outra (PACHUKANIS, 1988 p.72-73- grifo do autor). 
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Diante da ordenação do Estado burguês através da forma jurídica e suas relações, o 

autor, ao falar sobre a propriedade capitalista conclui que esta deixa de ser uma posse 

flutuante e instável, uma posse passível de ser contestada a toda hora, e também de ser 

defendida a mão armada. A mesma transforma-se em direito absoluto, estável, desde que a 

civilização burguesa espalhou-se em todo mundo, tendo respaldo (leia-se: proteção) jurídico 

pelas leis, pela polícia e tribunais. 

Pachukanis, assim, segue para a explicitação de um esboço sobre uma teoria jurídica 

do Estado burguês que substitui uma teoria do direito natural e que repeliu a teoria dos 

direitos inatos e inalienáveis do homem e do cidadão. Essa teoria jurídica aceita, em primeiro 

lugar, que não sejam as pessoas, mas sim o Estado quem dá as ordens, e, tais ordens estejam 

submetidas às normas gerais da lei que expressa novamente a vontade do Estado. Porém, essa 

atividade de organização estatal vai se concretizar, todavia, sob a forma de ordens e decretos 

que emanam de pessoas singulares.  

Deste modo, o autor vai completar que: 

 

O Estado jurídico é uma miragem que muito convém à burguesia, uma vez que substitui a 

ideologia religiosa em decomposição e esconde aos olhos das massas a realidade do 

domínio da burguesia. A ideologia do Estado jurídico convém ainda mais do que a 

ideologia religiosa porque ela não reflete completamente a realidade objetiva ainda que se 

apoie nela. A autoridade como “vontade geral”, como “força de direito”concretiza-se na 

sociedade burguesa na medida em que esta representa um mercado (PACHUKANIS, 1988, 

p. 100). 

 

Dito isto, em uma última análise do seu importantíssimo texto, o jurista vai expor as 

ideias sobre as condições gerais de existência da forma jurídica. Para ele o Direito Penal 

representa a esfera onde a relação jurídica atinge o mais alto grau.  

 

2.2 – As novas expressões da questão social e a dimensão jurídica das relações sociais: 

elementos introdutórios a análise da Judicialização da Saúde  

 

Os desdobramentos das reflexões mostram que os avanços das relações sociais e 

jurídicas na sociedade de classes tende a alcançar graus mais elevados de complexidades que 

nos remetem a bases teóricas importantes ao conhecimento social, cujos fatores são 

concernentes com as novas expressões da questão social, portanto, imprescindíveis ao 
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conhecimento social e ampliação das interlocuções interdispicplinares. É nesse momento 

jurídico que se tem destaque das práticas consuetudinárias, tornando-se independente. “No 

processo judiciário, a transformação das ações de um homem concreto em atos de uma parte 

jurídica, isto é, de um sujeito jurídico aparecem de forma bastante nítida” (idem, p.118). 

A burguesia assegura e mantém o seu domínio de classe, através de seu sistema de 

Direito penal, oprimindo as classes por ela exploradas. Nesse sentido, seus tribunais e suas 

organizações privadas tem esse mesmo objetivo. Pois, segundo Pachukanis (1988), o tribunal 

e o processo são o momento em que representa a realização completa da forma jurídica. 

Ainda de acordo com Pachukanis (1988), como as relações sociais não se limitam às 

relações jurídicas abstratas entre proprietários de mercadorias abstratas, a jurisdição penal não 

é somente uma encarnação da forma jurídica abstrata, é também uma arma na luta de classes. 

Logo, quanto mais intensa é essa disputa, mais a dominação de classe vai encontrar 

dificuldades para se efetivar. É neste momento em que o tribunal “imparcial” com suas 

garantias jurídicas, toma frente numa organização direta da violência de classe, onde as ações 

são geridas por considerações de oportunidade política. Os delitos e as penas assumem, neste 

momento, um caráter jurídico – diferente em sociedades anteriores. Por conseguinte, enquanto 

esta forma se conserva, a luta de classes concretiza-se com o essencial auxílio da 

jurisprudência. 

Portanto, o autor nos mostra a necessidade de buscarmos as raízes da forma jurídica 

burguesa, leia-se: do Direito na sociedade capitalista; para que possamos ter uma análise mais 

próxima possível da realidade. Para isso foram examinados em seu texto, de forma cuidadosa, 

alguns conceitos jurídicos que refletem teoricamente o sistema jurídico enquanto uma 

totalidade orgânica. Ou seja, a forma jurídica que se expressa por abstrações lógicas, nada 

mais é que um produto da própria forma real/concreta, um produto real das relações de 

produção capitalistas. 

Destarte, corroborando com a ideia do autor, na qual o tribunal e o processo 

representam a realização completa da forma jurídica, a judicialização da saúde seria então, 

uma manifestação desta. Assim, como podemos pensar o fenômeno da judicialização nos 

tempos atuais? Teria o destaque do Poder Judiciário, seus tribunais e juristas, algo de 

funcional à manutenção das relações sociais capitalistas? 

Porém, antes de entrarmos em uma breve apreciação sobre tal fenômeno. Se faz 

necessário algumas considerações de Sartori (2011) sobre o caráter fetichista do Direito. 
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Desta forma, o autor afirma que no cotidiano capitalista: 

 

As relações entre pessoas não aparecem de maneira fetichista somente quando são vistas 

como relações entre coisas. Há fetiche quando se toma na prática cotidiana relações sociais 

reificadas como pressupostas ao mesmo tempo em que essa reificação mesma é vista como 

“liberdade” ao se poder “contratar”, “vender”, como “pessoa” (SARTORI, 2011, p. 179). 

 

As “pessoas” – independentemente da sua classe – aparecem como “iguais”. Todas 

aparecem como vendedores (de mercadorias ou força de trabalho). Daí a fundamental 

importância da compreensão do processo produtivo, já que o revestimento jurídico das 

relações econômicas reificadas está presente no processo de produção capitalista. 

 

A forma jurídica e a alienação são indissociáveis. E é verdade que “o Direito, nada mais é 

que o reconhecimento oficial do fato” – nas palavras de Marx em a Miséria da Filosofia –. 

No entanto, o caráter de “oficialidade” deste reconhecimento, ele mesmo fruto da divisão 

social do trabalho, faz com que o reflexo jurídico tenha um “duplo caráter”: sob a 

racionalidade do “jurista” ao mesmo tempo em que o Direito positivo busca colocar-se 

como sistemático e autônomo, ele depende de relações econômicas, as quais lhe dão 

conteúdo. Assim, ao mesmo tempo em que pretende um reflexo perfeito e fotográfico da 

realidade, tal reflexo é invertido e alienado. E não poderia deixar de ser: aquilo que aparece 

com o Direito são relações capitalistas marcadas pelo fetichismo (idem). 

 

O fetichismo da sociedade capitalista, ainda nas palavras do autor, “dá ares de 

transcendentalidade àquilo que é essencialmente social e mundano” (idem, p.181). As 

relações históricas (materiais), que são também sociais, surgem reificadas, pois, com a 

mediação jurídica também, o aspecto de “coisa” é reforçado. 

 

O Direito também é visto como natural e evidente no cotidiano capitalista, dando roupagem 

“jurídica” às relações sociais na medida mesma em que a própria configuração das relações 

de produção capitalistas já contém em si a alienação inerente à relação-capital e à forma-

mercadoria (idem). 

 

O fetichismo, desta forma, é amparado na mediação jurídica. “Com a mediação do 

Direito, a “acumulação primitiva”, “originária”, é naturalizada quando o capitalista não 

aparece ligado à expropriação, mas ao direito de propriedade” (SARTORI, 2011, p.182). 

Sendo o capitalismo constantemente nutrido de relações sociais antagônicas, os 

trabalhadores são alienados quanto ao seu produto de trabalho. Prontamente o que ele deve 

buscar de forma incessante é um “emprego”. Nesse momento, ele aparece de forma essencial 

como força de trabalho – algo reificado. O trabalho morto é inserido aos meios de produção 
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que passam a ser monopólio de determinada classe enquanto o trabalho vivo somente se 

insere quando se tem um “emprego”. Logo, a alienação transpassa as raízes do capital, que 

por sua vez, opera com o auxílio indispensável do Direito. “Amparando-se em tal fetichismo e 

na alienação inerente à relação-capital e à forma jurídica que a acompanha, aquele que parece 

“dar”, “gerar” o emprego é o capitalista, o detentor, o “proprietário” dos meios de produção” 

(idem). 

 

Em tais circunstâncias, na mesma medida em que o homem é manipulado, “empregado”, 

tornado funcional, a mediação jurídica (principalmente pela noção de contrato) o torna uma 

“pessoa”. A imposição de relações sociais alienadas é indissociável da forma jurídica. 

Tornar o homem aquele o qual é “empregado”, situação que é vista como “natural” pelo 

Direito, faz com que, pela própria natureza da forma de sociabilidade do capital, trata-se 

realmente de uma relação imposta, mesmo isso se manifestando quando a mediação de tal 

imposição seja contratual, seja aquilo que – sob a relação do capital – aparece como 

liberdade. A alienação do trabalhador quanto às suas condições de trabalho, que configura a 

relação-capital, é vista como expressão da liberdade e da vontade da “pessoa” quando a 

imposição dos imperativos reprodutivos de fuma forma alienada de produção é efetiva. 

Neste sentido, o “emprego” é indissociável do trabalho assalariado [...] parece plenamente 

racional em meio á própria irracionalidade que está contida nele. Assim, os trabalhadores 

mesmos aparecem como “personificações do capital”, como aqueles que trazem o 

aviltamento de sua própria personalidade (SARTORI, 2011, p. 182). 

 

Portanto, indo ao encontro do nosso objeto de estudo, o desenvolvimento cada vez 

mais complexo da divisão social do trabalho no modo de produção capitalista, traz o 

Judiciário como destaque cada vez mais. As relações econômicas, sociais, são mediadas pelos 

tribunais, através do conjunto de normas jurídicas. As relações econômicas aparecem como 

jurídicas, em decorrência do direito de propriedade.  Assim, semelha ser o contrato o único 

elemento intermediário nas transações econômicas, cujo conteúdo, em verdade é a relação 

econômica própria. 

“Na imediatidade do cotidiano capitalista, porém, opera-se efetivamente por meio de 

relações jurídicas, como o contrato. Assim sendo, a irracionalidade do capital opera por meio 

de algo igualmente irracional, o próprio Direito” (idem, p.186). 

 

Os imperativos reprodutivos impessoais do próprio capital aparecem sob a veste jurídica – 

o Direito, desta maneira, efetivamente, aparece como comando, um comando socialmente 

necessário à reprodução do capital como tal. Daí, porém, não advém que haja um 

“imperativo despsicologizado” “genérico e universal” nos termos que os juristas pretendem 

normalmente (idem). 
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O caráter fetichista intrínseco as relações de produção do capitalismo dão o tom nas 

relações sociais na sociedade burguesa. As pessoas são vistas enquanto simples mercadorias 

e/ou possuidoras de mercadorias. Para além dessa concepção, podemos afirmar que na ótica 

burguesa as mercadorias se apresentam em sua forma imediata e nãos mostram o caráter 

misterioso que guardam no âmbito das relações ociais
41

, o que nas relações jurídicas podem 

ser desvendadas desde que sejam utilizaas as chaves teóricas para tal. Os direitos sociais são 

vistos como mercadorias. Logo, o direito à saúde também. 

Desta forma, compreendemos o Poder Judiciário na contemporaneidade como uma 

instituição que cumpre com sucesso seu papel formal-burocrático como mediador das 

necessidades e no comando dos interesses de reprodução do sistema, no campo jurídico faz a 

defesa dos princípios abstratos da subjetividade jurídica. 

 

O objeto prático da mediação jurídica é o de dar garantias a marcha, mais ou menos livre, 

da produção e da reprodução social que, na sociedade de produção mercantil, se opera 

formalmente através de uma série de contratos jurídicos privados. Não se pode atingir este 

objetivo recorrendo unicamente ao auxilio de formas de consciência, isto é, através de 

momentos puramente subjetivos: é necessário, por isso, recorrer a critérios precisos, a leis e 

a rigorosas interpretações de leis, a uma casuística, a tribunais e à execução coativa das 

decisões judiciais (PACHUKANIS, 1988, p. 13). 

 

As expressões dos conflitos entre as classes sociais passam – fundamentalmente – a 

serem cuidados na esfera da justiça. As relações sociais também são mediadas por normas 

legais que fazem a regulação da vida social.  

O Judiciário na atualidade aparece, assim com um “novo papel”, fundamentalmente 

como uma instituição que “implementa” alguns direitos. Pois, há a possibilidade de buscar a 

“garantia” de direitos – quando estes são violados – através dos tribunais, das decisões dos 

juristas, demonstrando com isso, um aumento das carências do atendimento dos direitos 

sociais, daí a judicialização da saúde encontra lugar na sociedade. Porém, o fenômeno da 

judicialização pode se constituir nos dias atuais em um processo de ampliação dos direitos 

sociais? É isto que nos chama atenção e que pretendemos continuar examinando ao decorrer 

deste singelo trabalho. Quais os fatores que explicam a emergência ou ampliação da 
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 MAR, K. O Capital ( Crítica da Econoia Política. Livro 1. Processo de Produção do Capital Vol. 1. Trad. 

Reginaldo Sant”Anna. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975, p. 79-81. 
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judicialização como uma via possível á obtenção de direitos á saúde, por parte de alguns 

segmentos da sociedade brasileira, especialmente, no Rio de Janeiro? 

 

2.3 – Aporte históricos e teóricos sobre a judicialização no Brasil: alternativa aos direitos 

sociais? 

 

A judicialização de modo geral – da “questão social”, das relações sociais, da política 

etc – têm se mostrado como um movimento crescente nas sociedades capitalistas 

contemporâneas42. 

Assim sendo, se faz necessário uma análise mais centrada sobre esta categoria. No 

entanto, antes de nos determos especificamente neste debate, apresentaremos uma concisa 

exposição sobre o Poder Judiciário e o acesso à justiça, peças-chave no Estado Democrático 

de Direito.  

 

2.3.1 – O Poder Judiciário e o acesso à Justiça no Brasil 

 

Para dissertarmos sobre o Poder Judiciário, temos que considerar primeiramente o 

princípio da separação de poderes. Este aparece, na teoria política, no pensamento de John 

Locke e Montesquieu43. Locke nomeou os três poderes – indispensáveis à comunidade política 

– de Legislativo, Executivo e Federativo. Para o autor, o Poder Legislativo tem a competência 

de fixar as leis, tendo como objetivo a preservação da sociedade política. Mas para que essas 

leis possam ser executadas, é necessário um Poder executivo apartado deste último. E, por 

último o Poder Federativo que ele chama do poder de guerra e paz (MELLO, 2006). 

Já Montesquieu apresenta sua teoria inspirada na de Locke, entendendo que os 

Poderes Legislativo, Executivo e Judicial devem ser atribuídos a pessoas diferentes44. Esse 
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 Como podemos verificar em inúmeros trabalhos. Especialmente em A judicialização da política e das relações 

sociais no Brasil de WERNECK VIANNA (1999). 

43
 Cf. Weffort (2006). 

44
 Distintamente de Locke que, inclusive, observava a junção entre os Poderes Federativo e Executivo estavam 

sempre em conformidade, sendo desempenhado pelas mesmas pessoas. 
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pensador é que possibilita uma harmônica atribuição conjunta e indivisível de três órgãos 

políticos – soberanos (ALBUQUERQUE, 2006). 

Deste modo, durante a Revolução Francesa, em 1789, marco fundamental da história 

moderna, a divisão de poderes foi consagrada como um dos princípios fundamentais na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, a fim de afastar o despotismo 

do Antigo Regime e garantir a liberdade e os direitos fundamentais. 

Contudo, percebemos na contemporaneidade que este não é um princípio fechado, 

onde cada poder tem a sua função45. Na verdade, por exemplo, o Poder Executivo tem cada 

vez mais incorporado a competência legislativa46. 

E o Poder Judiciário nos dias atuais, como este se encontra? Como vimos acima, os 

Estados de Direito estão estreitamente vinculados aos princípios estabelecidos nas normas 

constitucionais, a exemplo da divisão de poderes e os direitos fundamentais. Com a 

implantação do capitalismo – e uma evidente valorização do Direito e/ou Justiça – o Poder 

Judiciário ganha autonomia e se apresenta como um Poder de Estado (político) – com a 

fundação dos Estados liberais na Europa e nos Estados Unidos. 

 

Do ponto de vista econômico, o desenvolvimento das relações comerciais e de produção e a 

gradual implantação do capitalismo também levaram à valorização da Justiça como meio de 

garantia das relações entre agentes econômicos, conduzindo a magistratura a uma 

profissionalização crescente e o Direito à uma condição de principal instrumento de 

racionalização da vida social e econômica (ARANTES, 2004, p. 80). 

 

Assim, historicamente podemos perceber uma clara influência da política liberal na 

emergência do Judiciário no capitalismo. O autor supracitado, ainda adverte que à elaboração 

do texto constitucional americano de 1787 e à Revolução Francesa em 1789 dão origem a 

duas experiências com papéis significativamente diferentes. Como as revoluções que 

ocorreram nesses dois países influenciaram, posteriormente, todo o mundo, é possível tomar 

Estados Unidos e França como dois modelos principais de definição do Judiciário moderno, 

                                                           
45

 Isso dependerá de cada constituição. 

46
 Como veremos mais à frente com as chamadas medidas provisórias. 
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que guiaram a concepção e formação dos Estados liberal-democráticos nos dois séculos 

seguintes47. Para o autor: 

 

A experiência francesa, mais republicana do que liberal. Modernizou a função de justiça 

comum do Judiciário mas não lhe conferiu poder político; a americana, mais liberal do que 

republicana, não só atribuiu a magistratura a importante função de prestação de justiça nos 

conflitos entre particulares, como elevou o Judiciário à condição de poder político (idem). 

 

 

Portanto, foi com a influência nas ideias já explicitadas de Locke e Montesquieu que 

são consagradas a formulação da separação de poderes e consequentemente a organização do 

Poder Judiciário. 

Os dois modelos de Judiciário vão influenciar diretamente a formação do Poder 

Judiciário brasileiro. Assim, cabe ao Poder Judiciário, principalmente, a partir do século XX, 

uma expansão48 em duas funções principais: a prestação da justiça comum e o controle da 

constitucionalidade das leis e dos atos normativos.  

O Judiciário, igualmente, tem na história brasileira momentos de retrocesso e avanço. 

Porém, não pretendemos fazer aqui um resgate histórico, o que nos cabe nesse momento é 

somente dar um panorama de como este Poder de Estado vem se reestruturando a partir da 

última organização judiciária na Constituição Federal de 1988.  

Sendo assim, de acordo com Arantes (2004), uma onda liberalizante atinge a América 

Latina, onde vários regimes militares autoritários cedem lugar a democracias liberais que 

restabelecem o funcionamento normal do Poder Judiciário. Mas o que se tem destaque é o seu 

novo papel como um protagonista na garantia dos direitos – então negados. Ou seja, não foi 

somente pela via da proteção de liberdade que este atuou com a instalação de um regime 

liberal-democrático, mas também pela via de promoção da igualdade. O Judiciário, a partir 

deste momento, é transformado em instância de implementação de direitos sociais e coletivos. 

Para o autor, são dois os enfoques principais para esse tipo de expansão do Poder Judiciário. 

O primeiro – mais sociológico – associa a sua expansão e dificuldades, ao desenvolvimento e 

                                                           
47

 Para uma análise mais aprofundada sobre esta discussão, ver Judiciário: entre a Justiça e a Política, Arantes 

(2004). 

48
 Evidente que esta não será homogênea em todos Estados-nação, pois há de se considerar a diversidade de 

regimes democráticos que existem. 
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crise do chamado Estado de Bem-Estar Social, no século passado. Já o segundo – mais 

jurídico –, associa a expansão do Judiciário à ampliação ao acesso à Justiça para os direitos 

sociais/coletivos, sendo o acesso à justiça considerada a novidade no papel do poder judiciário 

em suas relações com a sociedade, além de um parâmetro de avaliação sobre a inexistência de 

direitos ou a ausência do Estado no exercício de suas funções constitucionais.  

Sobre o primeiro enfoque, Santos (1996), argumenta que o desenvolvimento do Estado 

Social ou Estado Providência, após a Segunda Guerra Mundial introduziu mudanças 

significativas no mundo do Direito/Justiça. Este Estado – distinto pela sua intervenção na 

economia e na promoção de bem-estar social – levou a produção de leis constitucionais bem 

mais substantivas do que aquelas feitas sob o clássico modelo liberal. Estas agora dão especial 

atenção aos direitos sociais e econômicos, expressa o autor, como saúde, trabalho, educação 

etc. Diante disso, o Estado não passa a ser apenas o garantidor da ordem e das liberdades, mas 

passa a servir como um instrumento de redução das desigualdades sociais, através de serviços 

públicos mais abrangentes. 

No entanto, de acordo, como o que vimos no começo do capítulo – e em toda trajetória 

de pensamento exposta até aqui. Existe até possibilidade do Estado cumprir tal papel de 

amenizador das desigualdades sociais, através das políticas sociais. Contudo, este também 

cumpre um papel fundamental para organização e efetivação da produção de mais-valia. A 

sua “abertura” às demandas advindas da classe trabalhadora no limite dos interstícios 

permitidos pelo sistema, é uma resposta à exploração sofrida por esta, que foram, por sua vez, 

expressadas através da organização dos trabalhadores e intensas lutas de classes. 

Boavetura de Sousa Santos (1996) ainda vai afirmar que, são estas transformações que 

levam ao Poder Judiciário a assumir um novo papel, o de dar efetividade prática a nova 

legislação social. Porém, o autor expõe algumas dificuldades/ contradições para que este 

processo ocorra de um modo mais simplificado. São para ele, a escassez de recursos (que 

impede a implementação total dos direitos), os conflitos entra a visão jurídica e político-

administrativa sobre a eficácia das novas leis, além da dificuldade de um Judiciário liberal de 

adaptar-se à promoção de direitos de igualdade49. 

                                                           
49

 Conforme já foi anteriormente visto, de acordo com a perspectiva crítica e materialista da história, o modo de 

produção capitalista através do Estado e do Direito é impossibilitado de promover direitos de igualdade. A 

igualdade promovida é a igualdade entre “cidadãos”, igualdade nas trocas no mercado, através de uma suposta 

equidade entre os indivíduos. 
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Cria-se, deste modo, um paradoxo entre o desenvolvimento estatal e Judiciário. Ou 

seja, ao mesmo tempo em que os Estados vêm perdendo a sua capacidade de promoção 50do 

bem-estar social, devido à concessão as reformas neoliberais, o Poder Judiciário que tinha 

acabado de se “expandir”, ao invés de retroagir na mesma dimensão que o Estado social em 

crise, se vê mais exigido. A situação torna-se, então, dramática, combinando elevação de 

demandas com uma baixa capacidade de resposta deste poder (ARANTES, 2004). 

Já sobre o segundo enfoque de análise da expansão do Judiciário da segunda metade 

do século XX, dá ênfase aos aspectos mais jurídicos do surgimento de novos tipos de direitos 

e de novas formas de acesso à Justiça. Segundo essa linha de análise, além das mudanças 

sociais, políticas e econômicas ocorridas – enfatizadas na primeira perspectiva –, o Judiciário 

teria também uma respeitável expressão porque o direito e a regras processuais foram bastante 

alteradas, colocando a Justiça ao alcance de mais atores na sociedade. 

Segundo Arantes (2004), Mauro Cappelletti e Bryant Garth foram os autores que 

lançaram um primeiro balanço sistemático sobre os limites e as novas possibilidades ofertadas 

pelo acesso à Justiça. Neste trabalho, os autores trazem á tona a discussão sobre as mudanças 

sofridas pelo modelo individualista de direito liberal e a ampliação desse acesso aos chamados 

direitos difusos e coletivos. 

Cappelletti e Garth (1988) vão nos mostrar de maneira geral o que são esses direitos 

citados acima. De uma forma genérica, para os autores, estes direitos são transindividuais de 

natureza indivisível, dos quais constituam titulares pessoas indeterminadas – direitos difusos – 

ou grupo de pessoas ligadas entre elas próprias por alguma relação jurídica – direitos 

coletivos. Esses novos direitos poderão ser representados judicialmente por atores sociais e 

coletivos, legitimados a entrar em juízo em defesa de direitos que não são particularmente 

seus, mas que são pertencentes a um conjunto de indivíduos dispersos e nem sempre 

identificáveis.  

                                                           
50

 Ou nos casos como o do Brasil, onde sequer tivemos um dia esta capacidade. Onde nas palavras do professor 

Francisco de Oliveira (2013), estivemos mais próximos ao que poderíamos chamar de um Estado de malestar 

social devido à formação polítco-social (e econômica) do país. 
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Cabe aqui nos atentarmos aos exemplos de direitos coletivos51. Estes podem 

apresentar-se, por exemplo, em algumas relações de consumo, na qual consumidores 

individuais encontram-se ligados entre si por uma relação jurídica que, quando desobedecida 

atinge-os coletivamente. Veremos que atualmente essa relação se expressa nos tribunais 

brasileiros no que diz respeito à busca pelo direito à saúde, principalmente, ao que tange a 

saúde complementar, leia-se: as seguradoras/empresas privadas de saúde. 

De acordo com os autores supracitados, o reconhecimento das dimensões difusas e 

coletivas induziram vários países a promover novas formas de acesso à Justiça, perpassando o 

modelo liberal de ações individuais e passando a oferecer as ações coletivas. Esse processo de 

mudança tem destaque por conta da fragilidade dos indivíduos diante a uma crescente 

complexidade do mundo contemporâneo, fazendo com que, muitos países busquem soluções 

no sentido de ampliação à Justiça para os interesses difusos e coletivos, desafiando o Poder 

Judiciário ao cumprimento de um novo papel nas relações sociais. 

Entretanto, a partir da década de 1970 – com a entrada em cena do neoliberalismo – 

que essas inovações na estrutura do Judiciário vão passar a se espraiar mundo afora. Arantes 

(2004) afirma que essas reformas marcam a tentativa deste Poder de se aproximar das 

populações mais pobres, já que as demandas destas nem sequer chegavam aos tribunais 

devido as grandes dificuldades de acesso por parte dessa população.  

Sendo assim, o que se deu destaque nessa breve análise foi o fato de espraiamento do 

Poder Judiciário, a partir da segunda metade do século XX, leva o mesmo a se mostrar como 

uma instituição onde existe a possibilidade de solucionar conflitos coletivos e sociais e 

implementar direitos agora mais norteados por valores de igualdade do que liberdade. 

Contudo, essa ampliação do atendimento judiciário não se torna suficiente quanto a superação 

das contradições e conflitos de classes que permeiam as relações na sociedade, pois seria 

incorreto desconhecer a desigualdade como substrato das relações capitalistas.  

Logo, podemos perceber toda uma movimentação da sociedade burguesa para que a 

luta por direitos das classes trabalhadoras não atrapalhem a circulação de capitais na esfera 

mundial. Concomitantemente, a batalha pela exposição de direitos por parte dessa classe, 

visando uma possível melhora e/ou alívio em sua situação de exploração, são recebidas por 
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 Já os direitos difusos, por exemplo, seriam, segundo Arantes (2004, p.98) “aqueles relacionados ao meio 

ambiente (proteção de qualidade do ar, rios, fauna e vegetação, quando definidos por lei), dos quais os cidadãos 

se beneficiam, porém, indivisivelmente”. 
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parte do Estado burguês, que por sua vez, tem a necessidade de alterar suas 

funções/instituições, se ampliando assim, para o reconhecimento do direito desses indivíduos. 

Estes passam a ter uma “ampliação” no conceito de sujeito de direito. Passando a serem 

reconhecidos, além de sujeitos – “livres” – portadores da sua força de trabalho que tem o livre 

arbítrio de trocá-las no mercado, à sujeitos que tem o direito de ter acesso à Justiça e a direitos 

sociais – os quais terão que lutar para que sejam reconhecidos e implementados pelo Estado 

através das próprias instituições estatais. Ora estas bases teóricas acenam para os princípios 

do pensamento liberal, como vimos no primeiro capítulo, principalmente no pensamento de 

Locke, cujo foco é o indivíduo o qual se sobrepõe à sociedade e ao Estado sendo o mesmo o 

centro do Estado civil dos direitos naturais. 

E o Poder Judiciário no Brasil? Como o Estado brasileiro reage às mudanças ocorridas 

no cenário global? 

O Poder Judiciário brasileiro teve também uma grande expansão na dimensão da 

justiça comum abrindo o processo judicial para o reconhecimento e proteção dos direitos 

sociais e coletivos. Apesar de no passado apresentarmos um distinto papel do Estado na 

interferência da condução da economia, colado à intervenção nas relações sociais, durante o 

período de Getúlio Vargas na presidência, onde se teve um desenvolvimento de uma nova 

legislação social, principalmente em relação ao mundo do trabalho. Foi nesse momento que o 

Judiciário brasileiro teve seu primeiro salto expansionista com o deslocamento de questões 

importantes para ramos especiais da Justiça, como a criação da Justiça Eleitoral e a Justiça do 

Trabalho. A necessidade de expansão nas áreas sociais e trabalhistas – visando o controle da 

classe trabalhadora 52–, levou o governo Vargas a construir um admirável conjunto de leis e 

instituições, num arranjo denominado por estudiosos do período de “cidadania regulada” 

(ARANTES, 2004). 

Fundamental para essa expansão da Justiça a estes novos direitos difusos e coletivos 

foi a promulgação da Constituição Federal de 1988. Como veremos adiante, este foi um 

período de fundamental importância para a sociedade civil no Brasil, um período de 

organização e pressão da sociedade ao Estado buscando mudanças efetivas depois de mais de 

duas décadas sob o regime violento da Ditadura Militar. Ainda segundo o autor citado acima, 
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 Cabe ressaltar que, essa expansão do Poder Judiciário, para além do reconhecimento de algumas questões 

importantes à sociedade brasileira, serviu muito mais como uma fórmula de institucionalização de conflitos 

cruciais para a manutenção da ordem social e política no país. 
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a partir de 1988 assistimos ao desenvolvimento de novas leis promulgadas e sendo orientadas 

pela ideia da proteção coletiva de determinados direitos. Essencial para essa ampliação ao 

acesso à Justiça foi a criação dos Juizados Especiais de pequenas causas que foram instituídos 

por lei em 1984 e em seguida constitucionalizados na Carta de 1988.  Esses Juizados 

representaram uma importante experiência na ampliação do acesso as instituições judiciárias 

estatais, sendo responsáveis por um grande número de processos (VIANNA, 1999).  

Esse processo constitucional representou um passo importante no sentido de garantir a 

independência, organizando o Poder Judiciário com uma autonomia administrativa e 

financeira, dotado de orçamento próprio, além da redefinição de diferentes órgãos. Com isso, 

tivemos a Justiça de Segunda Instância sendo descentralizada em cinco regiões. Além de 

criados o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais Regionais 

Federais, os Tribunais do Trabalho, os Tribunais Eleitorais, os Tribunais Militares e os 

Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, todos estes de segunda instância 

(SADEK, 2004). 

 Em relação aos Estados, conferiu-se a eles a organização de sua Justiça, 

 

[...] cabendo às constituições estaduais a definição de competências dos tribunais, sendo a 

lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. A justiça dos estados é 

formada por órgãos de primeiro e segundo graus. Os tribunais representam a justiça de 

segundo grau 
53

(SADEK, 2004, p. 5). 

 

 

Esta nova ordem constitucional acaba reforçando o papel do Judiciário na arena 

política. Levando a este, um protagonismo inédito até então no país. Segundo Sadek (2004), o 

protagonismo do Judiciário, ainda está inscrito em suas atribuições e no modelo institucional. 

As suas atribuições não apenas foram ampliadas com a incorporação de uma lista de vastos 

direitos e garantias individuais e coletivas como alargaram-se os temas sobre os quais o Poder 

Judiciário, quando provocado, deve se pronunciar. 

Deste modo, o Poder Judiciário com essa ampliação de funções, passa a ser 

reconhecido pelo senso comum na contemporaneidade como uma instituição morosa e 

ineficiente. Logo, em concomitância ao processo de mudanças políticas, sociais e econômicas 

ocorridas na América Latina com a entrada em cena do projeto neoliberal, o Judiciário passa a 
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 São estes tribunais de segunda instância que serão também objeto de nossa pesquisa. 



101 

 

 

 

ser visto como uma instituição que precisa ser reformada54, visando, segundo as diretrizes 

traçadas pelo Banco Mundial, aprimorar a qualidade na prestação dos serviços, reduzir a 

morosidade, ampliar o acesso à Justiça e implantar Mecanismos Alternativos de Resolução de 

Conflitos – MARC, em conformidade com os interesses internacionais. 

Essa resolução do BM ficou conhecida como o Documento Técnico n.319/96 

denominado “O Setor Judiciário na América Latina e no Caribe – elementos para reforma”, 

produzido pelos Estados Unidos e publicado por esta instituição. De acordo com Melo Filho 

(2003), esse documento é um “exemplo eloquente da interferência do capital internacional nos 

processos de reforma do Poder Judiciário na região”. Nele é estabelecido o roteiro para as 

reformas, a partir do ponto de vista dos interesses deste capital. 

Em meio a inúmeras observações, algumas pertencentes ao diagnóstico, o Banco Mundial 

deixa claro o que esperam os países centrais dos países periféricos subordinados, no tocante 

do desempenho do Poder Judiciário: “a reforma econômica requer um bom funcionamento 

do Judiciário, o qual deve interpretar e aplicar as leis e normas de forma previsível e 

eficiente. Com a emergência da abertura dos mercados aumenta a necessidade de um 

sistema jurídico” (MELO FILHO, 2003, p.80). 

 

 

As transformações do capitalismo contemporâneo, incluindo a maior abertura das 

economias periféricas ao capital internacional, a quebra das barreiras à importação e a 

deliberação do poder de regulação do Estado retirando deste, funções importantes, 

principalmente na saúde dando lugar a ampliação dos mercados, daí, o aumento das demandas 

no campo jurídico. Os Blocos econômicos como Mercosul e Nafta, demandam, por exemplo, 

certos princípios para a tomada de decisões em questões comerciais. Para isso, a 

recomposição deste Poder, segundo as diretrizes do BM servem para “fortalecer e reforçar a 

democracia e promover o desenvolvimento econômico”, porque “o alvo é o aumento da 

eficiência e equidade na resolução de conflitos, ampliando o acesso à Justiça e promovendo o 

desenvolvimento do setor privado55”. 

                                                           
54

 Assim como o Estado, no qual veremos mais a frente, considerações sobre a Reforma do Estado ocorrida no 

Brasil. 

55
 Documento Técnico n. 319, Banco Mundial, Washington, D.C. Jun. 1996. Trad. De Sandro Eduardo Sardá. 
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A intenção do documento era de ter uma definição dos elementos de um programa 

global de reforma do Judiciário, que poderiam se adaptados as situações particulares de cada 

país. 

 

O que a agência financeira internacional pretende, na realidade, é redesenhar as estruturas 

dos Poderes Judiciários da América Latina, a partir de premissas neoliberais, com o fito de 

adequá-las à prevalência do mercado sobre qualquer outro valor. Aspira-se a um Poder 

Judiciário eficaz e funcional como elemento relevante ao desenvolvimento econômico, 

para, de forma previsível, garantir os direitos individuais e a propriedade. Em uma palavra: 

o intuito da reforma é promover o desenvolvimento econômico (MELO FILHO, 2003, 

p.80). 

 

Fica nítido, desta forma, ao lermos a argumentação dos técnicos do BM que esta 

reforma é parte fundamental do processo de reforma do Estado, para o reforço do 

desenvolvimento econômico na região. Ou seja, é o capital utilizando de uma instituição 

fundamental do Estado para se remodelar a fim da preservação das suas necessidades – do 

capital internacional. 

E a ampliação ao acesso à Justiça, principalmente, mediante as formas alternativas de 

resolução de conflitos é umas das prioridades desta redefinição das instituições judiciárias 

que, por sua vez, acabam fomentando a recorrência ao Poder Judiciário atualmente para a 

resolução praticamente de todo e qualquer conflito, sejam esses individuais ou coletivos, 

políticos e sociais. Assim, entendemos que tal processo, basicamente, ocasiona ainda mais 

uma situação de controle do capital sobre as classes trabalhadoras, a partir do momento em 

que todas as disputas – inclusive aquelas que teriam que se dar, por exemplo, na arena política 

– são levadas à Justiça, para que essa, através de seus magistrados possa fazer valer a vontade 

da burguesia. 

A pactuação dos organismos financeiros internacionais é requisito fundamental para a 

liberação de financiamentos/empréstimos desejados pelos países latino-americanos. Os países 

seguem à risca as orientações formuladas – seja para o Estado de maneira geral – para a 

reforma do Judiciário. E na realidade brasileira não foi diferente. 

Assim, a reforma citada acima está inteiramente colada à Reforma do Estado 

implementada sob a égide neoliberal ocorrida nos anos 1990 no Brasil. E o processo 

exacerbado de judicialização da saúde vai se apresentar como um dos resultados dessa nova 

fase do modo de produção capitalista. 
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2.3.2 – Protagonismo do Judiciário e o fenômeno da judicialização  

 

A exaltação do Judiciário como uma esfera interventora nas relações sociais e 

principalmente na implementação e/ou execução de políticas públicas traz uma série de 

implicações nas sociedades contemporâneas – tema que será mais a frente objeto de discussão 

–, como é o fenômeno da judicialização na esfera da saúde. 

Contudo, se faz necessário entendermos de uma forma mais consistente que fenômeno 

é este que ocorre nas sociedades capitalistas contemporâneas, sobretudo, na brasileira. Para 

isto, faremos um breve resgate histórico sobre seus fundamentos à luz de autores importantes 

para o debate. 

Sendo assim, diante do quadro de mudanças nas sociedades capitalistas 

contemporâneas, alguns autores, como Vianna (1999), Garapon (1999), dentre outros têm 

apontado importantes mutações na organização e funcionamento das instituições 

contemporâneas – como vimos acima, em relação ao Poder Judiciário. 

Para eles existe uma crise da democracia representativa e uma falência das formas 

habituais de organização da vida em sociedade. Estes são sintomas de um mundo em 

transformação. Não se tem somente clamores por liberdade e demandas da sociedade por 

participação na vida política. Existem também expectativas de que seus direitos venham a ser 

reconhecidos na contemporaneidade. Mas, é importante ressaltar a qualidade e a dimensão 

desses direitos se encerram nos limites permitidos pela ordem, fato que hoje impõe uma 

compreensão para além da dimensão do estado-nação. O capitalismo imperialista reforça seus 

mecanismos de controle e de dominação que ultrapassam as esferas econômicas e políticas e 

de forma pouco percebida retiram dos Estados, embora não negue sua existência, a autonomia 

de exercer suas funções clássicas, principalmente no campo das políticas sociais, etc, como 

afirma Emir Sader (SADER, p.125-7). 

Assim, vemos também com Vianna (1999), que é nesse quadro onde o Poder 

Judiciário, antes periférico na prática da vida republicana, tem assumido novos papéis e 

modificando suas estratégias – de acordo, por exemplo, com as mudanças proferidas pelos 

organismos internacionais. 

Esta situação se intensifica nas democracias mais recentes como é o caso da brasileira, 

onde os clamores para o reconhecimento de direitos são cada vez mais gritantes, e essas 

instituições são vistas como instituições cruciais dentro da democracia contemporânea 
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burguesa para afirmação e/ou implementação de direitos. Principalmente depois que a Carta 

Constitucional de 1988 reservou ao Judiciário o papel de um novo e influente ator na vida 

política do país. 

A relação do Judiciário com a política e a sociabilidade do país, se modifica a partir da 

Constituição, onde Vianna (1999) percebe um crescente envolvimento deste Poder com a 

questão social. Este passa a ser uma instituição central à democracia brasileira, tanto no que se 

refere à sua expressão propriamente política, tanto no que se diz respeito à sua intervenção no 

âmbito social. 

Assim sendo, cabe agora explicitarmos em linhas gerais o que seria o fenômeno da 

judicialização – principalmente, da política e das relações sociais, retomando alguns pontos 

fundamentais já expostos, de modo a facilitar a nossa argumentação. 

 Logo, foi a emergência de novos detentores de direitos (em especial os trabalhadores) 

o que deu fim à rigorosa separação entre Estado e sociedade civil. O Direito do Trabalho, 

nascido dos êxitos do movimento operário, conferiu um caráter público a relações da esfera 

privada, como o contrato de compra e venda da força de trabalho, consistindo em um 

coroamento de décadas de luta do sindicalismo, apoiado por grandes setores da sociedade 

civil de fins do século XIX e começo do século XX. O welfare state, portanto, antes de ser de 

Estado, foi a expressão de um movimento a que não faltou o entusiasmo pela utopia, 

originária da sociedade civil e com uma pretensão universalista, dada a importância do tema 

do trabalho na organização da sociedade industrial (idem). 

 Ao lado desse processo, o Direito do Trabalho infiltrou, no campo do Direito, uma 

argumentação de justiça, presença extravagante na concepção ortodoxa do contratualismo 

liberal, que por sua vez procurava compensar, por meio de uma regulação jurídica, a parte 

“desfavorecida economicamente” nas relações entre empregadores e empregados. A criação 

do Direito do Trabalho envolverá, de tal modo, uma revisão dos pressupostos que 

informavam a ordem liberal, certificando a ela um viés igualitário por meio da publicização 

das relações da esfera privada. 

 Desse modo, “(…) na raiz da legislação welfareana esteve presente um movimento 

social que, após se firmar no terreno da sociedade civil, alcançou, pela mediação dos partidos 

políticos, a esfera pública” (VIANNA, 1999, p.15).  

 A penetração da justiça no campo do Direito indica que com a recepção do Direito do 

Trabalho pela ordem liberal, a dissociação entre as esferas do público e do privado, cede lugar 
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à chamada publicização da esfera privada. É a partir desse movimento, e uma vez reconhecido 

um direito desigual para sujeitos desiguais, os sujeitos necessitaram ser contemplados por 

uma função social pública, no que diz respeito ao mercado de compra e venda de trabalho 

(idem). 

 Deste modo, o Direito do Trabalho vai ser a seção do direito em que o “desigual” 

apresenta-se como objeto de tutela das leis e no qual as relações mercantis se traduzem em 

funções técnico-jurídicas. A luta do movimento dos trabalhadores ao mesmo tempo em que 

trouxe vitórias para esta classe, ao fazer com que os mesmos alcançassem a formalização de 

direitos, abriu margem para as relações serem definidas como um conjunto de normas 

pautadas nas esferas de decisão judicial, o que acaba “sufocando” muitas vezes as 

organizações políticas, sindicais, movimentos sociais, dentre outras esferas de protagonismo 

político dos trabalhadores. 

 O Poder Judiciário passa a intervir nesta função como mediador de conflitos entre 

capital e trabalho. A partir disso, ocorre um processo de transformação dos conflitos inerentes 

a relação entre capital e trabalho, em matéria a ser jurisdicionada pelo Direito, e isto, por sua 

vez, significou uma tentativa de extrair esse conflito que estava aparecendo, da arena política 

em decorrência de uma regulação do Judiciário, com vistas a uma intervenção harmoniosa 

entre os interesses divergentes entre patrões e empregados.  

 Portanto, cabe ressaltar que o Judiciário não se apresenta apenas como um simples 

mediador de conflitos entre patrões e empregados, ele estabelece, também, uma espécie de 

controle neste processo. Controle este que acaba por ter certa funcionalidade ao capital, 

justamente por evitar possíveis confrontos políticos. Já que o Estado, ao determinar que uma 

instituição do próprio Estado faça essa mediação entre as partes envolvidas, acaba por 

enfraquecer possíveis articulações coletivas.  

 Mas é sob o Estado de Bem-Estar Social – que já nasce sob a base da legislação 

protetora do trabalho – que o Direito passa a ter um papel ainda mais fundamental para o 

Estado. Este Estado se instituiu tendo em vista a realização de um programa bifronte – o pleno 

emprego e a igualdade. Sendo que o primeiro significava a regulação do nível de emprego por 

meio da administração da demanda, e o segundo consistia na rede de diversos serviços sociais 

que compunham este Estado.  

 O Estado de Estado de Bem-Estar Social, além de regulador em geral da economia, 

também possuía a função de administrar o social, desenvolvendo programas de emprego de 
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mão-de-obra, políticas de assistência familiar, programas de saúde, projetos habitacionais etc. 

Projetos que, quase totalmente, dependiam da produção de leis para que fossem colocados em 

prática. Assim, o princípio de justiça social passaria a fazer parte da Administração Pública. 

Entretanto, uma das consequências desse tipo de medida do Estado foi que as relações sociais 

passaram a ser mediadas por instituições de dentro da própria esfera estatal, em vez de 

permanecerem ligadas a esfera privada. 

 De acordo com Vianna (1999), a mediação entre Estado e sociedade civil, transita 

necessariamente pela norma e pela regulação macroeconômica, ao fixar os limites e os 

direitos dos grupos organizados, resultando na jurisdicização das relações sociais, fazendo do 

direito e seus procedimentos uma presença constituinte do capitalismo organizado.  

 Assim, a linguagem e os procedimentos do Direito, passam a serem ainda mais 

importantes no Estado de Bem-Estar Social, pois, ao selecionar o tipo de política pública que 

vai constar em sua agenda, por exemplo, este Estado traduz continuamente as suas decisões 

políticas em normas jurídicas, em leis. Logo, a disseminação do Direito sobre as relações 

sociais ocorre a partir da configuração dessa nova forma de atuação do Estado. Onde a 

linguagem e os procedimentos do Direito mobilizam o Poder Judiciário para o exercício de 

um novo papel, “única instância institucional especializada em interpretar normas e arbitrar 

sobre sua legalidade e aplicação, especialmente nos casos sujeitos à controvérsia” (VIANNA, 

1999, p.20). 

 No entanto, para Vianna (1999), essa invasão do Direito na vida social vem tomando 

outras dimensões, após a década de 1970, com o desmonte do Estado de Bem-Estar Social. 

Posteriormente ao desmonte desse tipo de Estado, ocorrem novos processos sociais que têm 

provocado a manifestação de conflitos sociais – a exemplo dos direitos do consumidor, 

direitos sociais, direitos humanos - próprios do contexto de globalização no qual a produção, 

o consumo e a distribuição apresentam proporções de massa, que levam, por sua vez, ao 

Poder Judiciário, a resolução dos mais diversos conflitos gerados pela globalização, 

produzindo, assim, fenômenos de massificação jurídica.  

 Os conflitos levados ao Poder Judiciário por diferentes segmentos da sociedade tem 

sido objeto de tutela jurídica, resultando em um maior movimento do Direito em relação ao 

cotidiano da vida social.  

 Estas mudanças geradas pela entrada em cena do neoliberalismo, após o Estado de 

Bem-Estar Social, por sua vez, levam também a uma nova configuração de cenário para a 
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ação substantiva dos partidos e outras instituições políticas, no qual o Poder Judiciário passa a 

ser enxergado pela população como uma alternativa para a resolução dos conflitos coletivos. 

Nesta conjuntura do neoliberalismo, processos políticos cedem lugar aos processos judiciais, 

colocando o Judiciário em evidência a uma interpelação direta, seja de indivíduos ou grupos. 

Esse conjunto de circunstâncias tem como expressão um movimento de invasão do direito nas 

relações políticas e sociais. 

 De acordo com Garapon (1999), a invasão da política e da sociedade pelo direito, e o 

próprio gigantismo do Poder Judiciário, coincidiram com o desestímulo para um agir 

orientado para fins cívicos, o juiz e a lei tornando-se as derradeiras referências de esperança 

para indivíduos isolados, socialmente perdidos. 

 O processo de judicialização se apresenta também como uma esperança aos 

trabalhadores para a efetivação dos direitos sociais. Entretanto, é importante ressaltar que a 

efetivação destes no estágio atual do modo de produção capitalista está atrelada ao campo do 

Direito e sua forma jurídica, e isto, por sua vez pode acabar culminado em um processo de 

cidadania passiva de clientes da Justiça.  

 Deste modo, a judicialização acaba se dando principalmente em duas esferas, que são 

a política e das relações sociais. A “judicialização da política e do social seria, então, um 

mero indicador de que a justiça se teria tornado um ‘último refúgio de um ideal democrático 

desencantado’” (VIANNA, 1999, p.25).  

 O autor conclui ainda que tal processo não seria conjuntural nem de base local, mas 

universal e inteiramente articulado às dinâmicas societárias democráticas, cuja quantidade de 

demandas levadas ao Poder Judiciário não se explicaria apenas pelas facilidades introduzidas 

na forma de acessá-lo, já que a explosão do número de processos não é apenas um fenômeno 

jurídico; mas, além de tudo, social. A valorização do Judiciário viria, pois, em resposta à 

desqualificação da política, fazendo com que esse Poder e suas instituições passem a ser 

percebidos como uma forma de preservação dos direitos sociais.  

 O neoliberalismo ideologicamente contribui para que a sociedade tenha um descrédito 

em relação às instituições clássicas de política, fazendo, desta forma, com que a Justiça de 

instituição negativa e punitiva, passe a ocupar papéis positivos e construtivos, ou seja, a 

Justiça passa a ter um papel central e assume – ou pelo menos tenta assumir – o lugar da 

política, na falta desta. Em decorrência o processo de judicialização se manifesta cada vez 
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mais de uma forma amplificada. Logo, essa ampliação faz com que este processo se apresente 

de diferentes modos. 

 As formas mais dissertadas na literatura geral sobre a temática são as judicialização da 

política e das relações sociais. 

 Em relação à judicialização da política, para Carvalho (2009) existem várias formas 

para definir a “judicialização da política”. Mas, de uma forma geral, o termo procura abarcar 

causas e consequências da expansão do Poder Judiciário no processo de tomada de decisões 

das democracias contemporâneas.  

 A “judicialização da política” e a “politização da justiça” seriam expressões 

semelhantes, ambas apontando para os efeitos da expansão do Poder Judiciário no processo 

decisório das democracias. Judicializar a política é se valer dos processos típicos de decisão 

judicial na resolução de disputas e demandas na arena política (MACIEL & KOERNER, 

2002).  

 No Brasil, o Poder Judiciário passa por uma mudança, sobretudo, devido às 

circunstâncias das alterações oriundas do processo de transição à democracia, quando a 

direção política do país escapou das mãos de partidos e grupos sociais comprometidos com os 

valores sociais-democráticos, passando ao controle do grupo que, em nome de ajustar o país 

às exigências da globalização, estabelecem o mercado com a instância determinante da vida 

social dos brasileiros (VIANNA, 1999).  

 Esse “ajuste” feito na sociedade brasileira teve como base o desarranjo do projeto e 

das ações do governo em relação à Constituição recém-aprovada, estabelecendo, assim, uma 

linha de tensão entre a Carta Magna de 1988 e a agenda neoliberal.  

 É nesse cenário que o Poder Judiciário passa a ser convocado para o exercício de 

papéis constitucionais, ao ser identificado como uma espécie de “guardião” dos valores 

fundamentais propostos na Constituição.  

 Para o autor ainda, a judicialização da política no Brasil, dá pela crescente interpelação 

do Poder Judiciário junto aos Poderes Legislativo e Executivo. Assim, no que se refere a 

interpelação do Poder Judiciário ao Legislativo, o que se busca é a harmonia entre os textos 

legais e a CF-88. Já sobre o Poder Executivo, busca-se uma obediência aos princípios 

constitucionais no que se refere à implementação das políticas e o acesso da população as 

mesmas.  
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 Logo, a judicialização da política no Brasil tem uma relação direta com o surgimento 

dos direitos sociais estabelecidos no país após a CF-88. Porém, com o processo que se deu 

posteriormente a Constituição, com o não reconhecimento completo destes direitos, estes 

acabam sendo reivindicados pela via judicial, diante da falta de ação dos legisladores e 

administradores públicos em efetuar políticas públicas que possam dar concretude a estes 

direitos. 

 Cabe ressaltar que a primazia do Judiciário ocorre também devido ao avanço do 

neoliberalismo, que acaba resultando em uma crise de representação partidária e da própria 

política. Isto porque a desregulamentação dos direitos sociais fomenta uma massa de 

indivíduos sem qualquer “proteção” do Estado, expostos às variações da lógica de mercado no 

sistema capitalista, que encontram sérias dificuldades para acessar tais direitos. Esse 

movimento, por sua vez aponta para um controle crescente por parte da justiça em relação à 

vida coletiva dos brasileiros. 

 A Justiça acaba tornando-se, assim, um espaço de exigibilidade da democracia, 

oferecendo potencialmente a todos os cidadãos a disposição de interpelar os seus próprios 

governantes. O sujeito privado de direitos e referências procura, no contato com a justiça, 

algum tipo de resposta. Em face da decomposição do político, é ao juiz que se recorre para a 

salvação (GARAPON, 1999). 

 Podemos perceber com esta situação a grande importância que o Direito tem nas 

sociedades capitalistas na atualidade, em especial no Brasil. Já que, sendo a Justiça um espaço 

de resolução de conflitos, sejam eles quais forem, todos os aspectos que envolvem a vida 

social acabam basicamente passando pelos tribunais. E isto leva a nos questionarmos: Será 

que existe alguma funcionalidade para a organização contemporânea do modo de produção 

capitalista, todo esse aparato judicial para a regulação dos mais diversos conflitos sociais, 

trabalhistas etc.? Sendo o Direito uma forma totalmente necessária ao capitalismo, seria 

estratégico retirar os embates entre as classes sociais da arena política e levá-las – de modo 

regulado, pautado em suas leis – aos tribunais? Deste modo, vemos a necessidade de 

pesquisas que cada vez mais venham contribuir para a desconstrução das formas de atuação 

contemporâneas do capital. 

 Mas dando continuidade ao pensamento, como as expectativas da efetivação de 

direitos sociais para os trabalhadores não foram respondidas por parte do Estado, a 

judicialização emerge como canal de acesso ou até mesmo de reivindicação destes direitos. 
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Desta forma, diante das políticas estabelecidas no país, o Judiciário tende cada vez mais a ser 

um vetor de resolução de conflitos no estágio atual do modo de produção capitalista.  

 Com efeito, o judiciário consolida-se como principal instância nesses casos a ponto de 

inovar seus métodos na arbitragem de conflitos. Com isso, o judiciário passa a operar não 

somente causas individuais, isto é, ações entre duas partes, mas, também, torna-se capaz de 

atender múltiplas partes através de ações coletivas. O judiciário, então, fortalece-se como 

importante palco de reivindicações no contexto da sociedade de massa, emergindo como 

terceiro gigante a agir no contexto das grandes formações sociais e econômicas (AGUIAR, 

2007). 

 De outra perspectiva, a participação do Judiciário não se limita apenas a esfera da 

política. Nas democracias contemporâneas da sociedade capitalista, esse processo se espraia 

para as demais relações da vida social. 

 Assim, a judicialização também vem ocorrendo como uma forma de regulação da 

sociabilidade e das práticas sociais. Ela chega até as relações de natureza privada, 

praticamente impermeáveis até então pela intervenção estatal, a exemplo das relações 

familiares. Esse alargamento da capacidade normativa do direito faz com que novos arranjos 

institucionais sejam armados pelo Judiciário para um exercício de intervenção nesse plano. 

 É todo um conjunto de práticas e de novos direitos, além de um continente de 

personagens e temas até recentemente pouco divisável pelos sistemas jurídicos – das mulheres 

vitimizadas, aos pobres e ao meio ambiente, passando pelas crianças e pelos adolescentes em 

situação de risco, pelos dependentes de drogas e pelos consumidores inadvertidos –, os novos 

objetos sobre os quais se debruça o Poder Judiciário, levando as sociedades contemporâneas a 

se verem, cada vez mais, enredadas na semântica da judicial. É, enfim, a essa crescente 

invasão do direito na organização da vida social que se convencionou chamar de 

judicialização das relações sociais (VIANNA, 1999).  

 Assim, a esta interferência do direito na sociabilidade é que se refere o conceito de 

Judicialização das Relações Sociais, pois sua existência se dá num universo em que surgem 

novos conjuntos de práticas sociais e direitos para além da visibilidade dos novos personagens 

e dos temas que não eram considerados pelos sistemas jurídicos (VIANNA, 1999).  

 Acontece uma interpelação, seja por indivíduos isolados ou grupos demandantes de 

direitos, por regulação de comportamento e reconhecimento de identidades, assim como a 
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família em sua esfera privada vem conhecendo um processo crescente de normatização (cuja 

regulação na decisão dos pais em relação à educação dos filhos é um exemplo).  
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Entretanto, esse processo não vem acontecendo somente nas esferas menores; esta 

regulação se dá em diferentes dimensões da sociedade, ou seja, ele vem aumentando e 

ganhando grandes dimensões no que tange à vida social dos indivíduos, que se encontram 

entranhados nesse conjunto normativo de relações jurídicas.  

 Um dos motivos para que esse processo aconteça também se deve ao fato da 

argumentação que se tem em favor dos direitos das grandes massas, principalmente do direito 

de acesso à Justiça
56

. Com isto, o Estado acaba cedendo a esta argumentação e introduz um 

conjunto de inovações no sistema jurídico brasileiro, através de um processo voltado a 

democratização da Justiça. Desta forma, este direito ganha então particular ênfase no país.  

 Encontramos-nos atualmente em uma “emboscada” burguesa? Já que ao demandarmos 

o reconhecimento de nossos direitos e para, além disso, que estes direitos sejam reconhecidos 

por bases legais, acabamos, também, “jogando água no moinho” do capitalismo, fazendo com 

que cada vez mais estejamos presos a regulações jurídicas das mais diversas? Esse é um bom 

ponto para refletirmos sobre as atuais formas das lutas de classes na contemporaneidade.  

 De fato, o direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido como 

sendo de importância capital entre os novos direitos individuais e sociais, uma vez que a 

titularidade de direito é destituída de sentido, na ausência de mecanismos para sua efetiva 

reivindicação. O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como requisito fundamental – o 

mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretende 

garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos (CAPPELLETTI & GARTH, 1988). 

 A ação do Estado então faz uso de sua estrutura burocrática, funções e órgãos capazes 

para instrumentalizar um possível “exercício de cidadania”. 

 Os novos personagens e conflitos surgidos das transformações estruturais pelas quais o 

Brasil passou, fazem com que o Estado venha a facilitar o acesso à Justiça – seguindo também 

a orientação do BM. Destarte, o poder estatal pretende conceder proteção judicial aos 

cidadãos cujo seus interesses não são representados ou são representados de forma ineficaz. 

Aqui cabe ressaltar, a contradição deste processo, uma vez que o Estado é quem antes não 

oferece subsídios aos “cidadãos”, que tentam recorrer ao Poder Judiciário em busca da 

afirmação de direitos. Ou seja, o Estado não oferece políticas públicas para efetivação desses 

direitos, mas cria “condições” para que se possa recorrer a implementação destes direitos não 
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viabilizados por ele próprio. Deixando assim, a sua clara intenção de ampliação da relação 

entre o Poder Judiciário e a sociedade, ao expor a população à intervenção (regulação) do 

Direito em todas as esferas da vida social.  

Logo, no Brasil, principalmente depois da Reforma do Judiciário, são criados 

mecanismos “facilitadores” de acesso à Justiça – como o exemplo da criação dos Juizados 

Especiais
57

, no qual acabam propiciando um novo canal de expressão das situações da vida 

social. E isso, vem acarretando uma maior procura dos cidadãos brasileiros por esta estância 

do Poder Público, assim como, serve também para que o Estado esteja presente de forma 

reguladora em quase todos os aspectos da sociabilidade. 

Sendo assim, o misto de ampliação ao “direito” de acesso à justiça e a falta de 

efetivação das políticas sociais, nos faz perceber uma ampliação da judicialização com uma 

significativa invasão do Direito nas mais diversas localidades da vida social. Esse processo 

fez com que o Estado utilizasse de sua estrutura burocrática de funções e órgãos para a 

formulação de políticas de acesso aos tribunais, possibilitando ao cidadão que reivindique 

seus direitos pela vida judicial. Contraditoriamente (ou não), este mesmo Estado se retrai no 

que diz respeito à formulação e implementação de políticas sociais. 

Ao invés de se criarem mecanismos para efetivação dos direitos sociais, são criadas formas 

alternativas para que a população tenha mais acessibilidade a Justiça. Logo, isso acaba 

gerando um intenso protagonismo do Poder Judiciário, já que a população começa cada dia 

mais, a procurar o acesso pelas vias que lhe são ofertadas para a resolução de seus problemas 

cotidianos, mesmo que esta via se apresente burocratizada. 

 E a justiça pensada como alternativa em casos de urgência passa a ser percebida como 

uma esperança para a solução de tais problemas, ou seja, os processos são movidos na 

esperança de que o Estado cumpra de fato o seu papel em fornecer subsídios para a 

efetividade de tal direito.  

 Entretanto, cabe ressaltar, de acordo com Assumpção (2012), que o Poder Judiciário 

não detém uma posição à margem do Estado capitalista. Aliás, ele faz parte do processo de 

enfrentamento capitalista das expressões da “questão social”. Neste sentido, quando nos 
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 Com estes Juizados, o Judiciário tem sido exposto aos dramas vividos pelos segmentos mais pobres da 

população, assim como as suas expectativas em relação à justiça, que por sua vez também vem legitimando estas 

novas formas de acesso à Justiça.  
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referimos ao Brasil, é necessário frisar que, com o processo de redemocratização ocorrido no 

país, o Judiciário, concebido na Constituição Federal de 1988 como defensor dos direitos 

sociais e fundamentais, passa a exibir uma mudança no seu estilo de atuação; agora não mais 

restrita à solução de penas ou conflitos trabalhistas. Trata-se da crescente intervenção dessa 

instituição estatal na política do Estado Brasileiro como mais um organismo comparte da 

estratégia de gerenciamento da pobreza, atuando, seja pela via da repressão, ou da 

assistencialização as classes mais pobres.  

 O fenômeno da judicialização nos dias atuais, expressa, assim, um processo 

contraditório, pois ao mesmo tempo em que o Poder Executivo não concretiza a garantia aos 

direitos sociais, a atuação dos magistrados do Poder Judiciário se propõe muitas vezes a 

afirmar tais direitos. Assim, o Judiciário se estabelece como um mecanismo de controle da 

sociedade e legitimação do poder do Estado no seio da sociedade capitalista contemporânea, 

colocando esta instituição numa importante posição de manutenção da ordem da democrática. 

Deste modo, o próprio crescimento da atuação do Poder Judiciário apenas corresponde à 

forma como os direitos sociais são tratados pelo Estado brasileiro, fazendo desta instituição 

mais um dispositivo capitalista ao processo de gerenciamento da “questão social”. 

 Assim, estes dois aspectos convivem de forma mútua, pois a legitimidade do Estado 

vem de sua capacidade de ação regulatória, e ele por sua vez, mostra a capacidade que tem de 

desmobilização política, ao despolitizar os conflitos sociais, levando-os, de forma controlada, 

para um campo no qual ele possa obter o engajamento dos envolvidos na manutenção da 

ordem vigente (ALAPANIAN, 2008). 

 A lógica estatal de gerenciamento da pobreza acaba por ofuscar a configuração das 

expressões da “questão social”, ao trazer demandas de direitos sociais para dentro do 

Judiciário – uma instituição do poder estatal –, ou seja, para dentro de uma das instâncias da 

composição burocrática do aparato do Estado. Isto, por sua vez, acaba sendo de extrema 

funcionalidade para o Estado, por significar uma melhor forma de controle, principalmente 

quando as demandas são levadas de forma individualizada à justiça, como conflitos entre 

partes, como litígios, cabendo à justiça a aplicação das leis existentes, instituindo as medidas 

cabíveis e encaminhando possíveis soluções para as situações. Esta vem sendo uma das 

formas com que o Estado brasileiro responde o aprofundamento das expressões da “questão 

social”.  



115 

 

 

 

 Deste modo, o estudo da atuação do Poder Judiciário, apreendido como parte da 

estrutura estatal, deve basicamente compreender a natureza do próprio Direito como um grupo 

de normas que são estabelecidas com vistas à regulação da vida social. E, para além, tem que 

ser considerado que o atual papel político do Judiciário no Brasil não é recente, pois desde a 

origem da atuação deste Poder, ele exerceu distintamente formas de manutenção da ordem 

social.  

 Sendo assim, pode-se dizer que a atuação do Poder Judiciário historicamente – como 

braço do Estado – atuava na medição de conflitos, era uma atuação voltada para regulação e 

disciplinamento dos cidadãos à ordem social em vigência, sendo as normas legais uma 

verdadeira forma de realização dessa finalidade, já que as conquistas sociais – posteriormente 

sendo transformadas em leis – ainda que percebidas como conquistas dos trabalhadores, 

serviram também para a formação de um consenso necessário a manutenção e/ou reprodução 

da ordem capitalista (ALAPANIAN, 2008).  

 A judicialização excessiva ocorre também devido a referência da lei que possibilita 

aos cidadãos demandar os direitos junto a Judiciário. Logo, o que caracteriza a judicialização 

é “tanto o aumento da intervenção do Estado sobre a classe trabalhadora, quanto o movimento 

que compreende a possibilidade desta última recorrer ao Poder Judiciário” (ASSUMPÇÃO, 

2012, p.89) visando a garantia de um direito reconhecido legalmente pelo Estado.  

 De acordo com Assumpção (2012), o crescimento da intervenção do Poder Judiciário 

no campo dos direitos sociais, do acesso às políticas sociais, pode ser apreendido como 

procedente de um processo conformado pelo progresso no âmbito dos direitos, através das 

conquistas sociais promulgadas na CF-88, e pela posterior negação de direitos ocasionada 

pelo avanço da agenda neoliberal no Brasil. Logo, o neoliberalismo quando reduz a 

intervenção do Estado no que diz respeito a garantia dos direitos sociais, de certa forma induz 

a propagação da recorrência ao Poder Judiciário, permitindo a afirmação que a procura por 

este Poder, aumentando o quantitativo de processos judiciais, está longe de compor um 

processo unicamente jurídico. Portanto, se pode afirmar que este movimento surge como um 

efeito do neoliberalismo na contrarreforma estatal.  

 Destarte, é sob a égide neoliberal que ocorre o espraiamento do Poder Judiciário em 

um papel de destaque na política. O Judiciário torna-se referência num tipo de canal para a 

satisfação das expectativas de direitos dos cidadãos, em função da deslegitimação do Estado 
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em relação aos direitos sociais. Assim, torna-se crescente a demanda a justiça pela efetivação 

de direitos sociais.  

 É importante frisar que para apreendermos o processo de judicialização, devemos 

considerar o Poder Judiciário, como um Poder de Estado, que constitui a expressão de 

interesses divergentes no âmbito da sociedade marcada pelo modo de produção capitalista, 

devendo, assim, ser reconhecido a partir das relações entre as classes sociais existentes.  

 Objetivado em instituições com seus variados projetos e programas, o Estado apoia e 

também organiza a reprodução das relações sociais, assumindo assim, um papel de regulador 

e fiador dessas relações ao intervir concomitantemente na viabilização do processo 

acumulativo e na reposição das classes trabalhadoras. 

 A evolução econômica do capitalismo brasileiro propiciou mais um fortalecimento da 

desigualdade do que a diminuiu; as contradições que se expressam na relação capital/trabalho 

expõem visíveis contrastes entre riqueza e pobreza. A atuação estatal, por sua vez, mostra sua 

funcionalidade ao obter legitimidade desenvolvendo ações que no nível da “aparência” se 

voltem para o enfrentamento dessa desigualdade social. As políticas sociais – que expressam 

o caráter contraditório das lutas sociais – servem como uma importante ferramenta para a 

atenuação das expressões da “questão social”, ao mesmo tempo em que são utilizadas como 

mecanismo de obtenção de legitimidade da ordem do capital.  

 A cultura política estabelecida no Brasil, historicamente, nega a identidade social dos 

trabalhadores, assim como seu pertencimento a uma classe, pois a atuação do Estado tratou de 

ocultar os conflitos e resistências inerentes a ordem capitalista, a fim de legitimar a 

dominação. Neste sentido, as políticas sociais, ao estabelecerem programas sociais assumem o 

papel de atenuação de possíveis conflitos sociais que possam decorrer das precárias condições 

de vida onde se encontram as classes trabalhadoras. 

 Assim, se as políticas sociais, do ponto de vista do Estado, assumem um caráter 

funcional ao controle social, como também na própria reprodução das condições de 

dominação; elas, por outro lado, apresentam um caráter contraditório que precisa ser 

considerado e que diz respeito à intensidade das lutas políticas das classes mais pobres pela 

ampliação de políticas sociais.  

O SUS é um bom exemplo para analisarmos como acontece atualmente a luta por 

direitos sociais, que por ventura também estão sendo realizados através de disputas judiciais, 

gerando, assim, o fenômeno da judicialização da saúde no Brasil. 
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CAPÍTULO 3 – A SAÚDE COMO POLÍTICA PÚBLICA NO BRASIL E O SEU 

PROCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO 

 

Neste capítulo iremos discorrer sobre alguns aspectos históricos e as diferentes 

configurações que se deram nos direitos sociais no Brasil, com ênfase ao direito à saúde, de 

modo a buscarmos entender os motivos para o espraiamento do Poder Judiciário nos tempos 

atuais para efetivação deste mesmo direito, gerando, assim, o atual fenômeno da 

judicialização da saúde na sociedade brasileira – objeto de nossa análise. 

Como visto até aqui, o Estado moderno é uma instituição burguesa de acordo com os 

parâmetros do modo de produção capitalista, tendo expressiva funcionalidade a reprodução 

do capital. Ele vai modificando suas funções a partir de cada conjuntura histórica especifica 

nos estágios de reprodução do capitalismo. No caso do Estado brasileiro não poderia ser 

diferente.  

Deste modo, como se deram as últimas mudanças na estrutura estatal brasileira, 

principalmente no que tange os direitos sociais? Como o direito à saúde ficou diante destes 

processos de mudanças? Como vimos no capítulo 2 o direito é uma área do conhecimento 

discutida por correntes teóricas distintas cujos princípios se manifestam no conjunto de leis, 

normas jurídicas, etc, sob o protagonismo do Estado, sendo esta sua principal competência 

na regulação das relações jurídicas na sociedade e via de sustentação e funcionamento do 

modo de produção capitalista. Munido desta compreensão, à luz de pensadores 

representativos deste debate pretendo adentrar um pouco mais na análise da realidade 

brasileira, em suas relações mais amplas, como espaço empírico onde as normas e as 

relações sociais e jurídicas entre os homens se concretizam. Assim, pretendo demonstrar, a 

partir do entendimento da realidade concreta, com destaque a algumas de suas 

especificidades, históricas, econômicas, políticas e sociais, como ocorreu o desenvolvimento 

dos direitos sociais no país, principalmente, depois do processo de redemocratização, 

analisando parte de suas peculiaridades no que concerne a interlocução entre o 

conhecimento social, os direitos sociais e o papel do Estado brasileiro, com vistas a 

esclarecer o meu objeto de estudo, a exponenciação da judicialização da saúde 

especialmente no Rio de Janeiro. 

 

3.1– Breves considerações sobre a afirmação dos direitos sociais no Brasil 
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De acordo com Fernandes (1968), nas sociedades dependentes, o capitalismo é 

introduzido antes da plena constituição da ordem social competitiva Nestas condições, a 

ordem social anterior acaba dando uma formatação específica ao capitalismo, condição que 

obstaculizou a expansão deste modo de produção no Brasil. 

Para Florestan Fernandes, o Brasil teve algumas particularidades no processo de 

entrada no regime capitalista mundial. Ele entende o sistema mundial capitalista como uma 

totalidade composta por partes contrárias que possuem alguma assimetria entre si. São as 

nações exploradoras e as nações exploradas. Tais partes nacionais estabelecem mútuas 

relações que as tornam compartes de uma mesma estrutura mundial, na qual umas são 

dominantes, outras dominadas.  Além da dominação política e cultural, são desenvolvidas ao 

longo do tempo no sistema capitalista internacional, mecanismos de exploração econômica, 

tais como o de produção e apropriação do excedente. Destarte, a dinâmica do mercado 

mundial é notadamente fundada em mecanismos políticos e econômicos que estabelecem 

hierarquias entre nações imperialistas e nações dominas e exploradas. 

O Brasil nasce como fruto dessa expansão desigual e combinada do modo de produção 

capitalista. Desde a sua fundação, o país é uma formação econômico-social marcada pelo 

domínio estrangeiro, ele é subjugado de alguma forma com maior ou menor intensidade. 

Seja em seu período colonial, seja em seu período “independente”, por forças estatais 

(nações), ou por forças privadas (capitais). 

Traço decisivo para o Brasil avançar no modo de produção capitalista foi a 

constituição em um Estado independente de Portugal. Para Maranhão (2013), o recém 

Estado nacional brasileiro através de uma contínua manipulação privada foi fundamental 

para o nascimento e reprodução da classe burguesa brasileira. O Estado nacional 

independente desenvolve-se no Brasil atrelado à função de oferecer o ambiente adequado à 

acumulação privada do setor agrário-exportador – dominante na época. 

Assim, “a formação de um Estado nacional independente desenrolou-se sem que se 

processassem alterações anteriores ou concomitantes na organização da economia e da 

sociedade” (FERNANDES, 1968, p.22). O país iniciou sua fase no modo de produção 

capitalista tendo ainda arraigados os laços coloniais em sua estrutura. A passagem de 

colônia para uma nação independente, apenas alterou o formato de dependência do Brasil, 

ou seja, os laços coloniais deixaram de ser estritamente jurídico-políticos, para se tornarem 

também econômicos. 
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No processo de acumulação capitalista, a classe burguesa no Brasil não teve condições 

de cumprir de forma autônoma seu compromisso com a industrialização.58 Foram feitas 

alianças entre as classes dominantes (brasileira e internacional) que se mostraram de 

extrema funcionalidade para as próprias classes e suas intenções, pois a industrialização foi 

realizada, mantendo a estrutura de privilégios da qual a classe burguesa brasileira 

desfrutava. Tudo isso somado ao suporte estatal para o processo de industrialização. 

Em suma, a implantação do capitalismo no Brasil obedeceu a lógica particular dos 

padrões de dominação externa e a burguesia brasileira ao mesmo tempo manteve sua forma 

oligárquica. As elites dominantes promovem a inserção do país na era moderna capitalista 

sem abrir mão das antigas estruturas coloniais e escravistas. O Brasil entra na ordem 

competitiva do capital mesclando elementos de forma desigual e combinada, elementos 

arcaicos e elementos modernos. Os latifundiários conservaram privilégios que permitiram a 

manutenção de larga parcela do seu poder (até os dias atuais). Eles acabam usando este 

poder tanto para manter intactos os seus interesses de classe quanto para impedir a 

organização dos setores mais combativos da sociedade brasileira que poderiam contestar o 

seu status quo. 

Deste modo, o processo de industrialização e amadurecimento do capitalismo 

brasileiro foi realizado sem o rompimento com a condição de dependência do país com a 

dominação imperialista externa. Esta articulação com o setor externo, mais a aliança com as 

forças políticas retrógadas, vai ser culminante em 1964, quando se passa a fazer uso de um 

“modelo autocrático burguês”, uma ditadura da burguesia altamente repressora 

(FERNANDES, 1987). 

De acordo com o autor supracitado, o golpe militar de 1964, aglutinou interesses das 

frações burguesas brasileiras com a burguesia internacional e suas estratégias imperialistas 

em torno de uma contrarrevolução autodefensiva servindo para desencadear a aceleração e 

aprofundamento da acumulação capitalista no Brasil. 

 Para o autor, a realização da autocracia burguesa, assim como o Brasil, foi constituído 

historicamente de arranjos “pelo alto”, realizados em nome dos interesses do capital 

internacional e com a exclusão de forças populares e com fundamental apoio da face 

autoritária interventora do Estado. Em suma, a integração do Brasil a fase monopolista do 
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capitalismo se deu de uma maneira particular e subordinada aos interesses das nações 

centrais desse modo de produção. 

Temos no Brasil um capitalismo monopolista periférico que alcança seu estágio de 

industrialização intensiva e plena articulação com a economia mundial imperialista através 

da subserviência aos interesses do capital estrangeiro, da reiteração da desigualdade social e 

da concentração de renda (MARANHÃO, 2013, p.160).   

 

Segundo o autor supracitado, a modernização capitalista no Brasil adensou as 

características de uma economia dependente do capital imperialista que se alimenta de uma 

extrema desigualdade social. E, diferentemente do que aconteceu nos países centrais, o 

desenvolvimento capitalista periférico no Brasil, em sua fase monopolista, não proporcionou 

a universalização do trabalho assalariado e a ampliação do consumo massificado aos 

trabalhadores. Em vez disso, essa transição para fase capitalista moderna e a correlação de 

forças entre as classes sociais criaram uma grande oferta de força de trabalho sempre pronta 

a ser explorada a baixos custos, por diversos setores da burguesia nacional e internacional. 

Neste momento, achamos conveniente apresentar à luz do pensamento de alguns 

pensadores mais representativos deste deabate, um breve panorama sobre os fatos históricos, 

econômicos e sociais que estavam acontecendo ao redor do mundo, concomitantemente a 

este processo que ocorria também no Brasil, dada a importância das relações entre o Estado 

e os rebatimentos sobre o trabalho e as classes sociais. 

Segundo Harvey (1989), uma significativa alteração do capitalismo ocorreu após a 

Segunda Guerra Mundial. É neste período que emerge o padrão de acumulação fordista-

keynesiano (conhecido também pela rigidez no processo de produção), que por sua vez, é 

complementado com políticas cíclicas levadas a cabo pelo Estado, impulsionando o 

crescimento econômico. 

De forma resumida, ocorre no pós-guerra uma transição no regime de acumulação 

capitalista e no modo de regulamentação social e política a ele associado. 

 Neste período o Estado canalizou o fundo público para o financiamento do capital e 

para a reprodução da força de trabalho, pois a lógica era que impulsionando a produção, o 

mercado se ampliaria, e, preservando certo poder aquisitivo da classe trabalhadora 

viabilizaria o consumo de mercadorias e a dinamização da economia.  

 Para atingir tais metas, foi necessária uma política impulsionadora em relação ao 

emprego. Existia uma meta (keynesiana) do “pleno emprego” e manutenção de certo padrão 
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salarial negociados com as diversas categorias de trabalhadores por intermédio de suas 

representações sindicais. 

  Ao Estado coube viabilizar salários indiretos por meio de políticas sociais públicas, 

operando uma rede de serviços sociais que permitisse liberar parte da renda da população 

para favorecer o consumo de massa – elevando a dinâmica da produção econômica. Ou seja, 

o acordo entre Estado, o empresariado e os sindicatos levou a uma ampliação das funções 

estatais no campo das políticas públicas sociais. 

  Este padrão de desenvolvimento possibilitou o avanço de certas conquistas no que diz 

respeito aos direitos sociais nos países do chamado “primeiro mundo” e ficou conhecido 

como Welfare State. O longo período de expansão do pós-guerra que se “estendeu de 1945 a 

1973, teve como base um conjunto de práticas de controle do trabalho, tecnologias, hábitos 

de consumo e configurações de poder político-econômico” (HARVEY, 1989, p.119). 

  O Estado de Bem-Estar Social assegurava aos trabalhadores daquela sociedade um 

conjunto de direitos sociais, constituídos por este Estado, como mecanismos compensatórios 

combinados com o Keynesianismo. Este conjunto de medidas de contratendência permitiu 

compatibilizar a dinâmica da acumulação e da valorização capitalista e, em um mesmo 

movimento, garantia direitos políticos e sociais mínimos, que possibilitou, com extrema 

sucesso a integração dos trabalhadores à ordem capitalista via redução dos mesmos à 

perspectiva econômico-corporativa (DIAS, 1998). 

  Entretanto, a crise desse padrão de acumulação eclode em meados da década de 1970, 

com claros sinais de estagnação econômica mundial, altos índices inflacionários e com uma 

mudança na distribuição do poder no cenário mundial. “O colapso desse sistema a partir de 

1973 iniciou um período de rápida mudança, de fluidez e de incerteza” (HARVEY, 1989, 

p.119). 

O Welfare State já tinha realizado a tarefa de neutralização das classes subalternas. As 

demandas populares e as políticas compensatórias do bem-estar social passaram a ser 

apresentadas como responsáveis pela crise. Logo, a liberdade do mercado deveria ser 

restaurada como a única fonte de socialibidade. Entra em cena o neoliberalismo (a ideologia 

constituída deste processo) e agora via “revolução” tecnológica, busca-se a possibilidade de 

ampliar a produtividade do trabalho. Nesta nova fase do capital, passa-se a afirmação do 

fragmentário, do detalhe, liquida-se a totalidade. As relações de trabalho são modificadas, 

passam  a serem flexibilizadas. Já no que diz respeito a cidadania nessa nova fase, ela se 
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apresenta necessariamente restritiva. Cortam-se e destroem-se os direitos sociais 

conquistados/cedidos outrora, asfixiam-se as possibilidades de organização sindical, 

produzem-se mutações no processo partidário e, acima de tudo, desideologiza-se e 

despolitiza-se a luta (DIAS, 1998). 

 Este processo traz um redimensionamento das relações de poder no mundo capitalista. 

Estabelece-se, assim, uma intensa concorrência por novos mercados, acirrando a 

competitividade intercapitalista, que passa a exigir alterações no padrão de acumulação. 

  Essa mudança nas formas de organização da produção vai ser chamada de acumulação 

flexível, ou do modelo japonês, ou toyotismo59, reunidas sob o mote da flexibilização. 

Busca-se uma maior flexibilidade no processo de trabalho, em contrapartida à rigidez da 

linha de produção, da produção em massa e em série do fordismo. 

  Segundo Harvey (1989), esta flexibilidade se deu no mercado de trabalho, 

acompanhada da desregulamentação dos direitos do trabalho, de estratégias de 

informalização no que diz respeito à contratação da mão-de-obra. Nos produtos, agora com a 

produção não necessariamente em série, pois se busca atender as particularidades das 

demandas dos mercados consumidores que leva a uma flexibilidade dos padrões de consumo 

também.  

  O desmonte do Welfare State se deu, e o capital entrou em uma fase de ofensiva 

política e econômica reestruturando-se, em sequencia, na sua etapa neoliberal, não 

demonstrando nenhum tipo de compromisso com o âmbito social. 

  Esta nova etapa exaltou a ideia da globalização da produção e dos mercados, 

concomitantemente com a precarização das relações de trabalho, redução e/ou eliminação os 

direitos sociais, rebaixamento dos salários, estabelecimento de contratos temporários, o que 

afetou profundamente as bases da defesa do trabalho conquistados pela classe trabalhadora 

durante o pós-guerra. 

Voltando especificamente para o Brasil. Como foi explicitado anteriormente, esta 

transição de modelos e ou estágios de desenvolvimento econômico para o capitalismo 

monopolista se deu novamente entre uma aliança da burguesia brasileira com o capital 

estrangeiro, aguçando ainda mais a coexistência do padrão moderno e do atrasado num 

mesmo lugar. Assim, mostram tendências de perpetuação da posição de subalternidade da 
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economia brasileira, ao aprofundar a dependência deste capitalismo “particular”. Desta 

forma, sob o ângulo das relações sociais tudo indica que as classes sociais no Brasil parecem 

estruturadas cada vez mais sob um contexto de alta peculiaridade, sob um tipo de realidade 

jurídica e institucional imposta pela condição de dependência do país, onde o que se destaca 

como prioridade é a questão econômica em detrimento das outras esferas, sociais, políticas 

etc. 

O Estado desempenha papel fundamental e central nesta nova etapa histórica de 

desenvolvimento econômica em que a dependência brasileira, das economias centrais 

mostra-se imperiosa. Ele se mostra como uma estrutura burocrática de condensação dos 

interesses dos capitais internacionais e nacionais, operando políticas muito mais, em favor 

desta minoria, e não como representante do interesse geral como foi no passado na 

democracia burguesa. O Estado brasileiro opera com algumas novas funções que lhe são 

exigidas após o ingresso do país na fase monopolista. No lugar do Estado Democrático de 

Direito, surge o Autocrático, que opera os seus objetivos mediante a conjugação de 

interesses das classes dominantes brasileira e internacional, agindo por meios coercitivos e 

repressivos. Em outros termos, o Estado se constitui como instrumento funcional as classes 

dominantes para imposição de uma estabilidade política que se mantém nesta fase pela força 

bruta e pela ameaça potencial, sendo, desta forma, um requisito político para a acumulação 

capitalista. 

Neste período, as politicas publicas eram impulsionadas – mesmo sendo restritas em 

relação ao seu acesso -, como uma forma de estratégia e busca de legitimidade do governo 

militar  (BEHRING & BOSCHETTI, 2007). 

Contudo, em 1974 começam a transparecer as primeiras fissuras e sinais de 

esgotamento do regime militar, em função dos impactos que ocorriam na economia 

internacional, restringindo o fluxo de capitais no país. Em consequência, os anos que se 

seguiram foram marcados por uma distensão política, em um processo de transição 

democrática fortemente controlada pelas elites. 

Na década de 1980, o Brasil passa por um processo de redemocratização, que implica 

em uma ampla mobilização política dos setores populares, a qual alcançara tamanha 

magnitude, não havendo a possibilidade de evitar a criação de bases jurídico-institucionais 

no sentido de reverter boa parte daqueles traços de dominação e exploração do período 

ditatorial pelo qual o país tinha acabado de passar. Em 1988, ocorre a Assembleia Nacional 
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Constituinte, em um processo de intensa disputa, com a efervescência dos movimentos 

sociais e movimento dos trabalhadores, com suas reivindicações na tentativa de retomada do 

Estado democrático e efetivação dos direitos sociais. 

 

Esse movimento operário e popular novo era um ingrediente político decisivo da história 

recente do país, que ultrapassou o controle das elites.  Sua presença e sua ação interferiram 

na agenda política ao longo dos anos 1980 e pautaram alguns eixos na Constituinte, a 

exemplo de: reafirmação das liberdades democráticas; impugnação da desigualdade 

descomunal e afirmação dos direitos sociais; reafirmação de uma vontade nacional e da 

soberania, com rejeição das ingerências do FMI; direitos trabalhistas; e reforma agrária 

(BEHRING & BOSCHETTI, 2007, p.141). 

 

 

A Constituição de 1988 consagrou um avanço social, resultante das lutas conduzidas, 

por duas décadas, pelos setores democráticos. Sem ferir a ordem burguesa, ela apoiou os 

fundamentos a partir dos quais a dinâmica capitalista fosse direcionada de modo a reduzir, a 

níveis plausíveis, o que os próprios segmentos das classes dominantes denominavam “dívida 

social”. Realmente, a CF-88 representou 

 

[...] um pacto social preciso, no qual as forças sociopolíticas comprometeram-se com uma 

convivência social parametrada pela primazia de, mantendo as regras do jogo democrático, 

baixar as fortíssimas assimetrias socioeconômicas produzidas pelo padrão de 

desenvolvimento pela ditadura (NETTO, 1999, p. 76). 

 

 

Todavia, já estavam presentes, nessa correlação de forças, as expectativas de mudança 

no sentindo oposto, ou seja, a agenda neoliberal. A Constituinte levou a importantes 

conquistas no que diz respeito à afirmação dos direitos sociais e políticos. Sendo um divisor 

de águas no Brasil, a promulgação da Carta Constitucional teve grande relevância no plano 

jurídico ao declarar direitos sociais, inexistentes anteriormente, esboçando assim a iniciativa 

de um Estado protetor no país.  

 

[...] a Constituição de 1988 apontava para a construção – pela primeira vez posta na história 

brasileira – de uma espécie de Estado de bem-estar social: não é por acaso que, no texto 

constitucional, de forma inédita em nossa lei máxima, consagram-se explicitamente, como 

tais e para além de direitos civis e políticos, os direitos sociais (coroamento como se sabe, 

da cidadania moderna). Com isto, colocava-se o arcabouço jurídico-político para implantar, 

na sociedade brasileira, uma política social compatível com as exigências de justiça social, 

equidade e universalidade (NETTO, 1999, p. 77). 
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Entretanto, apesar das importantes conquistas no que diz respeito a uma reforma 

democrática no Estado brasileiro, e da Carta Magna ter previsto alguns direitos e garantias 

aos cidadãos, o processo que se deu em seguida no país ocasionou a não implementação 

destes direitos recém-assegurados juridicamente. Embora o crescimento das lutas 

democráticas e dos movimentos sociais tivesse direcionamento para a realização de reformas 

efetivas, as condições econômicas – internas e externas – eram adversas para que os direitos 

promulgados na Carta Constitucional fossem levados adiante. 

Segundo Netto (1999), esta conquista social realizava-se no mesmo momento em que, 

no plano internacional, concorriam vários processos para colocar em questão o Estado de 

Bem-Estar social, a exemplo da crise do chamado socialismo real e a reestruturação do 

capitalismo mundial. Assim, ao mesmo tempo em que, no Brasil, criavam-se mecanismos 

político-democráticos de regulação da dinâmica capitalista, mundialmente tais 

mecanismos perdiam a vigência e tendiam a ser substituídos, com a legitimação do 

neoliberalismo e sua política de desregulamentação, flexibilização e privatização, elementos 

intrínsecos à mundialização operada sob o comando do grande capital.  

 

As possibilidades de levar a prática o essencial da Constituição de 1988, com esta evidente 

assincronia, tornavam-se mais problemáticas. Ressalta-se: mais problemáticas porque, em 

si mesmo, o desenho constitucional que projetava algo similar a um Estado de bem-estar 

social encontrava enorme resistência entre e o conjunto da burguesia e seus associados; 

para estes segmentos dominantes, levar à prática o pacto social plasmado na Constituição 

de 1988 equivalia, no plano econômico, à redução das taxas de exploração e, no plano 

político, à construção de mecanismos democráticos de controle social capazes de 

contrarrestar as práticas de manipulação política mais grosseiras (NETTO, 1999, p. 78, 

grifos do autor). 

 

 

Durante esse processo de mudanças políticas, sociais e econômicas, Fernando Collor 

de Mello ascende ao poder, em março de 1990, através de uma coligação política que 

derrota as esquerdas organizadas nas urnas. Collor se colocara no momento como alternativa 

para os representantes do capital contra a ascensão de Lula. Neste governo, Collor tratou de 

implementar uma política econômica e uma política externa que seguia as recomendações e 

diretrizes do chamado Consenso de Washington, ao propor políticas de privatizações e de 

liberação econômica, tanto no fluxo de capitais quanto no de mercadorias. No entanto, todo 

esse processo, por ter sido conduzido de maneira inábil pelo então presidente, acabou 

tornando-se inviável naquele momento. Em 1992, Collor sofre um processo de impeachment 
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devido às denúncias de corrupção em seu governo num ambiente de completo fracasso de 

seu plano político. 

Itamar Franco, vice-presidente de Collor, assume o posto de presidente do Brasil no 

final do ano de 1992, após a renúncia do último. Durante este período, o país está passando 

por uma grave crise econômica e Itamar encontra em Fernando Henrique Cardoso (FHC) o 

homem forte de seu governo quando este assume o Ministério da Fazenda e executa o Plano 

Real – um programa econômico cujo principal objetivo era controlar a hiperinflação que 

assolava o país. Logo, após o êxito deste programa que, em tese, estabilizou a moeda no 

país, FHC torna-se o candidato natural à sucessão de Itamar na presidência do país. 

Na sequência da promulgação da Constituição de 1988, a burguesia e seus sócios, 

jogaram de tudo para desqualificar o processo da Constituinte, ou seja, o ataque da 

burguesia ocorreu desde o impedimento da preparação da legislação complementar até a 

simples violação dos seus preceitos, levando a um confronto entre os trabalhadores e os 

setores dominantes da sociedade brasileira, mesmo de forma mediada pelas instituições 

estatais burguesas. Em suma: 

 

Neste confronto, os setores dominantes começaram levando a melhor: foram capazes de um 

rearranjo político que lhes conferiu uma vitória eleitoral – a presidencial de 1989 -, que teve 

como efeito uma sensível desmobilização dos setores populares (desmobilização tanto mais 

rápida quanto menores tinham sido os ganhos organizativos do movimento popular). Mas o 

governo Collor mais um caso de polícia que de política, não apenas desorganizou o Estado 

e tornou intolerável a corrupção escancarada: teve a função de deixar clara para a 

burguesia a necessidade de um projeto político orgânico e menos imediatista. O episódio 

Itamar Franco serviu para testar a liderança política apta para emprestar a este projeto uma 

face palatável – e, com o “Plano Real”, FHC tornou-se o homem confiável para conduzi-lo 

(NETTO, 1999, p.78). 

 

Confiável para o grande capital e seus detentores para sustentar a sua candidatura, 

FHC utilizou-se de suas credenciais democráticas – o fato de ter sido “exilado” durante a 

ditadura, e, portanto, ser identificado como de “esquerda”; além do fato de ter sido o “pai” 

do Real, fez com que ele tivesse o apoio popular. Com isso, ganhou o primeiro turno da 

eleição, e rapidamente deu efetividade ao projeto político do capital para inviabilizar o 

projeto social da CF-88. Assim, 

 

[...] sob o pretexto da “modernização do país”, “do ingresso no Primeiro Mundo” e coisas 

que tais, e sustentado por uma unanimidade da mídia que nem a ditadura forçadamente 

obteve, o primeiro governo FHC operou eficientemente contra a alternativa social proposta 

na Constituição em dois planos: no plano jurídico, dando forma a uma reforma/revisão 
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constitucional que acabou por retirar da Carta elementos fundamentais (neste sentido, a 

“reforma da previdência” é emblemática); e, substancialmente, no plano prático-concreto, 

dando curso a um “modelo de desenvolvimento” que subtraiu as bases de sustentação 

econômico-financeiras para uma eventual implementação daquela base alternativa 

(NETTO, 1999, p.79). 

 

A implementação do projeto político do grande capital por FHC ocorreu 

concomitantemente à inviabilização da alternativa pautada na Constituição da construção de 

um Estado com amplas responsabilidades sociais e garantidor de direitos sociais de forma 

universal. 

Netto (1999) afirma que o projeto operado por FHC demarca o giro estabelecido pela 

burguesia a partir da promulgação da Carta de 1988 e do novo contexto que se apresentava 

no plano internacional posto pela reestruturação do capitalismo. Isto é, tratava-se de 

implementar uma orientação política macroscópica que, sem cortar de modo grosseiro os 

aspectos formais da democracia representativa, assegurasse ao Poder Executivo a margem 

de ação necessária com vistas a promover uma interação de maior vigor junto ao sistema 

econômico mundial, ou por melhor dizer, promover esta interação de acordo com as 

exigências postas pelo grande capital – sendo esta sumamente subalterna. 

Ainda de acordo com o autor citado, esta orientação tomou corpo na política 

econômica de FHC: ele fez do “Plano Real”, como um instrumento de estabilização 

monetária, o primeiro passo para uma total abertura do mercado brasileiro ao capital 

internacional. Essa desregulamentação implicava em outro movimento diretamente referido 

ao Estado, e com uma dupla face: de uma parte uma forte redução do papel empresarial do 

Estado, e de outra, a pretexto da redução do déficit público e em nome do “ajuste estrutural”, 

a redução dos fundos públicos no que diz respeito aos financiamentos das políticas sociais 

voltadas para os trabalhadores. Em suma, o projeto político do capital se concentrou na 

reforma do Estado através de mecanismos jurídicos conduzida contra a CF-88. 

O projeto político do primeiro governo de FHC foi conduzido centralmente para atacar 

os direitos sociais. Estes direitos foram objeto de redução e supressão durante todo o seu 

governo que seguiu a imposição do ideário neoliberal. Logo, o Brasil de FHC reiterou essas 

ideias, e a governabilidade do país, de acordo com a equipe dele, dependia 

fundamentalmente da flexibilização dos direitos sociais. 

Neste aspecto, o tratamento negativo dado às políticas sociais funcionou em dobro, 

pois, de um lado, forneceu elementos para justificar a impossibilidade de assegurar os 
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direitos, e de outro, instaurou condições de institucionalização das políticas sociais 

convenientes ao projeto político neoliberal. 

Com vistas à racionalização do aparato estatal, a ideia de superação da crise fiscal que 

assolava o país foi um dos elementos fundamentais para a explicação e/ou justificativa das 

reformas orientadas ao mercado ocorridas durante o período FHC. 

Esta situação é muito bem caracterizada por Bresser Pereira, chefe da equipe de 

formulação do Plano Diretor da Reforma do Estado e ministro do governo FHC.  

Bresser caracteriza a situação de crise fiscal a partir de cinco ingredientes presentes nos 

anos 1980: déficit público; poupanças públicas negativas ou muito baixas; dívida interna e 

externa excessivas; falta de crédito do Estado, expresso na ausência de confiança na moeda 

nacional e no curto prazo de maturidade da dívida doméstica; e pouca credibilidade do 

governo. Os dois primeiros elementos são de fluxo da crise fiscal; a dívida é um elemento 

de estoque da crise; e a perda de crédito é a quintessência da crise fiscal e constitui um 

elemento psicossocial da mesma. A perda de capacidade do Estado de autofinanciar, 

relacionada à falta de crédito, leva à hiperinflação (BEHRING, 2008, p.174 -175). 

 

Após superar as orientações desenvolvimentistas e populistas, existe a possibilidade, 

segundo Bresser, de enfrentar a crise fiscal a partir do paradigma social-liberal, que 

preconiza um Estado pequeno, porém forte, com algumas tarefas essenciais a serem 

cumpridas, como garantir a propriedade e os contratos e realizar uma política industrial e de 

promoção de exportações. Deste modo, este “novo” Estado reconhecerá a importância da 

crise fiscal; da necessidade de reformas orientadas para o mercado e da gerência da 

disciplina fiscal; assim como a urgência de diminuição das dívidas externa e interna 

(BEHRING, 2008). 

As ideias de Bresser Pereira ganham força durante o governo FHC, levando o Estado 

Brasileiro a uma espécie de modelagem a esta nova fase do capital – neoliberal.  

Para a adequação do país ao ideário neoliberal, foi criado o Ministério da Administração 

e da Reforma do Estado (MARE), que elaborou o Plano Diretor da Reforma do Estado, 

documento que tratava basicamente da reforma da administração pública, propondo ação 

mais reguladora do Estado em uma economia de mercado, com atenção particular aos 

serviços básicos e de caráter social. 

 

No sentido amplo, propõe-se uma redefinição do papel do Estado. Parte-se do 

pressuposto de que se ele continua sendo um realocador de recursos, que garante a ordem 

interna e a segurança externa, tem os objetivos sociais de maior justiça e equidade, e os 

objetivos econômicos de estabilização e desenvolvimento. Contudo, para assumir os dois 

últimos papéis, cresceu de forma distorcida. Hoje, então, a “reforma” passaria a transferir 
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para o setor privado atividades que podem ser controladas pelo mercado, a exemplo das 

empresas estatais. Outra forma é a descentralização, para o “setor público não-estatal”, de 

serviços que não envolvem o exercício do poder de Estado, mas devem ser subsidiados por 

ele, como: educação, saúde, cultura e pesquisa científica. Este processo é caracterizado 

como publicização e é uma novidade da reforma que atinge as políticas sociais (BEHRING, 

2008, p.178). 

 

Este projeto de publicização é um aspecto que ganha evidência na reforma do Estado. 

Ele propaga a concepção das organizações sociais60 para os serviços não exclusivos do 

Estado e regulamenta o terceiro setor
61

 para a execução de politicas públicas. Tal reforma 

ignora o conceito constitucional de seguridade social como está posto na Carta 

Constitucional de 1988, tornando-o irrelevante perante o novo planejamento do Estado, ao 

promover as políticas de Previdência, Saúde e Assistência Social de forma completamente 

desarticulada. 

Outro elemento de grande importância foi a separação, dentro do Estado, entre a 

formulação e a execução das políticas públicas. Assim, o núcleo estratégico do Estado 

formularia tais políticas e a responsabilidade de implementação ficaria a cargo de agências 

autônomas do Estado. Em suma, é um processo de desresponsabilização do Poder Público 

no que diz respeito às políticas públicas, privatizando-as, focalizando-as e descentralizando-

as. 

Depois de ser arduamente conquistado, o bloco dos direitos formalmente expresso na 

Constituição passa a ser submetido à lógica fiscal do projeto neoliberal, distinguindo, assim, 

a formalidade textual (constitucional) da realidade vivida pelos cidadãos brasileiros 

cotidianamente. A crise fiscal pela qual passava o país serviu de base para a argumentação 

do governo para a reforma do Estado. Assim, esta reforma acontece essencialmente em cima 

do ajuste fiscal, pois se argumentava que a problemática estaria no Estado, devido a grande 

                                                           
60

 As Organizações Sociais (OS) são organizações sem fins lucrativos, “qualificadas para absorver atividades 

executadas por organizações públicas, nos termos e condições estabelecidas em contratos de gestão firmados 

entre organizações e o governo”. (GUIMARÃES, 2003, p. 97) 

 

61
 Segundo Montaño (2008: 14), o terceiro setor, por um lado, caracteriza-se como um fenômeno que 

compreende uma quantidade de sujeitos individuais podendo ser voluntários ou não, organizações e instituições, 

conhecidas como organizações não governamentais (ONGs), sem fins lucrativos (OSFL), instituições 

filantrópicas, entre outras. Sinaliza também que, por outro lado, mesmo de forma encoberta o Estado destaca-se 

ao promover o terceiro setor ao isentar-se da responsabilidade no trato à “questão social”.  
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quantidade de gastos públicos, logo, era necessário reformá-lo para novas exigências, 

incluindo a diminuição de custos sociais. 

Destarte, com ênfase principal nas privatizações, o Estado começa a ser reformado 

com um desprezo especial às conquistas de 1988, principalmente por aquelas do campo da 

seguridade social. 

O que ocorreu a partir da década de 1990 foi um processo de contrarreforma do Estado 

e tentativa de desmantelamento das conquistas asseguradas, ou seja, com a instauração do 

neoliberalismo no Brasil, se tem um redirecionamento do papel do Estado, que será posto 

em curso prioritariamente por meio de Reformas em setores estratégicos para o capitalismo. 

Esta Reforma do Estado ou (contrarreforma) faz com que o Estado se desvie de suas funções 

básicas e deixe de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social, para se 

tornar o promotor e regulador desse desenvolvimento, transferindo para o setor privado as 

atividades que antes eram suas.  

Este projeto tem como principais tendências a contenção de gastos com a 

racionalização da oferta e a descentralização com um tipo de isenção de responsabilidade do 

poder central; a tarefa do Estado em suas relações com os segmentos mais pobres da 

sociedade, frente ao empobrecimento de parte expressiva dos trabalhadores tanto de áreas 

urbanas como rurais brasileiros consistiu em garantir um mínimo de programas sociais 

(assistenciais) àquela população mais pobre que não pode pagar pelos serviços ofertados, 

deixando para o setor privado o atendimento aos que têm acesso ao mercado – a questão da 

saúde é emblemática nessa situação. As partes da população que tem como pagar pelas 

seguradoras, assim o fazem, já os que não podem, ficam sob a tutela da saúde pública, que 

por sua vez, é a cada dia mais sucateada e precarizada. 

Tendencialmente o que vemos é a privatização dos serviços que o Estado deveria 

oferecer, a exemplo da saúde, enquanto crescem os programas assistenciais aos mais 

pauperizados.  

Assim, a afirmação da hegemonia neoliberal no Brasil tem sido a grande responsável 

pelo enxugamento das políticas sociais e redução dos direitos sociais. A Reforma do Estado, 

dentro dos moldes neoliberais, pressupõe basicamente a mercantilização das políticas 

sociais, dantes públicas. Isso ocorre de uma parte, e não exclusivamente, devido à 

subordinação do governo brasileiro aos ditames dos organismos internacionais de 

financiamento gerando, desta forma, um predomínio da lógica econômica em detrimento das 
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políticas públicas sociais. Essa chamada economia de gastos corresponde à relação entre as 

receitas e as despesas públicas relacionadas ao papel do Estado, que tem como tendência a 

busca pela formação do superávit primário, que por sua vez causam impactos imediatos 

nestas políticas, reduzindo-as bruscamente.  

A capacidade de extração de recursos do Estado brasileiro via arrecadação de impostos 

e obrigações cumpridas pela sociedade, não se volta na mesma proporção econômica, para 

os investimentos sociais, mas, ao contrário, está voltada muito mais para promover a elite 

rentista financeira. Deste modo, é falha a argumentação neoliberal da falta recursos para as 

políticas públicas, ou a de que reside nos gastos sociais as causas da crise, apesar de todo o 

esforço e movimentação para justificar tal argumento.  

Sob o ângulo dos interesses dos usuários das políticas sociais, estes experimentam um 

“caos”, no que concerne aos serviços de saúde e educação pública, por exemplo, setores que 

se encontram sucateados e precarizados. E os serviços oferecidos ao público demandante são 

de qualidade decrescente, com uma efetividade de cobertura cada vez mais restrita. 

Entretanto, o Estado oculta e mistifica que tem produzido sistemática e intencionalmente 

esse “caos”, porque a desqualificação da política social pública é parte necessária do seu 

projeto político, no qual supõe a substituição das políticas pautadas na Constituição Federal 

de 1988 por outras, de natureza bastante diversa (NETTO, 1999). 

José Paulo Netto ainda ressalta que o projeto político da burguesia brasileira, em 

sintonia com a globalização, não excluiu a vigência das políticas sociais. Este projeto exclui 

a articulação de uma política social, pública e imperativa, cuja formatação suponha um 

Estado que coloque limites políticos democráticos à lógica do capitalismo. Na verdade, o 

que o projeto político do grande capital embarga é um tipo de política social que seja capaz 

de, efetivamente, limitar a voracidade do capitalismo, ou seja, o projeto conduzido por FHC 

não exclui a política social, mas a coloca numa ótica totalmente diversa da estabelecida na 

Carta Constituinte. 

Portanto, a entrada do neoliberalismo no Brasil se deu por uma política bem 

orquestrada pelo grande capital, que trouxe um processo de empobrecimento, precarizando e 

aviltando as condições de vida das grandes massas de trabalhadores, com o enxugamento 

das políticas sociais e perda de direitos, ao mesmo tempo que trouxe ganhos exorbitantes 

para a grande burguesia. 
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A reforma do Estado e a redefinição de suas relações com a sociedade, para Fleury 

(2009), é um processo notavelmente político, pois a reforma do aparato administrativo do 

Estado significa uma transformação mais ampla, envolvendo as relações de poder, o modelo 

de desenvolvimento e a inserção do país na economia internacional. 

De acordo com Netto (2010), o sistema econômico neoliberal e o processo de 

globalização (econômica, social, política, cultural) em andamento, com sua valorização do 

capital financeiro e as penosas consequências para o tecido social, acaba por gerar um novo 

perfil societário. 

O autor ainda afirma que a dinâmica societária específica do capitalismo não só põe, 

como repõe os corolários da exploração que o constituem medularmente, como a cada novo 

estágio de seu desenvolvimento a ordem do capital instaura pressões sócio-políticas 

diferenciadas e mais complexas, correspondentes à intensificação da exploração que é a sua 

razão de ser. 

Neste processo se destacam a precarização, a insegurança e a vulnerabilidade do 

trabalho e as condições de vida dos trabalhadores, que passam a se defrontar como vimos 

antes, com problemas estruturais como o desemprego, a elevação da informalidade e das 

formas de trabalho sem qualquer tipo de proteção. 

Para o autor, o projeto restaurador do grande capital viu-se resumido ao tríplice mote 

da “flexibilização” (da produção, das relações de trabalho), “desregulamentação” (das 

relações comercias e dos circuitos financeiros), e da “privatização” (do patrimônio do 

Estado). 

É uma espécie de “custo social” que o ajuste neoliberal traz ao Brasil. Soares (2000) 

identifica que este custo se dá pela combinação perversa ocorrida no país entre 

reestruturação recessiva da economia e do setor público e o agravamento das (já) precárias 

condições de vida de parcela da população pobre.  

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Fleury (2009) afirma que depois de anos de 

aplicação do receituário econômico neoliberal, os resultados não foram estimulantes. A 

necessidade de redução de gastos públicos (sociais), a subordinação à macroeconomia, as 

necessidades de estabilização da moeda e o controle da inflação tem encontrado êxito; 

porém este movimento, em contrapartida, traz um prejuízo grande aos trabalhadores, que 

têm suas condições de vida sendo pioradas.  
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Fato este que se revelam no crescente número de trabalhadores que recorrem a saúde 

pública utilizando-se de processos judiciais como vias de acesso aos serviços e políticas que 

deveriam ser ofertados pelo poder público, no cumprimento das determinações das 

legislações vigentes. 

Examinando-se os processos de precarização da vida social, as condições objetivas de 

produção e de reprodução dos segmentos que vivem do seu trabalho na sociedade, pode-se 

identificar que os novos processos produtivos implicam uma grande economia de trabalho 

vivo, e trazem consequentemente um crescimento exponencial da força de trabalho 

excedentária. Deste modo, o mercado de trabalho vem sendo reestruturado face a essas 

mudanças, que levam à precarização das condições de vida da grande massa de 

trabalhadores, devido ao desemprego e à informalidade. 

Após longa concentração de recursos no setor financeiro, redução de investimentos em 

infraestrutura, redução de direitos e benefícios sociais, a promoção de políticas focalizadas 

tem até aliviado o aumento da extrema pobreza, mas são incapazes de assegurar uma maior 

equidade e inserção social as classes mais pauperizadas. 

Logo, torna-se necessário também problematizar como e para quem são feitas as 

políticas públicas, e sua relação com as novas formas de exploração. 

Estas mudanças ocorridas na sociedade brasileira posteriormente a entrada do 

neoliberalismo levam a criação de segmentos cada vez mais pobres. Netto (2010) identifica 

essas modificações na qual ele chama de miríade de segmentos desprotegidos, na qual tais 

segmentos compreendem universos heterogêneos, desde aposentados com pensões 

miseráveis, crianças e adolescentes sem nenhuma cobertura social, migrantes, doentes 

estigmatizados, até trabalhadores expulsos do mercado de trabalho. 

Com o crescimento exponencial da pobreza e a desproteção de cada vez mais frações 

da classe trabalhadora, as políticas sociais passam a ter um papel ainda mais fundamental 

para a legitimação do Estado neoliberal. Esta legitimação se dá também, por influência da 

forte ideologia burguesa, mostrando uma total funcionalidade ao modo de produção vigente. 

A atuação do Estado brasileiro com a entrada em cena do ideário neoliberal tende à 

substituição de parte de bens e serviços sociais, principalmente aqueles ditos “pessoais”, por 

uma destinação direta de recursos em dinheiro, a exemplo dos programas de transferência de 

renda – em alta no país. 
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A política social é pensada de modo residual, apenas complementando aquilo que os 

sujeitos não podem solucionar via mercado, ou até mesmo através de recursos da 

comunidade ou familiares, pois o Estado deve conceder apenas aos menos favorecidos certo 

grau de garantia social. Também é uma expressão estratégica do Estado ter o seu papel 

concentrado no que tange a renda mínima, depositando no setor privado a responsabilidade 

pelos demais serviços. 

Diante dos níveis atuais de pobreza e escassez que passam os trabalhadores, as 

propostas governamentais de programas sociais dirigidos à população pauperizada tendem a 

serem basicamente assistencialistas, servindo de dispositivos de alívio de tensões. Esses 

programas do governo têm como foco principal subsídios para alimentação e emprego 

mínimo, com vistas à focalização sobre a população pobre. Em geral, a maioria dos 

programas e políticas sociais são reduzidos a programas de caráter emergenciais, sendo 

levados a cabo pelo Estado de forma clientelista e sem qualquer tipo de referência aos 

direitos sociais, dado que suas propostas de focalização e privatização se dão no marco de 

profundas desigualdades sociais, o que acaba contribuindo para a consolidação das mesmas, 

devido a insuficiência de propostas públicas de caráter universal. 

Estas políticas não buscam enfrentar a pobreza numa ótica estrutural (aliás, nenhuma 

política no modo de produção capitalista é concebida e implementada para mexer nas bases 

que sustentam esse sistema), servem somente para atenuar a pobreza, controlar os sujeitos 

através da assistência. 

Ao que tudo indica, podemos afirmar que esse processo demonstra muito mais ter 

como funcionalidade estigmatizar os pobres, naturalizando a pobreza por eles vivida. Em 

outros termos: essas políticas possuem uma perspicaz função de gestão da pobreza e da 

miséria, além de contribuírem para o processo de despolitização. 

No entanto, cabe ressaltar que a separação entre política e economia feita no 

capitalismo, em especial, a despolitização da questão social talvez seja o mecanismo mais 

eficiente de defesa do próprio capital. Essa separação acentua-se no contexto neoliberal, 

transferindo para um suposto campo econômico a responsabilidade pela gestão de recursos 

da sociedade. Entretanto, devemos observar que no contexto de uma economia muito mais 

voltada aos interesses do mercado, a aproximação com o Estado, ou melhor, as relações 

entre economia e política tornam-se mais expressivas, não apenas pelas contradições 

engendradas pelo sistema, em que o Estado tem o papel de mediador principal de suas 
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relações, frente aos imperativos, ao domínio e as disparidades econômicas, sociais aí 

entrelaçadas.   

Loureiro e Ribeiro (2011) chamam a atenção para a separação que muitas vezes se faz 

entre política social e política econômica, posto que ambas cumprem estratégica função 

ideológica, na medida em que visam anular a percepção dos efeitos sociais da economia 

capitalista. Assim, se caracteriza como social um bloco de políticas como: saúde, 

previdência, educação, habitação, assistência social etc., com o objetivo de desvincular o 

caráter social da economia. A própria existência desse conjunto de políticas, sua 

fragmentação contempla as necessidades de conservação de uma sociedade em que a 

economia estrutura-se a partir de um processo de apropriação privada das riquezas 

produzidas socialmente. Tem-se, então, a política social como uma espécie de antídoto 

contra a índole antissocial da economia do capital. Desta forma, o processo capitalista de 

degradação das condições de trabalho e de vida da população é naturalizado, e a perspectiva 

de bem-estar dos indivíduos passa a se reduzir aos efeitos ou resultados que poderiam 

promover as chamadas políticas sociais. 

Diante disso, as políticas focalizadas podem ser percebidas para além de uma singela 

forma de redistribuição, pois a sua essência está colada aos objetivos políticos que levam o 

Estado a utilizar-se de uma aparente cessão de recursos para suavizar possíveis tensões 

políticas, além de manter os indivíduos contemplados no seu mesmo lugar na sociedade. Em 

suma, uma das propostas do neoliberalismo centra-se na despolitização da “questão social”, 

o que é de fato bastante funcional para uma boa fluidez do modo de produção capitalista. 

Abordando-se a conjuntura de 2002 surge uma esperança para os segmentos 

trabalhadores, com a candidatura de Lula da Silva. Esperava que Lula pudesse promover 

uma melhora nas suas condições de vida, através de uma mudança de direção política, no 

sentido de ampliação dos direitos sociais dos trabalhadores, além de uma maior participação 

destes segmentos no governo, que pudesse se distinguir daquelas efetuadas anteriormente 

por FHC. 

Apesar da legitimidade conferida nas urnas, do clamor popular, a esperança era que 

Lula pudesse fazer um governo para os trabalhadores, dando um giro político nesta direção, 

se diferenciando de seu antecessor Fernando Henrique Cardoso. Mas, o que se pôde 

perceber foi um aprofundamento das políticas neoliberais de FHC. 
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O governo Lula optou por prosseguir com uma política econômica ortodoxa, visando 

estabilizar a economia e restaurar a sua credibilidade ameaçada no contexto do mercado 

internacional. E foi além, pois teve mais competência no trato desta política, ao pagar com 

mais eficiência a dívida externa do que o presidente anterior, ao mesmo tempo em que 

continuava a priorização para com as políticas econômicas na busca incessante de 

superávits, ampliava e/ou “melhorava” a gama de políticas sociais compensatórias e 

focalizadas. Em suma, priorizou o capital financeiro em detrimento a investimentos para o 

desenvolvimento do país e das políticas sociais. 

Houve, por parte do governo Lula da Silva, um feixe de medidas que complementaram 

a contrarreforma do Estado iniciada durante o governo FHC, a exemplo da superação do 

superávit primário 62ao governo que o antecedeu; Além das políticas sociais públicas se 

tornarem cada vez mais focalizadas e pontuais durante seu mandato, parametradas 

mercadológica e empresarialmente por critérios de racionalização, custo-benefício e 

produtividade, isso quando não simplesmente privatizadas, ou até mesmo entregues a 

organizações da “sociedade civil”, onde o Estado desvia recursos sem maiores controles 

(LEITE, 2010, p. 87). 

Este tipo de política se estendeu durante todo o governo. Os “programas sociais” do 

governo curiosamente funcionaram como uma espécie de conformação aos trabalhadores no 

que diz respeito à tentativa de diminuição dos agravantes da “questão social”. E o principal 

programa governamental foi o Bolsa-Família – o carro-chefe da política social do governo 

Lula da Silva. 

Segundo o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), o Bolsa-

Família é um programa de transferência de renda para as famílias situadas abaixo da linha da 

pobreza. No discurso oficial, esse programa foi criado para combater a miséria e a exclusão 

social, assim como promover a emancipação das famílias mais pauperizadas. Este programa 

foi fruto da unificação de alguns programas já existentes, como o Bolsa Escola, Bolsa 

Alimentação e Cartão Alimentação. 

Esse programa de fato atingiu a maioria dos municípios brasileiros. Em maio de 

2006, o programa já estava implantado em 99,9% dos municípios brasileiros, beneficiando 
                                                           
62

  Superávit primário é basicamente o dinheiro que o governo/Estado consegue “economizar”. É aquilo que ele 

gasta (em despesas que não são financeiras) a menos do que arrecada, e esse saldo é usado para pagar os juros da 

dívida pública. 
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quase 47 milhões de famílias. Não há como discordar sobre a importância do Bolsa-Família 

para os beneficiados e para os municípios em que eles habitam, já que muitas vezes esse 

benefício constitui grande parcela do orçamento familiar dos beneficiários, ou é a principal 

fonte de renda dos núcleos familiares, sendo seus recursos destinados para compra de 

alimentos (MARQUES & MENDES, 2007). 

Para Anderson (2011), ao atingir mais de 12 milhões de domicílio, ou seja, um quarto 

da população brasileira, mesmo com seus custos efetivos sendo uma ninharia, o impacto 

político do Bolsa-Família tem sido enorme. Não só por ajudar, modestamente, a atenuar a 

pobreza dos beneficiados e incentivar a demanda nas regiões mais carentes do país, mas, 

principalmente pela mensagem simbólica contida no programa: a de que o Estado se 

preocupa com a condição de todos os brasileiros, como cidadãos com direitos sociais. 

Segundo Lesbaupin (apud FREITAS, 2007) o que está por trás de todo esse processo 

mistificador é uma política social totalmente compensatória, como sugere o Banco Mundial. 

Estas políticas não desenvolvem o país, mas podem evitar que a população pobre de morra 

de fome, evitando, concomitantemente, o risco de uma possível convulsão social. 

O governo Lula objetivava ampliar o programa de políticas sociais compensatórias e 

focalizadas – que é a ajuda insuficiente, incerta e efêmera que o neoliberalismo oferece aos 

trabalhadores pobres em substituição aos direitos do Estado de Bem-Estar Social, e no caso 

brasileiro, aos direitos pautados na Constituição de 1988 (BOITO JR., 2006, grifos meus). 

O rol de políticas sociais durante seu governo é conduzido sob este prisma – da focalização. 

Essas políticas não são universais e possuem um cariz absolutamente residual, pontual, 

fragmentado e, principalmente, descontínuo, visando atender somente os mais pobres dentre 

os pobres, abrindo caminho para a assistencialização das políticas públicas sociais (LEITE, 

2010). 

Ainda de acordo com a autora citada, esse assistencialismo tem uma grande 

funcionalidade, pois ele não somente retira, lentamente, toda e qualquer responsabilidade do 

Estado no que diz respeito ao financiamento e gestão das políticas sociais públicas, como 

também, ao mesmo tempo, joga sobre as famílias e comunidades uma responsabilização, 

concedendo para estes, ainda, uma significativa dose de culpabilização por sua própria 

situação de pobreza. 

Ao processo de assistencialização das políticas sociais soma-se a privatização, 

expressando uma tendência à constituição de um tipo de “Estado Mínimo”. A proteção 
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social, de uma forma mais ampla, ficou em segundo plano, e o minimalismo passa a ser 

característico das políticas sociais. 

Os trabalhadores veem-se cada vez mais desprotegidos e o mercado passa a ter um 

privilégio no que tange os serviços de saúde, educação, previdência, por exemplo. As 

propostas governamentais de políticas sociais oferecidas aos trabalhadores são as mais 

focalizadas possíveis; em nenhum momento ampliam-se ou oferecem-se condições de 

efetivação daqueles direitos sociais tão arduamente conquistados. Em suma, “o discurso é o 

mesmo: como determinado direito só existe para uma parte dos trabalhadores, vamos 

eliminá-los – nunca ampliá-los para todos” (BOITO JR., 2006, p.31). 

Após a implantação do projeto neoliberal no Brasil, os segmentos sociais 

trabalhadores que não podem comprar serviços no mercado, procuram outros meios para 

tentar satisfazer as suas necessidades e, então, a recorrência aos tribunais passa a ser cada 

vez mais significativa. Deste modo, instaura-se um amplo protagonismo do Poder Judiciário, 

na medida em que esses sujeitos, pautados na Constituição federal de 1988, lutam para 

conseguir o acesso aos seus direitos sociais, através do recurso judicial, ou seja, a apelação 

ao Judiciário passa a ser uma das saídas para a efetivação de direitos no país. A lógica é esta: 

o neoliberalismo traz algumas consequências para o conjunto de trabalhadores. Assim 

sendo, o fenômeno que mais nos preocupa, particularmente, neste estudo é o processo de 

judicialização exacerbado que se apresenta como um dos resultados dessa nova ofensiva do 

modo de produção capitalista como uma via possível de acesso a saúde pública, pelos 

segmentos que dela necessitam. 

 

3.2 – A saúde como direito constitucional: uma análise no período de transição democrática 

à consolidação do SUS 

 

Antes de apresentarmos nossas considerações sobre a judicialização da saúde no Rio 

de Janeiro, se faz necessário explorarmos algumas características sobre o significado do 

direito à saúde no Brasil; sua breve trajetória desde a passagem do regime autocrático ao 

democrático (burguês), a fim de expor as bases para o fenômeno de massificação jurídica 

que se apresenta na contemporaneidade. 

Para isso, detemos nossa análise à luz de autores importantes para a discussão da 

saúde pública brasileira, como Escorel (1989), Bravo (2010), dentre outros. 
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Bravo (2010) traz um estudo sobre os determinantes históricos, sociopolíticos e 

intelectuais da prática profissional dos assistentes sociais e seu rebatimento na área da saúde 

na sociedade brasileira, do período da distensão política à transição á democracia, período 

compreendido de meados da década de 1970 aos anos 1980, período em que se elabora o 

Projeto de Reforma Sanitária. 

A autora busca tratar a questão da saúde a partir de uma perspectiva de totalidade, 

tendo como pano de fundo as principais questões econômico-sociais e políticas das 

conjunturas, analisando a intervenção estatal no setor, através das políticas sociais de saúde, 

e sua relação com a organização da sociedade civil. Tomando como base a caracterização 

das transformações ocorridas na sociedade brasileira após o golpe militar de 196463 à 

transição à democracia, Bravo expõe que essas conjunturas foram significativas para o setor 

saúde, evidenciando, assim, alterações tanto no nível da política estatal, como no das lutas 

encaminhadas pelos movimentos sociais. 

Para Bravo (2010), a ditadura militar desenvolveu e modernizou o aparelho de Estado, 

de modo a garantir estabilidade social e política conveniente ao capital financeiro nacional e 

estrangeiro. A violência do Estado transformou-se em poderosa força produtiva ao controlar 

a classe trabalhadora, favorecendo, deste modo, a produção de uma taxa excepcional de 

mais-valia. O processo ditatorial promoveu uma crescente transformação do Estado em 

relação à sociedade civil, pois, houve um desenvolvimento de um Estado estranho, 

estrangeiro que anulou os cidadãos, mantendo a maioria da sociedade civil sob controle e 

exploração. 

Contudo, a intervenção estatal não se deu somente de forma repressiva. O aparelho 

estatal também utilizou da assistência, fazendo, assim, uma espécie de binômio repressão-

assistência, principalmente no período compreendido entre 1964 -1974. Logo, em face da 

“questão social”, a política assistencial é ampliada, burocratizada e modernizada pelo Estado 

brasileiro, com a finalidade de aumentar o poder de regulação sobre a sociedade, suavizando 

as tensões sociais e conseguindo legitimidade para o regime militar, além também de servir 

de mecanismo de acumulação do capital (idem). 
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 C.f. abordado no item anterior. 
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Em relação a política de saúde na época, tanto os programas de saúde, como os de 

educação se desenvolveram com base no privilegiamento do setor privado, reproduzindo na 

política social as novas tendências político-econômicas implantadas. 

 

Na perspectiva da elite dirigente tecnoburocrata, as deficiências na saúde pública se 

caracterizavam pela ausência de planificação, falta de capacidade gerencial e pouca 

participação da iniciativa privada;os problemas de saúde deveriam ser resolvidos pela 

tecnocracia, através da privatização dos serviços. As doenças que afetam os grandes 

segmentos da população brasileira eram de responsabilidade do Ministério da Saúde, 

enquanto o atendimento médico individual ficou sob responsabilidade do setor 

previdenciário. A medicalização da vida social foi imposta, tanto na saúde pública, quanto 

na previdência social. O setor saúde precisava assumir as características capitalistas, com a 

incorporação das modificações tecnológicas ocorridas no exterior (BRAVO, 2010, p.42). 

 

 

 

A dicotomia saúde pública e saúde curativa continuou de forma acentuada, dando 

pouca importância às medidas de atenção coletiva à saúde da população brasileira. Houve 

uma redução dos gastos em saúde pública no país, que segundo Maria Inês, foi uma decisão 

política não pautada por indicadores sociais. Implantou-se um novo padrão de estrutura do 

setor saúde, com ênfase na medicina previdenciária (idem, p.43). 

Teve-se um modelo de privilegiamento do produtor privado, com ênfase na prática 

médica curativa, individual e assistencialista, através da articulação estatal com o capital 

internacional – via indústria farmacêutica e de equipamento hospitalar, 64ou seja, um novo 

padrão de serviços médicos previdenciários foi implantado, com a máxima prioridade para 

contratação de serviços terceirizados, em detrimento dos próprios serviços da Previdência, 

cabendo, assim, ao Estado, propiciar o crescimento e a expansão da iniciativa privada, 

tornando a prática médica altamente lucrativa, assegurando a capitalização da medicina.  

Em suma, “a área da saúde passou a assumir uma diferenciação que foi orientada por 

valores, tais como a lucratividade e o controle da força de trabalho” (BRAVO, 2010, p.45). 

Contudo, como já fora visto anteriormente, a crise econômica que se abateu sobre o 

país em 1974 e também a crise de legitimação do regime militar obrigou o governo a 

realizar algumas modificações na área da saúde. A assistência médica previdenciária 
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 Bravo (2010) traz como exemplo a criação da Central de Medicamentos (CEME), em 1971, órgão essencial 

para as elevadas taxas de acumulação de capital das grandes empresas monopolistas internacionais na área de 

produção de medicamentos e de equipamentos médicos, que formavam um forte complexo médico-industrial 

(p.44). 
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apresentava alguns impasses e mostrava-se caótica com o crescimento da demanda de 

ampliação dos serviços médicos. Deste modo, como houve uma ampliação dos setores 

conveniados, foi criada a possibilidade de acordos com novos parceiros como: sindicatos, 

universidades, governos estaduais, prefeituras, dentre outros (BRAVO, 2010). 

A autora ainda afirma que, outras medidas ainda foram tomadas durante esse período 

visando dar uma normatização as ações de saúde. Destacam-se, nesse sentido, o Plano de 

Pronta Ação e a Lei do Sistema Nacional de Saúde. 

O primeiro, implantado em 1974, “objetivou disciplinar e organizar as diversas 

modalidades de prática médica vinculadas à previdência social, universalizando o 

atendimento de emergência” (BRAVO, 2010 p.55). Já o segundo, de 1975, “visou 

disciplinar a articulação dos órgãos atuantes no setor da saúde” (idem). O projeto original de 

lei do Sistema Nacional de Saúde criticava a ação ampliada da iniciativa privada e propunha 

como solução a formulação de um plano geral coordenado pelo Estado. 

Entretanto, tal elaboração se deu em um momento de intensas disputas no interior do 

setor público entre os representantes do pensamento médico-social –progressistas –, e os do 

setor privado. Houve grandes pressões políticas ao projeto original que ocasionaram 

alterações, adotando-se a solução pluralística para o sistema, não discriminando as regras 

mínimas para a convivência das práticas médicas privadas/empresariais. 

Em 1978, dando continuidade ao processo de institucionalização e avanços na área da 

saúde, foi criado o INAMPS – Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 

Social, uma autarquia para a prestação de assistência médica dentro do MPAS – Ministério 

da Previdência Social. 

Segundo Bravo (2010), a criação do INAMPS é expressão do processo de crescente 

universalização e de adoção do modelo de seguridade, em vez do seguro social, ao aglutinar 

a assistência médica prestada por outros órgãos, desvinculando, assim, o atendimento 

médico da concessão de benefícios. 

Esse processo de mudanças realizadas na Política Nacional de Saúde não contaram 

com a participação dos trabalhadores, de acordo, com a autora supracitada, apesar do 

exercício de pressão que ocorrera na época com o ressurgimento dos movimentos sociais. 

Diante deste quadro de mobilização da sociedade civil, profissionais da saúde, iniciaram 

uma reação pretendendo transformar o setor através de modificações no sistema atual que se 

caracterizava-se pela dicotomia entre o público e o privado, ou seja, pelas ações estatais, 
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predominância do setor privado 65– com ênfase no atendimento hospitalar, todavia 

enfrentaram embates constantes com os interesses empresariais e industrias hegemônicos 

nas definições da política de saúde. 

A estratégia dos sanitaristas de entrada/penetração no aparelho de Estado, de forma 

mais orgânica, visando o fortalecimento do setor público só vai ocorrer em meados da 

década de 1970, com a organização dos setores progressistas de profissionais de saúde 

pública. Essa organização foi chamada de movimento sanitário, quando de fato, ocorre no 

Brasil um considerável crescimento de encontros e produção teórica na área da saúde 

coletiva, incorporando instrumental reconhecido das ciências sociais. 

 

Os estudos enfatizaram a analise das transformações ocorridas no setor saúde, 

relacionando-as com os efeitos perversos da economia centralizadora que agravou as 

condições de vida e higidez da população, dificultando o seu acesso a bens essenciais, 

tornando-a mais vulnerável às enfermidades e outros danos a saúde. O debate colocou a 

relação da prática em saúde com a estrutura de classes, sofrendo a determinação estrutural e 

conjuntural da sociedade (BRAVO, 2010, p.58). 

 

 

O CEBES – Centro Brasileiro de Estudos de Saúde foi o grande incentivador desse 

processo com a finalidade de gerar correntes de ideias que defendessem a saúde coletiva, 

além de produzir conhecimentos na área através de uma prática política concreta.  

Entretanto, cabe ressaltar, que as reformas implantadas – apesar de terem se dado para 

o enfrentamento da “questão social”, na tentativa de canalizar as reivindicações e pressões 

populares – não foram suficientes para a reversão da política de saúde, ainda marcada pela 

participação da previdência social, através de ações curativas, direcionadas pelo setor 

privado, já que se tinha a existência de um modelo de privilegiamento durante o período 

deste setor. 

Uma mudança efetiva voltada para as políticas de saúde começou a ser gestada nos 

anos 1980. Nessa década, o Brasil ao mesmo tempo em que vivenciava um processo de 

democratização política com a superação do regime ditatorial, experimentava, por outro 

lado, uma intensa crise econômica. 
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 A Federação Brasileira de Hospitais (FBH) era a instituição que congregava e articulava os interesses deste 

setor. 
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Sendo assim, o projeto da Reforma Sanitária foi retomado, devido às condições 

políticas da época, e concebido como parte integrante de um conjunto de ações sociais, pois 

um novo quadro de saúde dependia de mudanças estruturais profundas. Este projeto tratava 

de um apelo a uma “nova consciência sanitária”, de mudanças na saúde; partindo de uma 

reflexão entre economia e saúde, entre as condições de trabalho da população, renda e as de 

prevenção das doenças e recuperação nas diversas classes sociais. 

Considerando os determinantes sociais da saúde, o Estado passa a ser reivindicado 

como uma instância capaz de responder, às demandas advindas da classe trabalhadora, 

passando a ser o responsável pela saúde pública, compreendida como um direito público e 

universal, capaz de extrapolar as políticas fracionadas e relacionadas às noções de 

causalidades bio-psico-sociais. Estabelece-se, assim, a consciência de que há um processo 

coletivo e historicamente determinado na produção de estados de saúde e doença. Por 

conseguinte, o argumento central da Reforma Sanitária – que compreende um movimento 

ídeo-político, e não uma questão no âmbito da teoria do conhecimento da saúde – foi a 

consideração dos determinantes econômico-sociais das doenças. Assim, a saúde, a partir de 

1980, deixou de ser interesse apenas dos técnicos, para assumir uma dimensão política, 

vinculando-se estreitamente à democracia, tendo a articulação de diversos setores, 

movimentos sociais (urbanos) com a sociedade civil. Fato determinante para a discussão da 

questão da saúde no país foi a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, 

pois, pela primeira vez, a participação popular esteve presente, com entidades 

representativas da classe trabalhadora, tratando agora a saúde como uma questão de toda a 

sociedade 

Com isso, se estabelece um divisor de águas da saúde no Brasil, notadamente com o 

processo da Constituinte e a promulgação da C.F-88. Sendo assim, a Assembléia 

Constituinte 

 

Com relação à Saúde transformou-se numa arena política em que os interesses se 

organizaram em dois blocos polares: os grupos empresariais, sob a liderança da Federação 

Brasileira de Hospitais (setor privado) e da Associação de Indústrias Farmacêuticas 

(Multinacionais), e as forças propugnadoras da Reforma Sanitária, representadas pela 

Plenária Nacional pela Saúde na Constituinte, órgão que passou a congregar cerca de duas 

centenas de entidades representativas do setor (BRAVO, 2009, p.10). 

 

As primeiras propostas debatidas pelos protagonistas da Reforma Sanitária foram a 

universalização do acesso à saúde; a concepção de saúde como direito social e dever do 
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Estado; a reestruturação do setor através da estratégia de um sistema unificado de saúde, 

visando um reordenamento setorial com um novo olhar sobre a saúde individual e coletiva; a 

descentralização do processo decisório para as esferas estadual e municipal; e a 

democratização do poder local através de novos mecanismos de gestão – os Conselhos de 

Saúde. 

Todo processo constituinte e sua promulgação final, em 1988, representaram, no plano 

jurídico, a promessa de afirmação (e extensão) de direitos sociais no país. A carta 

constitucional introduziu uma série de avanços históricos que visavam corrigir as injustiças 

sociais acumuladas no Brasil, sempre incapazes de universalizar direitos tendo em vista a 

tradição de privatização da coisa pública pelas classes dominantes (BRAVO, 2009). 

De acordo com Bravo (2009), o texto constitucional com relação à saúde – 

posteriormente a uma série de acordos políticos e pressão popular –, atende a grande parte 

das reivindicações do movimento sanitário, prejudicando, assim, os interesses empresariais 

do setor hospitalar. 

A CF-88 trouxe em sua Seção II, no Capítulo II (Da Seguridade Social), do Título 

VIII, nos artigos 196 a 200, a questão da saúde. Neles, a saúde é estabelecida como um 

direito de todos, além de explicitar que a mesma é dever do Estado, que por sua vez deve 

garanti-la por meio de políticas sociais e econômicas, visando à redução de risco de doença 

e de outros agravos, mediante acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Em seu artigo 200, por exemplo, são elencadas algumas 

competências do SUS, como: controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de 

interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; executar as ações de vigilância sanitária 

e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; ordenar a formação de recursos 

humanos na área da saúde; participar da formulação da política e da execução das ações de 

saneamento básico, dentre outras66. 

Em setembro de 1990 é sancionada a Lei nº 8.080, também conhecida como Lei 

Orgânica da Saúde (LOS). Esta lei apresenta o entendimento da saúde como um direito 

fundamental do ser humano, ficando o Estado encarregado de fornecer as condições 

                                                           
66

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada em 5 outubro de 1988. São Paulo: 

Atlas, 1999. 
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indispensáveis ao seu pleno exercício, reforçando as ideias trazidas no texto constitucional. 

Em consonância com a concepção da saúde como bem fundamental que tem como fatores 

determinantes e condicionantes, a moradia, a alimentação, o saneamento básico, o meio 

ambiente, o trabalho, a renda, a educação, como também aquelas ações que destinam as 

pessoas o bem-estar físico e mental. 

Apesar de inúmeros avanços com o texto constitucional, visando o fortalecimento do 

setor público e a universalização do atendimento; a redução do papel do setor privado; a 

descentralização da política e administração do processo decisório da política de saúde e a 

execução dos serviços ao nível local, questões , importantes como o financiamento do novo 

sistema ficaram pouco definidas, não tendo sido estabelecido um percentual sobre os 

orçamentos dos quais se originariam. Apesar dessas questões sinalizadas em busca do 

aprimoramento do modelo de saúde pública no Brasil, essas medidas tiveram pouco impacto 

na melhoria das condições de saúde da população brasileira, pois a operacionalização 

necessária para a efetivação destes preceitos não aconteceu, uma vez que se deu 

concomitantemente à entrada em cena no país, a política de ajuste neoliberal. 

Este projeto neoliberal traz um modelo de Estado que reorienta a novos princípios no 

trato da saúde, no qual define como características a eficiência, o controle dos resultados, o 

cumprimento de metas e a redução dos custos, estabelecendo uma lógica gerencial e 

minimalista para as políticas públicas. 

Outrossim, transfere, também, para o mercado, atividades antes exclusivas da 

responsabilidade estatal. O Estado, portanto deixa de lado suas funções básicas, 

maximizando sua ação para o capital – nacional e estrangeiro. 

A afirmação da hegemonia neoliberal no Brasil é responsável pelo corte drástico no 

financiamento e nos recursos humanos e materiais para a saúde pública. Por conseguinte, os 

direitos conquistados na década anterior vêm se desmantelando, atribuindo de forma 

exponencial um modelo de saúde calcado no privilegiamento do setor privado.  

Este projeto privatista ligado ao mercado veio de encontro ao proposto na CF 88. O 

modelo de gestão do SUS passou a sofrer as interferências do projeto neoliberal, assumindo 

projetos e propostas de caráter focalizado para atender às populações mais pauperizadas 

através de um pacote básico para a saúde, estimulando o seguro privado e descentralizando 

os serviços em nível local. 
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As concepções individualistas e fragmentadoras da realidade têm hegemonia 

atualmente nas políticas brasileiras, estabelecendo uma tensão entre as perspectivas coletivas 

e universais do projeto contra-hegemônico e aquelas que desejam transformar a saúde em 

mais uma mercadoria. Logo, os cidadãos são cada vez mais responsabilizados por suas 

condições de vida, e o direito à saúde é ignorado muitas vezes pelo Estado, fazendo com que 

estes cidadãos vejam o Poder Judiciário como uma alternativa na busca por medicamentos e 

tratamentos. Forma-se assim, uma lógica nas relações entre o Estado e os segmentos mais 

pobres da sociedade em que a recorrência dessa população aos processos de judicialização, 

parece a regra, fenômeno totalmente contraditório às perspectivas de atendimento universal 

á saúde, mas, consagra-se um modelo funcional ás determinações do Estado neoliberal, no 

qual imperam os interesses à mercantilização da saúde a despeito da saúde como política 

pública. 

Isso ocorre, pois, como já fora visto no item anterior, nos anos 1990, houve um 

redirecionamento do papel do Estado sob a influência das políticas de ajuste neoliberal, ou 

seja, o Estado deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social 

para se tornar promotor e regulador, transferindo, assim, para os setores privados atividades 

que antes assumia. 

Neste contexto, Bravo (2009) afirma que houve um forte ataque por parte do grande 

capital e seus grupos dirigentes aliados ao texto constitucional. Ao colocar em prática as 

reformas, o governo teve como intenção desmontar a proposta de Seguridade Social contida 

na CF- 1988. A saúde fica vinculada diretamente ao mercado, enfatizam-se as parcerias com 

a sociedade civil, responsabilizando esta mesma a assumir os custos da crise. 

A mesma autora destaca algumas questões que comprometeram a possibilidade de 

avanço do SUS como política social. São estas: 

 

O desrespeito ao princípio de equidade na alocação de recursos públicos pela não 

unificação dos orçamentos federal, estaduais e municipais; afastamento do princípio da 

integralidade, ou seja, indissolubilidade entre prevenção e atenção curativa havendo 

prioridade para a assistência médico – hospitalar em detrimento das ações de promoção e 

proteção da saúde. A proposta de Reforma do Estado para o setor da saúde ou contra-

reforma propunha separar o SUS em dois: o hospitalar e o básico (idem, p.14). 

 

Diante de tal quadro, dois projetos convivem em tensão atualmente no que diz respeito 

à Saúde no Brasil, são estes: o projeto de reforma sanitária, construído durante o processo de 

redemocratização, na década de 1980 e posteriormente inscrito na CF-88, e o projeto de 



147 

 

 

 

saúde articulado ao mercado/ ou privatista, que tem hegemonia na segunda metade da 

década de 1990, principalmente depois dos governos de Fernando Henrique Cardoso 

(BRAVO, 1999). 

O primeiro, como já foi visto anteriormente, tem como base de sua estratégia o SUS e 

foi fruto de amplas lutas e mobilizações dos profissionais da saúde, articulados ao 

movimento popular. Pautando-se na concepção de Estado de Democrático de Direito, a 

questão central é o assegurar que o Estado atue em função da sociedade através de políticas 

públicas, ou seja, que o Estado seja responsável pelas políticas sociais, logo, pela saúde. 

Já o projeto privatista ligado ao mercado que traz uma reatualização do modelo 

médico assistencial privatista, está pautado na Política de Ajuste Fiscal da contrarreforma do 

Estado Brasileiro que tem como principais tendências a contenção dos gastos com a 

racionalização da oferta; descentralização com isenção de responsabilidade do poder central. 

Em suma, a tarefa estatal, nesse projeto, consiste em assegurar um mínimo aos que não 

podem pagar, deixando para o setor privado o atendimento daqueles cidadãos que podem 

comprar os serviços, àqueles que têm acesso ao mercado. As principais propostas deste 

projeto são: caráter focalizado para atender as demandas das populações vulneráveis através 

de uma espécie de pacote básico para a saúde, ampliação da privatização, estímulo aos 

seguros privados de saúde/planos de saúde, descentralização dos serviços ao nível local, 

eliminação da vinculação de fonte com relação ao financiamento (BRAVO, 2009). 

Observemos o quadro a seguir: 

 

Itens  Reforma Sanitária   Privatista  

Base  Estado 

Democrático de 

Direito  

Estado Mínimo  

Premissas  Saúde: Direito 

Social e Dever do 

Estado  

Parcerias e 

Privatização  
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Temas  Ampliação das 

Conquistas 

Sociais; 

Democratização 

do Acesso; Déficit 

Social; 

Financiamento 

Efetivo.  

Crise Financeira; 

Dicotomia entre 

universalização e 

focalização; 

Diminuição dos 

gastos sociais; 

Déficit Público.  

Estratégias de 

ação  

Descentralização 

com controle 

social  

Refilantropização  

 

Fonte: Reproduzido de BRAVO, M.I.S. In: “A saúde no Brasil na década de 90- Projetos em disputa” (2009). 

 

Como vimos as políticas de saúde voltados para o mercado tiveram hegemonia, a 

partir da entrada do neoliberalismo no país, fomentadas pelos governos de FHC. E nos 

governos do Partido dos Trabalhadores? Será que houve alguma mudança relevante no que 

diz respeito á estas políticas, nos mandatos de Lula da Silva e Dilma Rousseff? Até que 

ponto o aumento dos processos de judicialização para o acesso á saúde no Brasil nas últimas 

décadas tem relação com a intensificação da intervenção do mercado nesse setor? 

Bravo e Menezes (2011) vão assegurar que durante os governos Lula e Dilma a 

política macroeconômica do governo anterior foi mantida e as políticas sociais foram (e 

ainda estão) fragmentadas e subordinadas a lógica econômica. O tripé da seguridade social, 

no que diz respeito à saúde, previdência social e assistência social não teve sua valorização 

como queriam os movimentos democrático-populares no período de promulgação da carta 

constitucional.  

Bravo (2009) explicita em seu texto que com relação à saúde, havia uma expectativa 

que o governo de Lula, principalmente, fortalecesse de alguma forma o projeto de reforma 

sanitária tão questionado e desvalorizado em detrimento do projeto privatista. Contudo, o 
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que se viu foram mais aspectos de continuidade com a política de saúde gestada nos anos 90. 

No primeiro governo do PT foi ressaltada a ênfase na focalização, na precarização, na 

terceirização dos recursos humanos, no desfinanciamento, além da falta de vontade política 

em viabilizar a concepção de Seguridade Social como uma política de proteção social 

universal. 

Durante o segundo mandado de Lula, questões essenciais como controle dos planos de 

saúde, financiamento efetivo e investimentos foram simplesmente negligenciados. Assim 

como outras questões centrais de cunho reformista e mercadológico não foram enfrentadas. 

A adoção de um novo modelo jurídico-institucional para a rede pública de hospitais, leia-se: 

a criação de Fundações Estatais de Direito Privado, por exemplo, foi uma grave situação 

evidenciada (BRAVO & MENEZES, 2011). 

Granemann (2011) vai afirmar que na apresentação das propostas das fundações, o 

argumento utilizado foi bastante similar ao que fundamentou a contrarreforma estatal 

gerenciada por Bresser Pereira: novos paradigmas, novos desafios, agilidade e efetividade 

para induzir mudanças em algo que funciona de modo insatisfatório. E também que uma 

reforma do Estado pode tanto operar no sentido de aumentar os direitos da força de trabalho, 

como pode aprofundar as exigências de acumulação do capital e neste caso seria uma 

contrarreforma do Estado por afetar os interesses e direitos dos trabalhadores. 

Neste sentido, a autora sinaliza que no Brasil 

 

[...] desde o início da ditadura do grande capital operada pelos militares o Estado tem 

assumido, prioritariamente, as demandas da burguesia e quando a classe trabalhadora 

organiza-se em fortes lutas também algumas de suas demandas são atendidas quase sempre 

como direitos sociais e trabalhistas, como ocorreu com o SUS na Constituição Federal de 

1988. Todavia, quando o capital imprime sua lógica para a totalidade da vida social 

também o Estado tem de ser contra-reformado para que as instituições e as políticas sociais 

que garantem os direitos dos trabalhadores se transmutem em negócios que promoverão 

lucratividade ao capital (GRANEMANN, 2011 p.51). 

 

Ações como estas permitem a iniciativa privada transformar quase todas as dimensões 

da vida social em negócios. O fetiche do mercado atinge o seu ápice quando se reserva ao 

Estado o papel de concorrente dos serviços privados, elegendo a lógica empresarial de lucro 

como para definir parâmetros de eficiência/eficácia nas ações estatais. 

 

O fetiche da iniciativa privada aplicada ao Estado tem o ‘mérito’ de ocultar a essência dos 

processos que o Estado do capital deseja legitimar: ao tentar prender-nos à forma desviamo-
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nos do fundamental, do essencial. A forma é a fundação estatal, o conteúdo é a privatização 

dos serviços sociais, das políticas sociais, dos direitos dos trabalhadores (idem, p.51-52). 

 

A circunstância é preocupante, pois, a Saúde com essa proposta privatista de 

Fundações Estatais
67

 regidas pelo direito privado, que tem seu marco, na contrarreforma do 

Estado brasileiro, apontam para situações como a contratação de recursos humanos em geral 

por CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), acabando com o RJU (Regime Jurídico 

Único). Estas serão prioritárias, além da ausência de condições para enfatizar questões 

fundamentais para o bom funcionamento e organização da saúde pública como de controle 

social, pois não se prevê os Conselhos Gestores de Unidade e sim Conselhos Curadores. 

Além disso, não levar em consideração a luta por Planos de Cargo, Carreira e Salários dos 

Trabalhadores da Saúde, fragilizando esta através da criação de planos substitutos como o de 

Planos de Cargo, Carreira e Salário por Fundações. 

Não obstante, a sociedade civil brasileira através de movimentos sociais vem se 

organizando e reagido a tais mudanças. Em 2007, os Conselhos Nacionais de Saúde, 

Conferências Estaduais e Conferências Nacionais de Saúde rejeitaram a proposta de criação 

das Fundações de Direito Privado. Porém, este processo de resistência em tais instâncias 

duraram pouco tempo, já que, a partir desse ano, as propostas das fundações foram 

aprovadas em diversos estados brasileiros, com destaque (nada especial) para o Rio de 

Janeiro, primeiro estado a aprovar a lei que regulamenta a mesma em dezembro de 2007 

(Lei nº 5164, de 17 de dezembro de 2007). 

A aprovação dessas leis só vem corroborar com nossas argumentações dos capítulos 

anteriores, sobre a funcionalidade cada vez mais atual do Direito nas sociedades capitalistas 

contemporâneas. Através dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário instâncias nas 

quais são gestadas e definidas, praticamente, toda e qualquer situação de cunho político e de 

interesse universal. Porém, o amplo aparelhamento desses órgãos pelas classes dominantes 

praticamente impossibilita que haja qualquer tipo de disputa. As ideias hegemônicas de 

interesse do grande capital continuam sendo “passadas” sob o manto do Direito.  

                                                           
67

 Que não se restringe a área da saúde, mas se alastra para todas as áreas que não sejam exclusivas do Estado, 

como educação, tecnologia, meio ambiente, assistência social, previdência complementar, dentre outras. 



151 

 

 

 

Deste modo, em 2009, temos um exemplo com a reapresentação ao Congresso 

Nacional – em caráter de urgência – da proposta das Fundações Públicas de Direito Privado, 

na contramão do que o Conselho Nacional de Saúde tem defendido, revelando 

 

[...] a intenção-ação do governo de esvaziar o controle social democrático na saúde, de 

implementar a lógica privatista, de controlar o movimento dos trabalhadores, com o fim da 

estabilidade do RJU – subjugando os trabalhadores às intencionalidades dos gestores. A 

proposta descaracteriza o SUS constitucional nos seus princípios fundamentais e todas as 

proposições que o Movimento Popular pela Saúde e o Movimento da Reforma Sanitária 

sonharam construir em suas lutas em meados dos anos setenta. Substitui-se o interesse 

público por interesses particularistas numa privatização perversa do Estado brasileiro, o que 

infelizmente não é novidade na cena pública nacional. Todas essas modificações, 

entretanto, são ancoradas em valores que foram ressignificados, como a democracia, a 

qualidade, a transparência, a eficiência e a eficácia (BRAVO & MENEZES, 2011, p.21). 

 

No Governo Dilma Rousseff, segue a disputa – ainda que desigual –, na disputa de 

dois projetos totalmente diferentes e contrários para a Saúde brasileira. De um lado os 

representantes que buscam uma saúde de qualidade, pública, universal, que valorize o tripé 

da seguridade social, se organizam através dos movimentos sociais, buscando pressionar os 

órgãos governamentais. De outro, os representantes do grande capital, que veem a saúde 

apenas como mais uma mercadoria que deve ser comprada no mercado, apostam na 

ampliação dos modelos de gestão que privatizam a saúde, como, Organizações Sociais 

(OSs), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), Fundações Estatais 

de Direito Privado, com destaque negativo para a Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares (EBSERH68), retomado através de um projeto de lei em 2011, para a 

privatização cada vez maior dos serviços públicos de saúde, além do espraiamento de suas 

seguradoras de saúde que buscam sempre a sua maximização de lucro em detrimento da 

oferta de qualquer tipo de melhora nos serviços que são prestados aos cidadãos-

consumidores69. 

                                                           
68

 Uma ótima análise crítica sobre esse modelo de gestão pode ser encontrado em: Hospitais Universitários 

Federais e Novos Modelos de Gestão: faces da contrarreforma do Estado no Brasil (CISLAGHI, 2011). 

69
 São aqueles cidadãos que tem acesso ao mercado para compra de determinados serviços, dentro deles, direitos 

sociais, como a saúde, por exemplo. Enquanto os cidadãos-pobre é são os que não tem condições de comprar 

serviços e recebem somente políticas sociais “pobres” para sujeitos igualmente pobres. Este debate dicotômico 

entre o cidadão pobre e o cidadão consumidor, pode ser visto em: MOTA, Ana E. Cultura da Crise e 

Seguridade Social. São Paulo: Cortez, 2008. 
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 Ou seja, temos o mercado sendo exaltado pelos dois lados. Pelo lado da saúde pública, 

a Saúde vem sendo privatizada, sucateada, modificada da proposta constitucional e do outro, 

a saúde suplementar ou complementar, que já são tipos de saúde privada, uma mercadoria 

que os cidadãos podem adquirir pagando pela mesma via mercado. 

 Em suma, diante de tal quadro, os cidadãos são cada vez mais responsabilizados por 

suas condições de vida, e o direito à saúde é ignorado muitas vezes pelo Estado, fazendo 

com que estes vejam o Poder Judiciário como uma alternativa na busca por medicamentos, 

tratamentos etc. Forma-se assim, um processo de judicialização totalmente contraditório e 

funcional para o Estado neoliberal? 

Na contramão dos avanços da saúde pública conquistados durante a redemocratização, o 

neoliberalismo traz um enorme retrocesso para as conquistas sociais no Brasil. E isso 

contribui para o protagonismo do Poder Judiciário na área da saúde, uma vez que o próprio 

Estado incentiva que os cidadãos recorram contra ele mesmo, através de suas próprias 

instituições de justiça. 

Ressaltamos então, que o fenômeno da judicialização, em relação à crescente atuação 

do Poder Judiciário, ganha uma maior visibilidade na medida em que a lógica neoliberal 

avança no país. O aumento excessivo de ações judiciais se dá no caso da saúde, na medida 

em que a Justiça é convocada pelos cidadãos a intervir na efetivação dos direitos sociais de 

saúde, através de liminares concedidas por instâncias da Magistratura obrigando o Estado a 

cumprir suas obrigações. 

Entretanto, a situação não é tão simples, como se a ida a Justiça fosse a salvação para 

todos os problemas que se apresentam no cotidiano da vida social. Devemos atentar para 

intrínseca relação entre o processo de judicialização e a atual lógica neoliberal que direciona 

politicamente a sociedade, visando analisar possíveis funcionalidades deste processo para os 

interesses econômicos do modo de produção capitalista, posto que a ação do Poder 

Judiciário no campo dos direitos sociais 

 

[...] não constitui reflexo simples e automático do apregoamento neoliberal da 

contrarreforma do Estado, como se esse Poder detivesse um papel heroico na efetivação dos 

direitos já normatizados, porém ainda não concretizados; ou seja, como se esse Poder não 

fosse parte constitutiva do Poder do Estado. Neste sentido, afirma-se que a referida atuação 

não se desenvolve à margem do enfrentamento estatal conferido às expressões da “questão 

social”; pelo contrário, é precisamente a configuração deste enfrentamento que irá 
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caracterizar a atuação que o Poder Judiciário vem desempenhando na atualidade, ou seja, o 

próprio fenômeno da judicialização (ASSUMPÇÃO, 2012, p.97).  

 

Assim, a centralidade do Poder Judiciário, concebida através do fenômeno da 

judicialização pode estar expressando para além da insatisfação em relação as políticas 

públicas de saúde, uma falta de crença nos espaços coletivos de decisão. Desta forma, tem-

se a deslocação para o controle dos juízes, no que diz respeito a concessão de insumos de 

saúde ao cidadãos demandantes da Justiça. 

 

3.3 – A Judicialização da saúde: a individualização como via de acesso aos direitos no Rio de 

Janeiro? 

 

O presente item vem então, nesse sentido, apresentar como a Judicialização da Saúde 

tem acontecido no Rio de Janeiro. Para isto, apresentamos alguns dados relativos a uma 

amostragem que coletamos em processos levantados no Poder Judiciário do Estado do Rio 

de Janeiro em relação ao direito à Saúde. Cabe ressaltar que serão apresentados os dados 

empíricos da realidade da pesquisa extraídos no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro70, a fim de melhor problematizarmos o processo judicialização que vem 

ocorrendo nos tribunais do Estado, considerando-se a necessidade de detalharmos os 

procedimentos teórico-metodológicos demandados pela pesquisa, em busca de qualificarmos 

a análise sobre a judicialização da saúde, para os interesses da análise social, conforme 

descrevemos a seguir. 

 

3.3.1 – A Dimensão Teórico-Metodológica da Pesquisa: Breve exame de situações reais 

 

Inicialmente a pesquisa iria avaliar os casos demandados à Defensoria Pública do 

Estado do Rio de Janeiro, através de seu plantão. Foram feitas inúmeras tentativas de 

contato com profissionais responsáveis pelo setor para que fosse autorizada a realização da 

mesma. Porém, encontramos muitas dificuldades burocráticas para a sua concretização. 

Posteriormente decidimos entrar com um pedido para ter acesso à informação pública, 

através da lei de acesso à informação (nº 12.527/2011). Desta forma, entramos com um 
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 http://www.tjrj.jus.br/ 
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pedido formal junto a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro sobre a possibilidade 

de termos acesso as liminares e mandados judiciais concedidos a usuários do SUS no 

período de 01/05/2014 a 31/06/2014 (Requerimento Nº 07395/2014
71

). A resposta nos foi 

enviada em 05 de setembro do mesmo ano pela Assessoria de Mandados, informando que 

durante o tempo solicitado foram atendidos pelo órgão responsável 4.917 (quatro mil 

duzentos e dezessetes) pacientes oriundos do Poder Judiciário. No entanto, apesar do 

número expressivo de casos relacionados à judicialização da saúde no Estado, não tivemos a 

possibilidade de saber outros detalhamentos a respeito das situações, tais como: a natureza 

dos processos, quem seriam essas pessoas e/ou grupos que demandam a intervenção do 

Judiciário, para quais situações etc. Sendo assim, diante das eventuais dificuldades que 

foram surgindo durante o processo de pesquisa, decidimos principalmente, depois da banca 

de qualificação desta pesquisa, seguimos as indicações da banca avaliadora para que 

fizéssemos a pesquisa através do site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

analisando-se os processos em 2ª instância, que tenham relação com o direito à saúde. 

Portanto, com vistas a efetivarmos do ponto de vista metodológico, os interesses desta 

pesquisa realizou-se a seleção de algumas palavras-chave, como saúde e judicialização da 

saúde para orientar a realização da consulta ao site do Poder Judiciário do Estado Rio de 

Janeiro - PJRJ. A pesquisa se deu no decorrer dos meses de abril e maio de 2015, tendo 

como período de análise, os processos julgados no ano de 2014. Deste modo, a referida 

consulta para o levantamento dos dados ocorreu no primeiro mês, enquanto a sistematização 

das informações aconteceu no segundo. Foram duas palavras-chave pesquisadas: saúde e 

judicialização da saúde. Para cada palavra selecionada, surgiu um determinado número de 

processos. Relacionados à palavra saúde foram 177 processos e a judicialização da saúde, 4 

processos. Assim, compuseram o estudo, os processos julgados em 2ª instância no ano de 

2014, cujas ementas das decisões constavam os termos supracitados. 

Foi possível observar, no período inicial de levantamento, que houve uma variação no 

número de processos. A exemplo, para a palavra “saúde”, em meados de março – quando 

fizemos uma incursão ao site, o número encontrado totalizava 199 casos. Em relação a estas 

mudanças e diferenças durante o período de pesquisa, também percebemos o surgimento de 

uma nova forma de consulta das jurisprudências do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, em 
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 O processo citado encontra-se nos anexos deste trabalho. 



155 

 

 

 

meados do mês de junho, durante o fechamento do trabalho. Nessa nova forma, utilizando-

se a mesma palavra-chave, por exemplo, saúde, aparecia como resultado 35.700 (trinta e 

cinco mil e setecentos) processos. Esses novos resultados nos chamaram bastante atenção já 

que, vinham a corroborar com os dados fornecidos pela Assessoria de Mandados da 

Secretaria de Estado de Saúde-RJ. Eram números que se apresentavam mais próximos à 

realidade atual do Estado. Até o momento da realização desta pesquisa, não se encontrou 

uma justificativa para essas variações.  

Por razões de adoção dessa metodologia na coleta de informações concretas da 

realidade, optou-se pela pesquisa da palavra-chave saúde por ter apresentado o maior 

número de processos. Outras variáveis se mostraram importantes aos interesses do meu 

objeto de estudo, tendo sido selecionadas informações como: o ano de início da ação, tipo de 

recurso, de quem partiu o recurso, abrangência da demanda – em se tratando de informações 

sobre a natureza individual ou coletiva, averiguamos se os processos são públicos ou 

privados
72

, local de origem do processo e a motivação dos processos. 

Quanto à forma de análise do material levantado, optamos por realizar a análise 

qualiquantitativa tomando como base o cabeçalho das decisões, assim como de suas ementas 

considerando-se a relevância das informações à apreensão da realidade pelo conhecimento 

social. Além disso, nos atentamos ao tipo de argumento dos desembargadores do TJRJ para 

fundamentar sua decisão, observando-se se suas análises e decisões eram exclusivamente 

nos planos jurídicos ou também tinham em sua análise ou de cunhos políticos e sociais. 

A partir dessa concepção metodológica, neste item serão apresentados os resultados da 

pesquisa. Foram analisados os anos de entrada dos processos com objetivo de confirmar a 

tendência por exemplo, de existência de um processo crescente de acesso à justiça voltados à 

garantia de direitos relativos à saúde. Além disso, discorre-se sobre os tipos de recursos que 

levaram os processos à segunda instância, de quem parte o recurso, a abrangência da 

demanda (natureza individual ou coletiva), além de observarmos se os processos são 

públicos ou privados, o local de origem da tramitação do processo e a motivação processual. 

                                                           
72

 Para público entendem-se os processos contra o Estado (seja algum município ou Estado do Rio de Janeiro) e 

para privado os processos contra planos de saúde, entre pessoas físicas ou entre pessoas jurídicas. 
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 Os processos analisados estavam em tramite na segunda instância durante o ano de 

2014. 

 Início do processo e tipo de recurso 

Neste tópico serão analisados os dados referente ao ano de entrada dos processos e o tipo 

de recurso.  

Gráfico 1 – Ano de entrada dos processos 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  O gráfico acima representa o ano de entrada dos processos. Nota-se que há um 

movimento crescente destes, de indivíduos que acessaram a justiça em busca da garantia de 

seus direitos, cujas motivações serão tratadas em futuros gráficos. O ano de 2014 foi o ano 

que apresentou o maior número de processos, totalizando 45. Cabe ressaltar que, o maior 

crescimento de processos foi o do ano de 2010 (11 processos) para o de 2011 (27 processos), 

ou seja, diferença de 16 processos. 

 

Gráfico 2 – Tipo de recurso 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Processos extraídos do site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ. 

Consultado em abril/2015. 

Fonte: Processos extraídos do site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ. 

Consultado em abril/2015. 

Total: 177 processos 
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 Em relação ao tipo de recurso, a apelação73 – seja por parte do réu, do autor ou de 

ambos, foi o que apresentou maior expressividade, representando 69% dos casos. Seguido 

por agravo de instrumento 74(19%), apelação/reexame necessário 75(7%), reexame necessário 

(4%) e embargos infringentes 76(1%). Desta forma, optou-se a análise dos processos cujo 

recurso foi a apelação e apelação/reexame necessário. 

 Tramite processual 

Como tratado acima, houve a opção por analisar os casos cujos recursos foram 

apelação e apelação/reexame necessário. Dessa maneira, este item apresenta quem 

julgou os processos de acordo com esses recursos, de quem partiu o recurso de 

apelação (réu, autor ou ambos) – salientando se as apelações foram deferidas, 

indeferidas ou se teve parcial provimento de acordo com cada processo.  

 

Gráfico 3 – Quem julgou a apelação ou apelação/reexame necessário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73

 Apelação é o recurso ordinário cabível contra as sentenças proferidas em primeira instância, isto é, em 

primeiro grau de jurisdição. 

74
 Trata-se de uma exceção, vez que a regra é a interposição de agravo retido. É o recurso cabível contra as 

decisões interlocutórias suscetíveis de causar lesão grave e de difícil reparação a uma das partes, cuja apreciação 

precisa ser feita de imediato pela instância superior. 

75
 O reexame necessário constitui exigência da lei para dar eficácia a determinadas sentenças. Consiste na 

necessidade de que determinadas sentenças sejam confirmadas pelo Tribunal ainda que não tenha havido 

nenhum recurso interposto pelas partes. Assim, enquanto não sujeito ao reexame necessário, tais sentenças não 

poderão ser executadas. 

76
 É chamado de embargo infringente o recurso cabível contra acórdãos  não unânimes proferidos por tribunais 

que reformem, em grau de apelação, uma sentença de mérito, ou julgam procedente ação rescisória. 

Fonte: Processos extraídos do site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ. 

Consultado em abril/2015. 

http://www.infoescola.com/direito/acordao/
http://www.infoescola.com/direito/embargos-infringentes/
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  Quando os processos são julgados em segunda instância, esses podem ser julgados por 

um colegiado de desembargadores ou por um único desembargador. Assim, dos 135 

processos (apelação e apelação/reexame necessário) 79% teve sua determinação por decisão 

monocrática (único magistrado) e 21% por acórdão (decisão do órgão colegiado de um 

tribunal).  

 Como vimos antes, na literatura, principalmente nos clássicos do direito, os 

procedimentos do Direito mobilizam o Poder Judiciário para tomada de decisões cujo papel 

jurídico leva as instâncias a agirem pela legalidade, o que não significa isentar as situações de 

possíveis até contraditarias. Nessas relações se estabelecem a necessidade do poder jurídico 

que caminha no sentido de apontam soluções aos conflitos. 

 

 

Gráfico 4 – De quem partiu a apelação ou apelação/reexame necessário 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ao tratar de quem partiu a apelação ou apelação/reexame necessário, nota-se que 

68% dos processos foram apelados pelos réus. Seguido de 19% para o recurso demandado 

pelo autor e 13% quando o réu e o autor apelaram nos processos. 

 

 

Gráfico 5 – Processos de apelação e apelação/reexame necessário por Réu x Autor  
 

 

 

 

 

 

Fonte: Processos extraídos do site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro - TJRJ. 

Consultado em abril/2015. 
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Entre os processos apelados por réu e autor, foi possível estabelecer um comparativo. 

Do universo analisado de apelação e apelação/reexame necessário, representou um total de 

135 casos. Destes, 118 foram apelados pelo réu e autor, separadamente. Dos casos deferidos 

seis casos foram para os autores e três para o réu. Em relação ao indeferimento do recurso, 

66 foram para os réus e 16 para os autores. Dos casos parcialmente deferidos, 15 para o réu 

e dois para o autor. Cinco casos foram redistribuídos, a partir do julgamento de que as 

câmaras julgadoras não estavam aptas a fazê-lo e que era necessário o encaminhamento para 

câmaras especializadas. Os casos de Não Informado, são referentes a processos que corriam 

em segredo de justiça, como casos de pensão alimentícia ou ação de interdição. 

 É interessante observar as justificativas dos desembargadores ao tratar dos casos. 

Ainda que a compreensão possa variar, é predominante a visão da relação de consumo, 

estabelecida entre os usuários e os planos de saúde/administradoras de seguros. 

Como o caso de um usuário do plano de saúde UNIMED que fora diagnosticado com 

doença rara e o convênio negou cobertura para realização de exames (geneticista).  Nota-se 

que o que o que está sendo pautado não é o acesso, o direito a saúde, mas sim o 

enquadramento do direito do consumidor, visto numa ótica mercantilista de relações. Vide a 

decisão: 

 “O recurso é tempestivo, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade. 

Cabe frisar que a relação jurídica se enquadra no conceito de relação de consumo 

regulada pela Lei nº 8078/90, norma de ordem pública, cogente e de interesse social. 

O caso concreto discutido aqui já foi amplamente debatido nas Câmaras Cíveis e nos 

Tribunais Superiores, razão pela qual, nos termos do art. 557, do Código de 

Fonte: Processos extraídos do site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ. 

Consultado em abril/2015. NI = Não Informado 
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Processo Civil, permite seja decidido monocraticamente. O recurso deve ser 

negado.” (Ementa, processo 0003055 -17.2011.8.19.0212). 

Deste modo, podemos perceber como está se dando nos tribunais a materialização ou 

mercantilização de algo essencial ao ser humano, que é a Saúde, como somente mais uma 

mercadoria a ser vendida e comprada sob o manto do Direito na sociedade brasileira 

contemporânea. 

 

Gráfico 6 – Processos de apelação e apelação/reexame necessário por ambos (Réu e 

Autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Para tornar mais clara a análise, optou-se em tratar dos casos em que ambos entraram 

com recurso. Apena um caso teve deferimento para ambos, mas, de forma geral, a maioria 

foi indeferida (sete casos). Se fossem analisados apenas os indeferimentos para os réus, estes 

totalizariam 13 dos 17 processos. Tais situações revelam a fragilidade em que se encontram 

os pedidos de justiça e acesso á saúde, cujo papel do Estado se mostra, por um lado, dentro 

das exigências e limites postos pela ordem e as dificuldades no atendimento e aprovação dos 

pedidos individuais. 

 

 Localidade de origem e natureza dos processos 

 

Fonte: Processos extraídos do site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ. 

Consultado em abril/2015. 
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No processo da pesquisa foi possível identificar quais as regiões que apresentaram o 

maior número de processos. Para isso, separaram-se os processos entre público e privado, 

permitindo uma análise mais completa a respeito da judicialização da saúde. Além disso, os 

gráficos seguintes trataram da natureza desses processos (públicos ou privados) e se estes 

processos foram coletivos ou individuais. 

 

Gráfico 7 – Processo x Localidade de Origem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Fonte: Processos extraídos do site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ. 

Consultado em abril/2015. NI = Não Informado. 
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 Analisar a localidade de origem é importante para que se perceba quais são as regiões 

que apresentam maior número processos, o que permite refletir, para além de outras coisas, 

como está o acesso a saúde nesses locais. O gráfico acima apresenta os casos de apelação e 

apelação/reexame necessário por localidade. Procurou-se, também, explicitar um 

comparativo não só entre as regiões, mas também, em relação ao âmbito e a natureza dos 

processos existentes, observando-se se os mesmos são privados ou públicos. A região do 

Centro do Município do Rio de Janeiro foi a que apresentou o maior número de processos 

15 públicos e 39 privados. Seguido pela região Oeste do Município do Rio de Janeiro, com 

16 processos privados. Esta situação confirma os fatos que analisamos ao longo desta 

dissertação no que se refere a atual conjuntura em que predomina uma ampliação da 

intervenção do mercado, ou melhor, a mercantilização da saúde se revela no crescimento da 

saúde no Brasil, hoje extremamente privatizada, como mostramos anteriormente. Fato este, 

que também não implica em um atendimento universal, visto a emergência do número de 

processos judiciais. 

 Os gráficos 8 e 9 trabalham com o universo de 134 processos, já que um dos casos não 

houve a informação se era na esfera pública ou privada e, para que não entre em suposições, 

optou-se em suprimir este processo. 

 

Gráfico 8 – Processos Público x Privado x Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Processos extraídos do site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ. 

Consultado em abril/2015. 
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 Essas duas categorias, público e privado serviram para verificarmos a natureza e 

também, favorecer a análise dos processos públicos e privados considerados de acordo com 

o ano de vigência. Nota-se que, ao longo dos anos de entrada, houve um crescimento do 

recurso de apelação e apelação/reexame necessário. Tendo como ápice o ano de 2013, tanto 

no público quanto no privado. Ainda que o ano de 2014 tenha apresentado uma redução, 

seria imaturo afirmar que poderia haver uma redução dos casos de judicialização, as 

tendências mostram exatamente o contrário, um aumento dessas situações, como é o caso 

mostrado no gráfico anterior, sobre o setor privado no Rio de janeiro. Como apresentado 

anteriormente, na nova forma de consulta ao site do TJRJ, foram identificados 35.700 na 

palavra-chave saúde. 

 

 

Gráfico 9 – Total de processos Público x Privado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este gráfico demonstra como o número de casos na área privada (90 casos) foi 

predominante em relação ao público (44 casos), entre os anos de 2006 a 2014. 

Acreditamos que estes dados vêm ao encontro da proposta de saúde nos moldes em 

que ela se insere hoje, no âmbito de política, mas, diante das alterações a que foi submetida 

tem sido interpretada em parte expressiva da literatura, principalmente, no contexto da 

contrarreforma do Estado brasileiro.  

  Andreazzi (2014) traz em seu trabalho um breve histórico do surgimento e 

desenvolvimento do segmento empresarial do ramo da saúde, além de como o Estado 

Fonte: Processos extraídos do site do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro - TJRJ. 

Consultado em abril/2015. 
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brasileiro lidou com essa legitimação do mercado posteriormente à entrada em cena da 

política neoliberal no país. 

Deste modo, um dos aspectos essenciais da conjuntura da saúde no Brasil é a pressão 

que empresas exercem na comercialização de seguros ou planos de saúde privados, sobre o 

governo federal, para apoiar suas pretensões de crescimento do mercado, com subsídios 

públicos e desonerações fiscais (idem).  

Como o gráfico acima indica atualmente esses segmentos tem uma intensa 

participação na cobertura de atenção à saúde e no financiamento e suas propostas de 

reorganização do sistema de saúde, situação bastante trabalhada pela autora supracitada. 

De acordo com a autora, esse segmento empresarial atingiu 49 milhões de vínculos em 

setembro de 2013 para planos de assistência médica, 25,3% da população brasileira. Nesse 

sentido, percebemos um número bem elevado de pessoas que fazem o uso desse serviço de 

saúde privado, principalmente num país, em que a cobertura à saúde da população é 

universal. Ou seja, entendemos que diferença no número entre os casos da esfera pública ou 

privada encontrados durante a nossa pesquisa, vem corroborando com esse processo de 

privatização da coisa pública e exaltação da privada. Os dados comprovam o alto índice de 

insatisfações com os serviços dos planos de saúde. A questão é tocante. A saúde é posta 

apenas como mais uma mercadoria a ser trocada no mercado. 

Andreazzi (2014) afirma que o  

 

seguro privado de saúde é um mecanismo de financiamento privado de consumo de 

atenção à saúde, contemplando o pagamento de prestações a uma empresa ou 

organização, que se obrigará a fornecer esta atenção ou reembolsar seus gastos, 

mediante contrato firmado entre as partes com uma determinada temporalidade e 

definição das coberturas (p.54). 

 

Neste sentido, averiguando-se o processo Nº: 0002643-90.2014.8.19.0209 percebemos 

que o tratamento da saúde ocorre na direção do direito do consumidor – mas ela acaba 

sendo, afinal, já que é através de um contrato que se estabelece o fornecimento ou não deste 

determinado serviço.  

 

“O autor ajuizou a presente demanda alegando que é portador de paralisia cerebral e 

desde o ano 2000 é contratante do seguro de saúde fornecido pela apelante, tendo 

desde o início informado todas as suas condições de saúde à operadora. Informou 

que possui atrofia dos membros inferiores oriundos de malformação congênita em 

razão de ter sofrido traumatismo craniano no momento do parto. 
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Aduz que passados mais de treze anos do contrato com a ré, solicitou autorização 

para atendimento domiciliar de um fisioterapeuta, entretanto, teve seu pedido 

negado, sob a alegação de que sua doença existe desde seu nascimento, não havendo 

cobertura para o tratamento requerido”. 

 

O Exemplo deste processo é da materialização dessa saúde enquanto mercadoria. As 

discussões sobre o direito que essa pessoa tem são encaminhadas e discutidas como um 

direito apenas do consumidor. Além da total responsabilização do indivíduo, por sua 

situação de saúde. Ora, mesmo pagando pelos serviços há alguns anos, quando solicitado um 

procedimento ao que parece simples, como uma fisioterapia em sua residência, seu pedido é 

negado, negligenciado, pois o autor é portador de sua doença desde seu nascimento e essa 

questão não está garantida no contrato entre as partes.   

Gráfico 10 – Processos Individuais x Coletivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Analisar se os processos gerados destacando se os mesmos são de natureza coletiva ou 

individuais permite colocar em questão sobre a compreensão que se tem sobre a saúde e os 

direitos assegurados, de modo geral. E os resultados apenas corroboram com o processo de 

individualização, inclusive, de uma luta que poderia ser fortalecida numa dimensão coletiva. 

Dos 44 processos públicos, todos foram individuais, ainda que a busca por leitos ou a 

solicitação de medicamentos sejam demandas nacionais. Os processos privados tiveram 87 

casos individuais e 3 coletivos. Cujas motivações foram mudanças contratuais (contratos 

coletivos), negativa de reembolso e não pagamento de mensalidade. 

Fonte: Processos extraídos do site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ. 

Consultado em abril/2015. 
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A individualização e a responsabilização tão exaltados no capitalismo e podem ser 

condições percebidas no número de demandas individuais que superam bastante as 

coletivas. Como já fora discutido anteriormente, a predominância da dimensão individual 

corresponde mesmo a forma burocrática e instrumental de viabilização dos processos 

judiciais como forma de atuação do Estado capitalista. Contudo, tal fato nos permite avançar 

á compreensão sobre a relação entre as dimensões individuais e coletivas no que se refere ás 

lutas entre as classes, em se tratando de busca de seus interesses na sociedade. Portanto, 

trata-se de um processo que aparece de forma obscura, naturalizada, ou seja, não se mostra 

em suas múltiplas determinações históricas. Porém, nos aponta para a descoberta de seu 

signfificado. A forma naturalizada atrapalha, para os que desconhecem essa lógica de 

relações, o que demandaria o reconhecimento de situações que são, na verdade, coletivas, 

portanto tem de ser buscadas, pautadas, coletivamente, o que implica em lutas por parte dos 

trabalhadores. 

 

 Motivação dos processos 

 

Este item apresenta as motivações processuais. Há o recorte das motivações que se 

tem como judicialização da saúde. Além da apresentação das motivações, serão analisadas 

as motivações correlacionando-as com o corte entre a natureza de público e privado. Deste 

modo, dos 134 processos apresentados anteriormente, torna-se foco de análise 98 processos. 

O referido gráfico fala por si, ao mostrar um índice mais elevado de motivações dos 

processos, como os ligados ás condições e os limites de saúde de alta complexidade, quando 

se trata de procedimentos cirúrgicos, na faixa de 30%.  

 

 

 

 

Gráfico 11 – Motivação do processo 
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As motivações processuais foram variadas, as categorias classificadas em busca de 

uma concepção mais aproximada dos fenômenos foram: procedimentos cirúrgicos; 

solicitação de medicamento; procura por leito; negação de procedimento; recusa de 

cobertura; fornecimento de insumo; recusa de atendimento home care e solicitação de 

medicamento/insumo. 

 Como podemos constatar, desses motivos, os que apresentaram maior demanda foram: 

procedimentos cirúrgicos (30%); solicitação de medicamento (18%); procura por leito 

(15%) e negação de procedimento (12%). Para os procedimentos cirúrgicos, os casos 

variavam desde a negação na realização da cirurgia, a demora de autorização por parte dos 

planos de saúde ou negativa no fornecimento de material cirúrgico. A solicitação de 

medicamento apareceu, apenas, em casos públicos, de ações contra o Estado do Rio de 

Janeiro ou de algum Município. Os casos de procura por leito foram tanto públicos quanto 

privados. 

 Como exemplificação destas situações, temos o processo Nº: 2214156-

24.2011.8.19.0021   

 

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PACIENTE COM PARADA 

CARDIORESPIRATÓRIA. INTERNAÇÃO EM UTI NÃO IMPLEMENTADA 

POR FALTA DE VAGAS NA REDE PÚBLICA. MORTE DO PACIENTE. 

INÉRCIA DO MUNICÍPIO EM PROCEDER E CUSTEAR A TRANSFERÊNCIA 

E INTERNAÇÃO NA REDE PRIVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

PÚBLICOS DA FEDERAÇÃO PELA PROTEÇÃO DO DIREITO À SAÚDE DOS 

CIDADÃOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 23, INCISO II, E 196 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO DOS ARTIGOS 4º E 6º, INCISO I, 

ALÍNEA “D”, DA LEI 8.080/90 E DA SÚMULA Nº 65 DO TRIBUNAL DE 

Fonte: Processos extraídos do site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ. 

Consultado em abril/2015. 
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JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM OBSERVÂNCIA 

DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE”. 

 

“Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MARLY MOREIRA DA SILVA em 

face do MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, aduzindo na inicial que sua irmã 

Mariza Moreira da Silva, em 24.02.2011, após sentir-se mal em sua residência, foi 

atendida no PMS de Xerém (fls.22), administrado pelo Réu. Realizados os exames e 

medicada a paciente teve alta mas, por não apresentar melhora, em 15.03.2011, foi 

consultada por médico particular, especializado em pneumologia, que encaminhou a 

paciente para internação (fls.29) no Hospital Moacyr Rodrigues do Carmo, de onde 

recebeu alta em 16.03.2011. Em 17.03.2011 foi novamente encaminhada ao mesmo 

PMS (fls.41), em coma, hipercorada, sem reflexos e com quadro de parada 

cardiorespiratória, necessitando de internação em UTI (fls.42), o que não foi feito 

por falta de vagas, vindo a paciente a falecer em 18.03.2011 (fls.41-verso e 43)”. 

“A sentença julgou procedente o pedido para condenar o Réu ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sob o 

fundamento de que o Réu, diante da inexistência de vagas na rede pública, deveria 

ter promovido e custeado a transferência e internação da irmã da Autora em hospital 

da rede privada
77

.” 

 

Nesse processo podemos perceber em primeiro lugar, a predominância do rigor 

jurídico da lei e a distância da ineficácia que está posta pelo sistema de saúde público 

brasileiro. Enquanto uma usuária veio a falecer diante da falta de estrutura do SUS, ao 

chegar à Justiça, a situação parece ser naturalizada por aqueles que se inserem nessas 

políticas, quando afirmam não ter vagas para o tratamento de saúde numa unidade pública, 

submetendo aos pacientes a situações de ameaça à vida, como em casos que precisam de 

transferências de pacientes para outras unidades privadas, confirmando a inexistência de 

compromissos das instituições com o tratamento da saúde pública, como vemos ao longo 

deste estudo. Ora, a discussão poderia ser feita em outras perspectivas , como a busca da 

melhoria dos serviços públicos, para que essas tenham sim, a capacidade necessária e 

suficiente ao acolhimento das pessoas que demandam os seus serviços. As situações de 

carência e ou de ineficiência posta na estrutura pública, não justifica simplesmente, 

questionamentos sobre falta de vaga em unidade publica. Defende-se portanto, que o serviço 

de saúde pública seja ofertado, principalmente, quando se trata de uma rede privada, que 

será paga com o dinheiro público. Mas o que esperar da Justiça ou do Direito burguês se 

tomamos como base a discussão já feita nos capítulos anteriores? Será esta mais um tipo de 

                                                           
77

  As citações diretas retiradas dos processos não apresentaram uma uniformidade, por isso, a variação entre 

textos escritos em caixa alta e caixa baixa. 
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privatização da coisa pública, da transferência de responsabilidade e de dinheiro para os 

empresários da saúde?  

 

Gráfico 12 – Motivação do processo X Público X Privado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro da ordem apresentada no gráfico 11, o gráfico 12 apresentam as motivações de 

acordo com público e privado. As atividades relacionadas a procedimentos cirúrgicos foram 

predominantes entre os processos contra planos de saúde, totalizando 27 casos. A procura 

por leito foi a situação que mostrou mais “equilibrio” entre os processos públicos (sete 

casos) e privados (oito casos). A recusa de cobertura (oito casos) e a recusa de atendimento 

home care (sete casos) apareceram, somente, nos casos privados. Já a solicitação por 

medicamento e fornecimento de insumo estão relacionados, apenas, com o público, 

totalizando 27 casos. 

Fonte: Processos extraídos do site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ. 

Consultado em abril/2015. NI = Não Informado. 
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Desde quando começamos a pesquisar casos relacionados a judicialização da saúde, os 

que mais tem chamado nossa atenção são as solicitações de medicamentos e/ou insumos aos 

usuários do SUS. Sendo assim, percebemos que a grande maioria das recorrências ao 

Judiciário para estes exemplos, são feitas através de demandas individuais. Segue abaixo um 

caso deste: 

 

“Ação de obrigação de fazer. Direito à saúde. Fornecimento de 

medicamentos/insumos indispensáveis à manutenção da saúde da apelada, portadora 

de “broncodisplasia pulmonar, hidrocefalia, hemiparesia à esquerda, atraso global de 

desenvolvimento e encefalomalácea”. Substituição. Impossibilidade, diante da 

indicação terapêutica constante do receituário médico acostado aos autos. 

Responsabilidade solidária dos entes públicos pela garantia do direito constitucional 

à saúde. Supremacia do princípio da dignidade da pessoa humana. Súmula nº 65 do 

TJRJ. Arguição de declaração de inconstitucionalidade do art.19-M da lei nº 

8080/90 que deve ser afastada.” 

“Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por R. em face do Estado do Rio de 

Janeiro e do Município do Rio de Janeiro. 

 Alega, em síntese, que é portadora de “BRONCODISPLASIA PULMONAR (CID-

10: P27.1), HIDROCEFALIA (CID-10: G91.9), HEMIPARESIA À ESQUERDA 

(CID-10: G81.9), ATRASO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO (CID-10 : F84), 

CRISE CONVULSIVA (CID-10: R56.8) E ENCEFALOMALÁCEA ()CID-10: 

G93.8), razão pela qual necessita fazer o uso dos medicamentos/insumos descritos 

na inicial, não possuindo recursos financeiros para arcar com os custos do 

tratamento em questão. 

Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar o fornecimento 

dos medicamentos/insumos como prescritos, sendo, ao final, confirmada a medida. 

Decisão às fls.50 na qual foi deferida a gratuidade de justiça, bem como a 

antecipação dos efeitos da tutela.  

Agravo retido interposto pelo município às fls.64/72” 

Contestação do Estado às fls. 73/91 alegando a existência de implementação, pelos 

municípios, de programas para fornecimento dos medicamentos/insumos. Invoca, 

ainda, os princípios constitucionais da separação dos poderes, do orçamento e da 

licitação. Pugna pela improcedência do pedido. 

 O município, por sua vez, ofereceu sua peça de defesa às fls.137/148 aduzindo que 

não há resistência quanto ao medicamento RANITIDINA, e que os medicamentos 

excepcionais são de alta complexidade, sendo de competência do Estado o 

implemento na rede pública.  

Parecer do Ministério Público às fls. 201/203 opinando pela procedência do pedido. 

 A sentença de fls. 210/213 julgou procedente o pedido, tornando definitiva a 

antecipação dos efeitos da tutela, para condenar os réus a fornecerem os 

medicamentos/insumos indicados na inicial, bem como outros qde que venha a 

necessitar no curso do tratamento, mediante prescrição médica” (Apelação cível Nº 

0380051-97.20102.8.19.0001). 
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É nítido o jogo de empurra entre os entes federativos para o fornecimento de um 

medicamento, cujo o direito está assegurado na CF-88 e nas demais leis que regulamentam a 

Saúde. Porém, a Justiça obriga os entes a fornecer os medicamentos/insumos pedidos, 

fazendo assim, valer o direito à saúde como pautados nas referenciadas leis.  

 

“Inicialmente, impende rechaçar a arguição de inconstitucionalidade do art. 19-M da 

lei 8080/90, tendo em vista que a ação tem por objeto o fornecimento de 

medicamento imprescindível ao tratamento de saúde da parte apelada, hipótese que 

se enquadra precisamente no referido dispositivo, conforme se pode verificar de sua 

simples leitura, em perfeita consonância com o texto constitucional, que atribui ao 

Estado a assistência terapêutica integral.” 

Com o argumento que a 

“Solidariedade do estado e do município no fornecimento de medicamento ao 

necessitado. Enunciado 65, da Súmula do TJ. Direito à saúde constitucionalmente 

assegurado. Obrigação de os réus fornecerem os medicamentos indicados na inicial 

ou outros que vierem a ser necessários ao tratamento prescrito. 

 

Utilizando inclusive de argumentos político-sociais para sua decisão 

“Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela. Entrega de 

medicamentos necessários ao tratamento da doença. Autor portador de "insuficiência 

renal crônica terminal". Condenação do Município e do Estado à entrega dos 

medicamentos requeridos na inicial. Solidariedade entre os entes. Matéria afeta à 

preservação do direito à vida e à saúde, tangenciando, inclusive, o mínimo 

existencial. Irrelevância quanto à existência de substituto terapêutico para o 

tratamento da moléstia.” 

No mérito, tem-se que a obrigação de prestar assistência à saúde é dever comum da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme dispõe a 

Constituição Federal, devendo estes entes promover as condições necessárias para 

garanti-la. Neste Tribunal de Justiça a matéria encontra-se pacificada, nos termos da 

Súmula nº 65, verbis: 

 “Deriva-se dos mandamentos dos artigos 6º e 196º da Constituição Federal de 1988 

e da Lei nº 8080/90, a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, 

garantindo o fundamental direito à saúde e consequente antecipação da respectiva 

tutela.” 

 Porém, surge na argumentação da decisão uma tamanha contradição ao afirmar que 

“Desta sorte, impõe-se aos entes federativos a obrigação solidária de fornecer a prestação 

necessária ao tratamento da saúde da população em estado de hipossuficiência financeira”. 

Ou seja, concomitantemente, temos dois argumentos contraditórios e conflitantes numa 

mesma decisão progressista, o primeiro se pauta no direito à vida e à saúde. Art. 196 da CF-

88. No fornecimento gratuito de qualquer medicamento indispensável à manutenção da vida 
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da paciente. Já o segundo, impõe-se aos entes federativos a obrigação solidária de fornecer a 

prestação necessária ao tratamento da saúde daquela população somente que não tem 

condições de prover os custos de seu tratamento. 

Deste modo, temos um choque entre a concepção em que o direito é universal ou 

apenas mais um serviço a ser ofertado pelo mercado e/ou Estado com inúmeras 

condicionalidades, situações que envolvem a concepção dos limites das políticas em suas 

contradições internas, como já comentamos quanto a relação entre a perspectiva de 

universalidade de atendimento de difícil efetividade. 

 Quem era o Réu nos processos 

 

Este item propõe apresentar os réus, tanto no privado como no público. Optou-se pela 

separação entre as naturezas dos sujeitos, de modo a facilitar a compreensão dos dados e 

visualização dos mesmos. Dentro dos 97 casos cujas motivações foram analisadas, 

resultaram 59 casos privados e 38 casos públicos. 

 

Gráfico 13 – Réu: Processo privado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Como podemos visualizar, os processos de natureza privada apresentaram 

predominantemente, como réu, os planos de saúde. Dentre eles: GEAP, Amil, Unimed, 

Golden Cross entre outros. Os planos de saúde representam 87% dos processos. 

Fonte: Processos extraídos do site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ. 

Consultado em abril/2015. 
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Em relação ao caso relacionado a pessoa física, trata-se de um procedimento cirúrgico, 

onde a paciente não ficou satisfeita com o resultado e entrou com processo contra o 

cirurgião. 

Nesse sentido, percebemos que os dados alarmantes sobre a saúde privada no país não 

são uma mera coincidência, tampouco, as recorrências dos usuários desses serviços ao 

Judiciário. Gomes (2014) destaca em seu estudo a diferença dos regimes jurídicos públicos e 

privados – no qual consideramos essenciais para a análise dos dados acima, que são a base 

para a saúde pública brasileira e também a saúde privada. 

Para este autor,  

 

Os princípios de universalidade, integralidade, participação comunitária, de 

federalismo colaborativo e direito à informação correspondem aos parâmetros 

essenciais que constituem o regime jurídico público do Sistema Único de Saúde. 

Esses mesmos princípios não se aplicam, porém, às atividades privadas de 

assistência à saúde que se submetem a diretrizes diferenciadas de funcionamento. A 

atividade privada na área da saúde, denominada suplementar, obedece às regras 

próprias aplicadas às atividades econômicas, ou seja, apenas subordinam-se a 

fiscalização e regulamentação exercidas pelo Estado através do Poder Executivo e 

da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) (GOMES, 2014, p. 28). 

  

 

 Logo, os planos de saúde não são obrigados a atender pacientes ou ofertar tratamentos 

que não estejam de antemão garantidos no contrato entre as partes – os usuários e as 

empresas de saúde. Não há gratuidade ou integralidade nos serviços prestados por estas 

empresas. Além disso, o regime jurídico privado é semelhante àqueles destinados a 

empresas de outros ramos cujos fins são lucrativos (idem). 

Gomes ainda (2014) conclui que: 

 

[...] há dois regimes jurídicos, ou seja, dois conjuntos de regras distintos na área da 

saúde brasileira: o regime jurídico público, aplicado exclusivamente ao Sistema 

Único de Saúde, e o regime privado, aplicado às atividades privadas da saúde 

suplementar que não se subordinam aos princípios específicos do SUS (p.28). 

 

  Portanto, a predominância dos réus apontados pode estar refletindo a prática “legal” e 

negligenciada destas seguradoras que, como entidades privadas, não visam em ofertar uma 

melhor qualidade em seus serviços de saúde e sim lucrar – condição essencial no 

capitalismo para se manter no mercado. 
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Tabela 1 – Réu: Processo público 

 

Estado do Rio de Janeiro 4 

Estado do Rio de Janeiro e Município de Campos dos 

Goytacazes  

1 

Estado do Rio de Janeiro e Município de Itaperuna 1 

Estado do Rio de Janeiro e Município de Magé 2 

Estado do Rio de Janeiro e Município de Maricá 1 

Estado do Rio de Janeiro e Município de São João de Mereti 2 

Estado do Rio de Janeiro e Município de São Pedro da Aldeia 3 

Estado do Rio de Janeiro e Município de Seropédica 1 

Estado do Rio de Janeiro e Município do Rio de Janeiro 9 

Fundação Municipal de Teresópolis 1 

Município de Bom Jesus de Itabapoana 1 

Município de Campos dos Goytacazes  1 

Município de Comendador Levy Gasparian 1 

Município de Duque de Caxias  1 

Município de Itaperuna 1 

Município de Maricá 1 

Município de Mesquita 1 

Município de Nova Iguaçu 2 

Município de Teresópolis 1 

Município de Volta Redonda 3 

 

 

 

 

 A tabela acima apresenta os réus públicos. Variam entre o Estado do Rio de Janeiro e 

os municípios de Município de Bom Jesus de Itabapoana, Campos dos Goytacazes, 

Fonte: Processos extraídos do site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ. 

Consultado em abril/2015. 
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Comendador Levy Gasparian, Duque de Caxias, Itaperuna, Maricá, Mesquita, Nova Iguaçu, 

Teresópolis, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Seropédica, São Pedro da Aldeia, São João de 

Mereti e Magé. 

  O estado do Rio de Janeiro apresentou o maior número de processos, entre processos 

tendo apenas o estado como réu ou com algum município, totalizando 24 casos, seguido 

pelo município do Rio de Janeiro, com nove casos. 

 Apenas com o material coletado não é possível indicar tendências sobre a 

judicalização da saúde, o porquê da diferença entre o município do Rio e os demais. Temos 

hipóteses como, a maior dimensão territorial e populacional desta localidade, uma oferta 

maior de instituições do Poder Judiciário. Contudo, somente pesquisas futuras poderiam nos 

afirmar se estas estão corretas, além de verificar os equipamentos públicos de saúde 

disponíveis nos municípios do Rio de Janeiro e, se existe alguma relação entre a concessão 

de tais equipamentos e a precarização dos mesmos com o crescimento do fenômeno da 

judicialização no campo da saúde. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo possibilitou um mapeamento ainda que mínimo, sobre a realidade 

da situação de segmentos da sociedade brasileira, com foco especial à realidade do Rio de 

Janeiro, que de forma recorrente tem comparecido aos tribunais em busca daa afirmação de 

direitos sociais (saúde pública) e/ou contestações relacionadas à saúde complementar 

(privada), a chamada judicialização da saúde no Estado do Rio de Janeiro. O mesmo foi 

encaminhado seguindo os pressupostos teóricos e metodológicos que orientaram a 

elaboração dos capítulos, privilegiando a perspectiva crítica da realidade, sobretudo a 

discussão qualitativa. Problematiza-se a realidade investigada, os dados empíricos, frente às 

novas configurações que o Estado e a política capitalista vêm tomando nos últimos anos, 

principalmente, através do marco legal do Direito. Assim, tornou-se possível a realização de 

algumas considerações e/ou proposições. 

Ao longo deste trabalho objetivou-se fazer uma reflexão crítica e teórico-política 

estabelecendo-se interlocuções com a realidade, entre os elementos particulares e universais 

como fundamentos para a compreensão do processo de alastramento do Poder Judiciário 

para praticamente todas as dimensões da sociedade civil e de suas relações sociais. 

Nesse sentido, a pesquisa bibliográfica sobre a qual nos apoiamaos apontou para a 

emergência de ampliarmos os conhecimentos acerca das particularidades e os diversos 

limites do desenvolvimento capitalista, principalmente, sinalizou para os avanços 

necessários à análise sobre o Estado e o Direito, quando percebemos a intrínseca relação 

entre eles e de ambos com este modo de produção. 

Sendo assim, podemos afirmar que o neoliberalismo se estabelece na reestruturação do 

projeto da classe burguesa a fim de controlar as crises das estruturas capitalistas, e garantir a 

sua preponderância nos aspectos econômicos, políticos, sociais, jurídicos e culturais da 

sociedade. A ideologia que perpassa o fortalecimento do mercado substancia a manutenção 

do sistema capitalista. 

Esta sociedade contraditória gerada pelo modo de produção capitalista é agravada, em 

sua composição pela competitividade, pois esta, ideologicamente, abala o núcleo social pela 

coação do poder de mercado, pela geração de desemprego e pela reprodução da miséria. 

Prontamente, as injunções econômicas refletem de forma negativa no desenvolvimento 

social, ao agravar a “questão social”, apressando o movimento de aviltamento social e 
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deterioração das condições de vida dos sujeitos pertencentes à classe trabalhadora, 

ampliando consequentemente a pauperização.  

Logo, o aprofundamento das desigualdades sociais e da pobreza geradas pelo 

neoliberalismo e, a retração estatal de implementação de políticas sociais, acabam 

repercutindo no âmbito da Justiça. Diante do agravamento das expressões da “questão 

social”, a resposta do Estado no estágio neoliberal aos interesses das classes que demandam 

atendimentos no campo da saúde tende a ser cada vez mais individualizadora, além de ser 

direcionada de forma repressiva, punitiva, em todas as esferas da vida social. 

A fase neoliberal do modo de produção capitalista é o ponto crucial do fenômeno da 

judicialização das relações sociais em geral. Logo, além da estreita vinculação entre a 

centralidade dada ao Poder Judiciário nos governos neoliberais, cabe ressaltar que o 

fenômeno da judicialização – expansão do Judiciário nas diferentes áreas da vida social –, 

vem acontecendo de um modo global, ou seja, este fenômeno é percebido em quase todos os 

países capitalistas, tudo indica resultar do vazio ou da inoperância do Estado na execução de 

políticas públicas de sua competência. Portanto, este não é um fenômeno específico do 

Brasil – apesar de conter suas particularidades em nosso país, e, sim, um fenômeno global, 

ligado ao capitalismo. 

Contudo, consideramos que uma das formas particulares do Brasil neste processo de 

judicialização, foi a criação de mecanismos de espraiamento do acesso à Justiça por parte do 

Estado, ou seja, a criação dos Juizados Especiais trouxe uma “facilitação” do acesso à 

Justiça, principalmente às camadas mais pobres da população brasileira. Porém, o direito a 

Justiça, pela via dos Juizados, traz algumas situações contraditórias. Ao passo que se criam 

estruturas de simplificação para o acesso à Justiça, não se consolidam outros mecanismos de 

acesso real a saúde, educação, habitação, por exemplo. Assim, até que ponto a 

democratização do acesso à Justiça ocorridas no país não são em parte funcionais a prórpia 

legitimação do Estado? Pois, o Estado não oferece subsídios para assegurar os direitos 

sociais, não propicia políticas públicas com vistas à efetivação de tais direitos, mas, de outra 

perspectiva, ao que parece, “oferta” a Justiça, para que os cidadãos recorram a ela, em todo 

seu conjunto de causas cotidianas, inclusive, a busca por realização de direitos sociais. 

Estes cidadãos como visto anteriormente passam a ter uma cidadania passiva de 

clientes da Justiça. Nos casos analisados na saúde privada, por exemplo, nos mostrou que a 

saúde atualmente é tratada como mais uma mercadoria. Em vez de se discutir direitos 
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sociais, se discutem os direitos do consumidor. Isto ocorre, pois, nos parece clara a 

tendência à hegemonia do projeto privatista na condução das políticas relacionadas à saúde. 

Logo, esse processo se reflete também em um campo propício para a judicialização, tanto da 

saúde pública porque os serviços estão cada vez mais precarizados, fato este que leva grande 

parte dos cidadãos a recorrer a um plano de saúde privado, quanto da desta saúde privada 

que oferecem serviços de baixa qualidade e se negam a realizar procedimentos (simples ou 

complexos) por questões contratuais e/ou financeiras em detrimento de se propiciar ações 

integrais para a saúde dos usuários.  

Logo, esse processo pode servir como um elemento desmotivador ou enfraquecedor de 

lutas por um modelo de saúde pública, contribuindo de forma parente, para a despolitização 

das relações políticas, já que alguns processos que deveriam ocorrer em espaços políticos, 

por exemplo, são levados a Justiça, que tenta, sobretudo, desempenhar a função de 

conciliadora, apaziguadora destas relações. E o cidadão que poderia recorrer a organizações 

políticas, a exemplo de partidos, sindicatos, conselhos, onde pudesse ser representado 

coletivamente, se volta ao Judiciário e na grande maioria das vezes de forma individual, 

como podemos perceber nos dados mostrados acima. 

A partir dos dados coletados, evidenciou-se um cenário bastante complexo no que diz 

respeito à saúde pública e privada brasileira. Não chegou a ser analisado de forma 

qualitativa pelos motivos já citados anteriormente. Mas os números cedidos pela Secretaria 

de Estado de Saúde do Rio de Janeiro
78

 e a própria pesquisa feita pela nova ferramenta de 

consulta do site do TJRJ
79

 mostram que a situação da saúde de uma maneira geral é 

alarmante. Nessa direção, temos cotidianamente o alastramento da privatização da saúde no 

país, situação esta que corrobora para o aumento de tais ações recorrentes ao Poder 

Judiciário. Assim, os dados da pesquisa apresentados só vem confirmar a argumentação do 

crescimento do Judiciário no controle das relações que perpassam o capitalismo. O aumento 

do número de processos ano após ano, juntamente aos inúmeros pedidos de apelação – que 

demonstram um prolongamento dos casos já burocratizados –, levam praticamente toda e 

qualquer disputa para a mediação dos magistrados que detém na contemporaneidade 

burguesa a palavra final para os conflitos, inclusive os de classes. São estes sujeitos que 
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 Com 4.917 (quatro mil duzentos e dezessetes no período de 01/05/2014 a 31/06/2014 

79
 35.700 (trinta e cinco mil e setecentos) durante o todo o ano de 2014. 
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detém grande poder, às vezes de vida ou morte, ao negarem, por exemplo, determinada 

medicação e/ou tratamento a um usuário da saúde, ou ao decidirem a favor da privatização 

dos serviços públicos
80

. Eles têm cada vez mais um papel de suma importância na condução 

das políticas capitalistas, seja através de suas atuações a nível municipal, estadual ou federal, 

com a última instância da Justiça brasileira que é o STF – Supremo Tribunal Federal, 

instituição responsável junto com outros órgãos da justiça do Estado por subsidiar a tomada 

de decisões políticas. Este é um dos exemplos básicos do papel que cumpre o Direito nas 

sociedades capitalistas contemporâneas. 

Ainda explicitando sobre a pesquisa, duas situações cujas características mais se 

assemelham com a área social, face às demandas apresentadas nos chamaram bastante 

atenção, são estas: o grande número de processos privados, principalmente contra empresas 

privadas de saúde, demonstrando o crescimento deste setor no mercado brasileiro e sua forte 

influência política
81

 e a individualização massiva dos processos. 

Portanto, o processo de judicialização diante das particularidades que assume no 

âmbito das relações sociais pode contribuir para subtrair, claramente, a luta por demandas 

sociais, da arena de conflitos políticos ao trazer para um campo de maior “segurança” estas , 

disputas, um campo no qual é possível obter um maior controle, ao mesmo tempo em que 

esvazia outros espaços de participação coletiva. Isto, sem contar com a burocratização da 

Justiça brasileira, historicamente lenta e desacreditada por parte da sociedade. 

Assim, ao veicular o discurso de que o Poder Judiciário será, doravante, o locus 

privilegiado para a garantia dos direitos dos cidadãos brasileiros, o Estado não inverte na sua 

“modernização”. Ou seja, injeta-se uma demanda que, de antemão, sabe-se ser impossível de 

ser atendida. Assim, esta burocracia e morosidade servem mais como um instrumento de 
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 Como podemos ver em: http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/04/stf-confirma-permissao-para-servico-

publico-prestado-por-entidade-privada.html 

http://cartamaior.com.br/?%2FEditoria%2FPolitica%2FEnquanto-pais-protesta-contra-terceirizacao-STF-

amplia-modelo-para-o-servico-publico%2F4%2F33290 

 

81
 Como podemos ver também em: http://www.cartacapital.com.br/politica/o-sus-na-mira-de-eduardo-cunha-

7587.html 

 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/04/stf-confirma-permissao-para-servico-publico-prestado-por-entidade-privada.html
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obstaculização do acesso a um direito que em tese é assegurado aos indivíduos, do que 

“facilitar” a concretude destes. 

E quando estas situações de recorrência ao Poder Judiciário acontece em situações 

extremas, em casos de vida ou morte, a exemplo do acesso à saúde, estas questões se tornam 

ainda mais dramáticas. 

A Justiça não pode e nem deve ser o caminho para que se possa tentar a efetivação de 

direitos sociais fundamentais conquistados (também) pela classe trabalhadora, no processo 

de luta de classes. Na verdade, a Justiça e o Direito diante das particularidades de suas 

funções, encontram dificuldades, em seu fundamento face a impossibilidade de proporcionar 

condições de vida dignas a todos – por sinal, quando falamos todos, nos referimos nesse 

momento ao modo de produção capitalista como um modo de produzir e organizar 

socialmente praticamente todos os países do mundo, não somente ao Brasil. Isso significa 

dizer que é impossível o capitalismo não apenas negar, como ser superado através de suas 

próprias estruturas de sustentação ideológicas e políticas, como, por exemplo, o Direito. 

Mesmo um projeto reformista fundado no atendimento de demandas jurídicas no quadro da 

sociedade burguesa como é o caso do socialismo jurídico (ENGELS & KAUTSKY, 2012) 

não irá conseguir a posse dos meios de produção pelos trabalhadores, por mais que 

reivindique e se organize. Portanto, uma reivindicação desse tipo é incompatível ao direito 

burguês, revela os seus limites e demonstra a urgente necessidade de sua 

superação/abolição. 

Vimos em autores como Marx, (2013), Engels (1976), Pachukanis (1988), dentre 

outros, a impossibilidade de um Direito socialista ou proletário. Totalmente de acordo com 

estes pensadores, acreditamos que é imprescindível a extinção da forma jurídica colada à 

extinção do Estado. Logo, temos a necessidade de buscarmos a essência do Direito na base 

material da sociedade capitalista através de um crítico aporte teórico-metodológico, pois o 

elemento central de coerção e dominação no capitalismo é o Estado e o Direito tem papel 

fundamental na execução das funções estatais. 

Contudo, a crescente institucionalização do Direito na vida social atinge visceralmente 

as dimensões na esfera privada dos sujeitos. O fenômeno já explicitado da judicialização das 

relações sociais é um exemplo dessa situação. 

O Direito em sua ótica capitalista é enunciado pelo individualismo. O indivíduo que é 

o portador de direitos, não um grupo ou um povo. É ele individualmente que aciona o 
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sistema jurídico para a “cobrança” desses direitos – por mais que existam mecanismos para 

pautar ações coletivas, a pesquisa nos mostrou que a grande maioria são ações individuais 

corroborando com esta análise. 

Sendo assim, acreditamos que quando as lutas populares/coletivas, como é o caso da 

Saúde (fundamental a todos), é dominada por representações oriundas do campo jurídico, 

elas apenas acabam reproduzindo as formas de sua própria subordinação a dinâmica do 

capital. Temos que romper com as representações e práticas burguesas da política. Romper 

com o culto à categoria de cidadania, já que atualmente tudo gira em torno de sua aquisição 

e/ou extensão. As lutas sociais não podem se reduzir a uma simples equação jurídico-

política. A democracia atual é uma democracia necessariamente burguesa, não podendo esta 

ser um meio para distribuição plena, das riquezas materiais produzidas socialmente. Logo, a 

busca pela democracia/cidadania como substrato material para a melhoria das condições de 

vida de toda classe trabalhadora através dos mecanismos jurídicos ofertados pela burguesia é 

o melhor caminho? Seria esse processo de judicialização, uma regressão teórico-política das 

lutas sociais na contemporaneidade? Ou será que, pelo menos no caso brasileiro, sequer 

chegamos a problematizar ou questionar tais recorrências?Engels e Kaustky (2012) já 

afirmaram outrora que a classe trabalhadora não pode exprimir plenamente a própria 

condição de vida na ilusão jurídica burguesa. Só pode reconhecer de forma plena essa 

mesma condição de vida se enxergar a realidade das coisas, fora das embaçadas (e 

mistificadoras) lentes jurídicas. 

Somente a concepção materialista da história pode fornecer elementos à classe 

trabalhadora para a compreensão de sua condição de vida, já que a condição de vida em 

inúmeras representações (jurídicas, políticas, filosóficas, religiosas etc.) decorre das 

condições de vida do próprio homem e do modo de se produzir e trocar produtos. Portanto, é 

falacioso um projeto de emancipação popular que tenha como base de sua luta o Direito 

burguês. A forma jurídica moderna com o reconhecimento universal dos indivíduos 

enquanto sujeitos de direitos, nada mais é que uma forma de subjulgar os trabalhadores a 

exploração do capital. Ou seja, apesar de se mostrar como o suprassumo da 

democracia/cidadania, com a realização da liberdade e da igualdade entre os homens, o 

sujeito de direito é o basicamente o contrário, ele é a pedra de toque do reforço e 

manutenção da ordem capitalista vigente. 
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Seguindo um elucidante exemplo de um filósofo e jurista francês, Bernard Eldeman 

(1976), quando a burguesia legaliza uma certa prática dos trabalhadores, por exemplo, a 

greve, concomitantemente ela criminaliza todas as formas de luta que permanecem fora 

desse direito, isto é, fora do campo da legalidade por ela estabelecido, o que equivale 

afirmar, fora do campo de luta que lhe é mais vantajoso. 

Por conseguinte, esse processo é uma forma de negação da luta de classe dos 

trabalhadores por meio de um deslocamento do espaço de existência dessa classe para dentro 

do campo jurídico. Logo, até que ponto o respeito à legalidade, das classes trabalhadoras 

dominadas pela burguesia, o culto aos direitos, à constituição, não significa reproduzir as 

condições de valorização e prolongamento do capitalismo? Em que medida também este 

processo não passa a ser uma forma de renúncia à luta contra os fundamentos da dominação 

burguesa? 

As lutas sociais precisam ser travadas ao mesmo tempo no terreno da legalidade 

burguesa
82

 e no campo da ilegalidade, sobretudo com predominância desta última, pois é 

esta que vai garantir um mínimo de independência organizativa e política dos trabalhadores. 

Em suma, as lutas populares que buscam as raízes da exploração de classe são incompatíveis 

com a ideologia jurídica. Aceitar representações do socialismo como extensão progressiva 

dos direitos significa restringir/limitar integralmente o movimento de resistência popular, 

tornando este encarcerado das miragens da forma jurídica, ou seja, diante desta forma, os 

trabalhadores reforçarão as bases de sua própria sujeição ao capital. 

Deste modo, como nos apropriamos do Direito? Qual a efetividade destes direitos nas 

atuais relações sociais capitalistas para os trabalhadores? Estamos em profunda contradição. 

Ao mesmo tempo em que devemos fazer a crítica ao Direito, exaltamos os direitos sociais e 

as políticas públicas? Não podemos negar a realidade e desconsiderar todo avanço histórico 

obtido com um conjunto de direitos sociais fomentados através de políticas públicas estatais, 

porém vamos sempre pautar nossas reivindicações na forma jurídica, em defesa da 

democracia burguesa e de sua cidadania? Ao fazermos apologia aos direitos estamos dando 

fôlego as atuais formas de circulação de mercadorias e a exploração capitalista. Se esse é o 

limite das lutas sociais dentro do capitalismo, é urgente a necessidade de organização para 
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 Não queremos aqui desmerecer e/ou desconsiderar todos os movimentos de resistência ao capitalismo, mesmo 

aqueles que pautam suas lutas através do Direito. 
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que se busquem novas formas de enfrentamento a burguesia, pois a adoção da ideologia 

jurídica produz o efeito paradoxal de os trabalhadores lutarem contra os seus próprios 

interesses. 

Desta forma, vivemos em um momento, no qual, o Poder Judiciário se mostra como 

um exemplo do tratamento dado pelo Estado no que tange ao enfrentamento das expressões 

da “questão social”: desvinculação da esfera das lutas de classes, para serem, agora, alvos do 

controle estatal judicial. Assim, a “questão social”, construída a partir de um processo 

histórico de luta, dissolve-se, e passa a ser percebida estritamente como uma questão de 

simples direitos a serem concretizados pela intermediação de um juiz. 

A funcionalidade deste processo, principalmente por recortar as expressões da 

“questão social”, despolitizando-as e levando-as ao Poder Judiciário, é justamente a de fazer 

com que não sejam percebidos em sua totalidade, como parte integrante e umbilicalmente 

ligada ao movimento contraditório do capitalismo; como uma manifestação de uma situação 

somente: aquela relação entre os detentores dos meios de produção e os que apenas detêm a 

sua força de trabalho. 

É de suma importância apreender este movimento do Poder Judiciário e seu processo 

de judicialização para que esta instituição não se naturalize como um canal de substituição 

das lutas sociais em prol dos direitos sociais, o que de fato obscurece a “questão social” e as 

lutas de classe na sociedade contemporânea. 

Destarte, podemos considerar que o processo de judicialização estudado não é somente 

funcional ao capitalismo, ele é atualmente necessário para manutenção e reforço do Estado 

capitalista burguês na contemporaneidade. 

A judicialização está longe de se constituir um processo de ampliação dos direitos. Ao 

contrário, ela se estabelece como mais uma forma fetichizada de expressão das relações 

sociais capitalistas. 

O Estado e o Direito em suas determinações à ordem social operam com vistas à 

sustentação da ordem capitalista, atendendo dentro dos limites aí colocados, os interesses 

das classes sociais, constituindo-se como peças fundamentais ao atual modo de produção, 

portanto, podemos identificar que o Direito não pode ser a âncora para as lutas de classes, 

em suas funções terá limites em se constituir como esperança em vista de um mundo e uma 

sociedade melhor. 
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