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RESUMO 

 

 A garantia da saúde é um dos problemas que mais afligem as pessoas na 

atualidade, a qual deveria ser garantida por meio de medidas publicas, e quando 

essas medidas na são capazes de satisfazer o contento da população, não lhe resta 

alternativa, a não ser recorrer á justiça para garantir esse direito. Neste sentido a 

Judicialização da Saúde, consiste em um processo pelo qual, na ausência de 

efetividade na prestação de serviços de saúde pela administração, se recorre ao 

Judiciário para tomar medidas ou decisões que originalmente deveriam ser 

atendidas pelo Executivo e em certos casos, pelo Legislativo. Não obstante, 

observa-se que tais medidas quando proferida pelo Judiciário podem encontrar uma 

resistência na execução uma vez que interfere na administração, onde muitas das 

vezes as verbas já possuem um destino certo, acaba por deixar de atender uma 

gama de pessoas em prol de um único caso julgado. E nesse sentido que ocorre a 

discussão sobre o mínimo existencial e a reserva do possível, que será explanado 

ao longo do trabalho, bem como o entendimento junto ao Conselho nacional de 

Justiça no preparo para novos julgamentos de ações nesse sentido.     

 

Palavras-chave: Judicialização; Reserva do Possível; Mínimo Existencial.   
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ABSTRACT 

 

The guarantee of t 

he health is one of the problems that more afflict the persons in the present, which 

should be guaranteed through measures you publish, and when these measures in 

healthy able to be satisfactory I satisfy him of the population, alternative does not 

remain for him, without being to resort á it executes to guarantee this right. In this 

sense the Judicialização of the Health, it consists of a process for which, of the 

effectiveness absence of the services rendered of health for the administration, if it 

resorts to a Judicial one to take steps or decisions that originally should be attended 

by the Executive and in certain cases, for the Legislature. Nevertheless, be noticed 

that such measures when uttered by the Judicial one can find a resistance in the 

execution as soon as it interferes in the administration, where a great deal of the 

times the allowances already have a certain destiny, it finishes by stopping attending 

a scale of persons on behalf of the only judged case. And in this sense that takes 

place to discussion on the existential minimum and the reserve of the possible one, 

which will be exglided along the work, as well as the understanding near the national 

Council of Justice in the preparation for new actions judgements in this sense. 

 

key words: Judicialização; Reserve of the Possible one; Existential Minimum. 
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1. INTRODUÇÃO.  

   

 

A expressão Judicialização da saúde, vêm se tornando muito corriqueira pois 

cada vez mais indivíduos recorrem à Justiça para obter o apoio necessário para 

realizar a manutenção da saúde, bem como tratamento. Seja por meio da aquisição 

de medicamentos, atendimento hospitalar, internações e ate mesmo para liberação 

de medicamentos ou tratamentos não autorizados em nosso pais. A Judicializacao 

consiste em um processo pelo qual se recorre ao judiciário para tomar medidas ou 

decisões que originalmente deveriam ser atendidas pelo legislativo ou executivo, 

passando assim a ser decididas através de instâncias judiciais. Desta forma, 

entende-se por Judicialização o ato de submeter ao Poder Judiciário, questões de 

cunho tradicionalmente político.  

 Este fenômeno, a Judicialização, é um processo em constante expansão que 

ocorre em diferentes partes do mundo, tornando assim uma tendência mundial. Não 

obstante também ocorre no Brasil com um crescimento de forma muito rápida, seja 

influenciado por fatos históricos, bem como pelas circunstâncias vivenciadas no 

país. Desta forma questões simples que poderiam ser resolvidas sem grandes 

transtornos, acabam se transformando em uma grande busca, através de via judicial 

pela efetivação de um direito garantido constitucionalmente, entre elas o direito à 

saúde, seja por falta de uma ação mais efetiva do legislativo e do executivo.  

Assim o Poder Judiciário passou a ser visto como o meio para efetivar a 

busca dos meios necessários na obtenção de medicamentares ou mesmo de 

atendimento hospitalar.  

O Poder Judiciário foi defendido como imprescindível para a concretização do 

direito à saúde, tendo em vista que muitas vezes garante ao cidadão o acesso a 

direito que administrativamente lhe foi negado. Em apenas duas teses foi defendido 

que, em alguns momentos, é indevida a interferência do Poder Judiciário nas 

políticas públicas. Entretanto, percebeu-se também a preocupação com a falta de 

conhecimento técnico dos juízes em relação às demandas propostas, o que poderia 

levar à concessão de medicamentos ou a prestações inadequadas ou mais caras 
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que outras disponíveis. Como minimizador desse desconhecimento, foram propostas 

parcerias entre o Poder Judiciário e comissões técnicas (MACHADO, 2014. s/p) 

 Entretanto, embora a via judicial tenha obtido o status de garantidora de 

direitos, principalmente os direitos da coletividade, dentre eles o direito à saúde, é 

necessário compreender esse fenômeno e as possíveis consequências que este 

pode vir a causar, tamanha a sua proporção e sua complexidade.  

Desta forma o presente trabalho de conclusão de curso, apresentado à 

Faculdade do Instituto Brasil de Ciências e Tecnologia – FIBRA. Buscar-se-á, 

portanto, por meio de pesquisa bibliográfica, que consiste na exposição do 

pensamento de vários autores que escreveram sobre o tema escolhido. 

Desenvolvendo uma pesquisa bibliográfica, utilizando-se como apoio e base, 

contribuições de diversos autores sobre o assunto em tela, por meio de consulta a 

livros e periódicos.  Buscando em um primeiro momento compreender o conceito de 

Saúde, a Saúde como Direito Fundamental protegido constitucionalmente como 

direito individual e coletivo, bem como analisar os impactos da Judicialização nas 

causas relacionadas à saúde, na gestão pública enquanto sistema e a garantia do 

direito a saúde como princípio constitucional.  
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2 SAUDE: CONTEXTUALIZAÇÕES E CONCEITOS   

 

Inicialmente para que possamos compreender melhor o Direito à saúde, como um 

direito essencial, garantido ao ser humano, para que tenha uma vida com dignidade 

e fundamentado em nosso ordenamento jurídico, um bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, assegurada na Constituição Federal como um direito 

de todos, cabendo ao poder público formular e implementar políticas sociais e 

econômicas que visem a garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário à 

assistência médico hospitalar. Faz-se necessário primeiramente a compreensão do 

seu conceito. Com a proposta de uma abordagem evolutiva histórica de seu 

conceito, que foi determinante no que tange a sua garantia como direito social e 

ainda abordagem da sua evolução como direito, sobretudo no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

 

2.1 Conceito de Saúde 

 

Desde os primórdios da sua existência, o Homem se preocupa com a própria saúde, 

seja na era primitiva, quando lambia as próprias feridas, como todos os animais ainda o 

fazem, seja na era atual, onde os contínuos avanços tecnológicos propiciam a cura de 

muitos males, os quais, no passado, levavam reiteradamente à morte. (SIQUEIRA, 2011, p. 

44). 

O conceito de saúde sempre foi motivo de divergência entre os estudiosos desde a 

antiguidade.  A literatura especializada indica que a primeira acepção de saúde, apareceu 

estreitamente ligada a uma explicação mágica da realidade, em que os povos primitivos 

viam o doente como “vítima de demônios e espíritos malignos, mobilizados talvez por um 

inimigo”[...]. (SCLIAR apud FIGUEIREDO, 2007, p.77). 

 A saúde não tinha a mesma representação dentre as pessoas de uma 

mesma sociedade, pois, havia vários fatores dos quais dependia. Para o médico e 
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professor Moacir Scliar, reflete a conjuntura social, econômica, política e cultural, o 

que também vale para as doenças, pois o que é considerado doença varia muito. 

Não é apenas ausência de saúde, saúde não representa a mesma 
coisa para todas as pessoas. Dependerá da época, do lugar, da 
classe social. Dependerá de valores individuais, dependerá de 
concepções científicas, religiosas, filosóficas (SCLIAR, 2007. p 29). 

Neste sentido Sueli Gandolfi Dallari (1988 s/p), professora e pesquisadora do 

CEPEDISA/USP aduz que, Hipócrates, filósofo grego que viveu no século IV a.C. e que 

traz o conceito da influência da comunidade e do tipo de vida de seus habitantes sobre a 

saúde[...]. 

Acrescenta SCLIAR (2007, s/p). que Hipócrates observou a existência de 

quatro fluidos também chamados humores no corpo humano: bile amarela, bile 

negra, fleuma e sangue. Para Hipócrates, o sujeito saudável era o que tinha o 

equilíbrio desses elementos. Ele via o homem como uma unidade organizada e 

entendia a doença como uma desorganização desse estado.  

Do mesmo modo, Paracelso, médico e alquimista suíço-alemão que viveu 

durante a primeira metade do século XVI, salientou a importância do mundo exterior 

(leis físicas da natureza e fenômenos biológicos) para a compreensão do organismo 

humano. estudando as condições de vida de trabalhadores na Inglaterra, nos 

albores da Revolução Industrial, concluiu que a cidade, o tipo de vida de seus 

habitantes e seus ambientes de trabalho são responsáveis pelo nível de saúde das 

populações.( DALLARI,  2009. p 93) 

Seguindo o mesmo raciocínio, Engels, filósofo alemão do século XIX, em sua 

obra “A Situação da Classe Trabalhadora da Inglaterra” pensando as condições de 

vida de trabalhadores na Inglaterra, nos limiares da Revolução Industrial, concluiu 

que a cidade, o tipo de vida de seus habitantes e seus ambientes de trabalho são 

responsáveis pelo estado de saúde das populações.  

Outra corrente de pensamento, entretanto, evoluiu no sentido de conceituar a 

saúde como sendo a ausência de doenças. Pode-se encontrar a origem de tal 

corrente nos trabalhos do filósofo francês do início do século XVII, Descartes, que ao 

identificar o corpo humano à máquina, acreditou poder descobrir a "causa da 

conservação da saúde". Nessa linha de evolução, o século XIX enfatizou o caráter 
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mecanicista da doença. Sob o predomínio da máquina, a sociedade industrial 

procurou explicar a doença como sendo o defeito na linha de montagem que exigia 

reparo especializado. Exatamente nesse momento os trabalhos de Pasteur e Koch 

provam a teoria sobre a etiologia específica das doenças e fornecem, então, a causa 

que explica o defeito na linha de montagem humana. (DALLARI, 2009. p 93). 

O conceito de saúde proposto pela OMS, divulgado na carta de princípios de 

7 de abril de 1948 (data declarada como o Dia Mundial da Saúde), implicando o 

reconhecimento do direito à saúde e da obrigação do Estado na promoção e 

proteção da saúde, diz que: Saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, 

mental e social e não apenas a ausência de enfermidade. (SCLIAR, 2007, s/p). 

Este conceito refletia, de um lado, uma aspiração nascida dos movimentos 

sociais do pós-guerra: o fim do colonialismo, a ascensão do socialismo. Saúde 

deveria expressar o direito a uma vida plena, sem privações. Um conceito útil para 

analisar os fatores que intervêm sobre a saúde, e sobre os quais a saúde pública 

deve, por sua vez, intervir, é o de campo da saúde (health field), formulado em 1974 

por Marc Lalonde, titular do Ministério da Saúde e do Bem-estar do Canadá,  país 

que aplicava o modelo médico inglês. De acordo com esse conceito, o campo da 

saúde abrange: a biologia humana, que compreende a herança genética e os 

processos biológicos inerentes à vida, incluindo os fatores de envelhecimento; o 

meio ambiente, que inclui o solo, a água, o ar, a moradia, o local de trabalho; o estilo 

de vida, do qual resultam decisões que afetam a saúde: fumar ou deixar de fumar, 

beber ou não, praticar ou não exercícios;  a organização da assistência à saúde. A 

assistência médica, os serviços ambulatoriais e hospitalares e os medicamentos são 

as primeiras coisas em que muitas pessoas pensam quando se fala em saúde. 

(SCLIAR, 2007. p 47). 

 No entanto, esse é apenas um componente do campo da saúde, e não 

necessariamente o mais importante; às vezes, é mais benéfico para a saúde ter 

água potável e alimentos saudáveis do que dispor de medicamentos. É melhor evitar 

o fumo do que submeter-se a radiografias de pulmão todos os anos. É claro que 

essas coisas não são excludentes, mas a escassez de recursos na área da saúde 

obriga, muitas vezes, a selecionar prioridades. (SCLIAR, 2007. p 169). 
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Em seu sentido mais abrangente, a saúde é a resultante das 
condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio 
ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e 
posse de terra e acesso a serviços de saúde. É assim, antes de tudo, 
o resultado das formas de organização social da produção, as quais 
podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. (CNS, 1987. 
p.382) 

 

No Brasil, o artigo 3º da Lei 8080 de 1990 (Brasil, 1990) define que:  

 

[...] A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre 
outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o 
acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da 
população expressam a organização social e econômica do País. 

 

2.2  A Saúde como Direito Constitucional. 

 

O termo Saúde, vem do Latim salus, "bom estado físico, saudação", 

relacionado a salvus, "salvo". Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS): 

Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não, 

simplesmente, a ausência de doenças ou enfermidades.  

Na concepção de Mariana Figueiredo; A noção de que a saúde constitui um 

direito humano e fundamental, passível de proteção e tutela pelo Estado, é resultado 

de uma longa evolução na concepção não apenas do direito, mas da própria ideia do 

que seja a saúde, em si mesma considerada. Tal primado foi necessário para que se 

chegasse ao que se conhece nos dias de hoje em relação à saúde enquanto direito. 

(FIGUEIREDO, 2007. p.77) 

O direito à saúde esta assegurada na Constituição Federal em seu artigo 6º 

como um direito social (de todos).  

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
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maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição. (BRASIL, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988)  

Cabendo ao esta de acordo com o artigo 196 da Constituição Federal 

desenvolver politicas para sua promoção:  

Art. 196 “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, 

proteção e recuperação”. (BRASIL, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988)  

Os direitos sociais constituem os direitos fundamentais de segunda geração 

os quais buscam a igualdade material por meio do estabelecimento de prestações 

positivas prestadas pelo estado. 

Neste sentido, os direitos sociais constituem as liberdades positivas de 

observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por objetivo a 

melhoria das condições de vida dos hipossuficientes, visando à concretização da 

igualdade social. (PAULO; ALEXANDRINO, 2012. p 244) 

A saúde é um direito social fundamental, ligado, juntamente com outros 

(assistência social, previdência social e renda mínima), ao direito à garantia de uma 

existência digna, no âmbito do qual se manifesta de forma mais contundente do seu 

objeto com o direito à vida e ao princípio da dignidade da pessoa humana. A vida 

assume, no âmbito desta perspectiva, a condição de verdadeiro direito a ter direitos, 

constituindo, além disso, precondição da própria dignidade da pessoa humana 

(SARLET, 1998. p 313). 

Não obstante, a Constituição Federal demostra claramente ao dispor sobre a 

obrigação do Estado em propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, de 

forma que todos os entes federativos, União, Estados e Municípios, têm o dever 

solidário de fornecer o acesso gratuito medicamento ou congêneres às pessoas 

carentes. 

São direitos sociais essenciais: a busca da felicidade, a educação, a saúde, a 

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

proteção a maternidade, a infância e aos desamparados. (SANCHES, 2014. p 92) 
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Na lição de José Afonso da Silva “os direitos sociais, como dimensão dos 

direitos fundamentais do homem, são prestações positivas estatais, enunciadas em 

normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais 

fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. 

São, portanto, direitos que se conexionam com o direito da igualdade. Valem como 

pressupostos do gozo dos direitos individuais na medida em que criam condições 

materiais mais propícias ao auferimento da igualdade real, o que, por sua vez, 

proporciona condição mais compatível com o exercício efetivo da liberdade”. A 

Constituição protege a cura e a prevenção de doenças através de medidas que 

asseguram a integridade física e psíquica do ser humano como conseqüência direta 

do fundamento da dignidade da pessoa humana. José Cretella Júnior, na obra 

"Comentários à Constituição de 1988", vol. III, p 431, citando Zanobini asseverou 

que: 

Nenhum bem da vida apresenta tão claramente unidos o interesse 

individual e o interesse social, como o da saúde, ou seja, do bem-

estar físico que provém da perfeita harmonia de todos os elementos 

que constituem o seu organismo e de seu perfeito funcionamento. 

Para o indivíduo saúde é pressuposto e condição indispensável de 

toda atividade econômica e especulativa, de todo prazer material ou 

intelectual. O estado de doença não só constitui a negação de todos 

estes bens, como também representa perigo, mais ou menos 

próximo, para a própria existência do indivíduo e, nos casos mais 

graves, a causa determinante da morte. Para o corpo social a saúde 

de seus componentes é condição indispensável de sua conservação, 

da defesa interna e externa, do bem-estar geral, de todo progresso 

material, moral e político. (SILVA, 2014. p 75) 

Neste contesto pode-se observar que a saúde passou a ter um papel de 

destaque, a partir da Constituição Federal de 1988, onde em seu artigo 6º é 

reconhecida como um direito social ou seja um direito fundamental de 2ª geração 

que nos termos do artigo 196, devem ser garantidos pelo estado seja mediante 

políticas sociais e ou politicas econômicas que visem à redução do risco de doença 

e de outros agravos e proporcionando o acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para a promoção, proteção e recuperação.  
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3 JUDICIALIZAÇÃO, ATIVISMO JUDICIAL E SEUS DESDOBRAMENTOS. 

 

Antes de adentrarmos ao entendimento do que seja o processo de 

Jucialização da Saúde, primeiramente devemos necessário mencionar a clássica 

teoria da Tripartição “separação dos Poderes”, trabalhada por Montesquieu, em 

seguida devemos compreender o que vem a ser Judicialização e para isso devemos 

diferenciar o Ativismo Jurídico e a Judicialização. 

 

3.1 Separação dos Poderes 

 

De forma sucinta, quando pensamos em separação de poderes 

imediatamente vem à mente a ideia de: Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Diversos foram os pensadores que falaram sobre a separação de governo em 

três no decorrer da história, (corrente Tripartite).  Nos ensinamentos de 

ALEXANDRE DE MORAIS, entre estes pensadores, destacam-se: Aristóteles, 

Montesquieu e John Locke, e na obra de sua autoria Direito Constitucional 2017 

destaca: Como pioneiro Aristóteles em sua obra “A Política” a qual defende a 

existência de três poderes separados a quem cabiam as decisões do Estado, o 

Poder Deliberativo (legislativo), o Poder Judiciário e o Poder Executivo. John Locke 

na obra “Segundo Tratado Sobre o Governo Civil” defende um Poder Legislativo 

superior aos demais, o Executivo com a finalidade de aplicar as leis e o Federativo 

mesmo tendo legitimidade, não poderia desvincular-se do Executivo. E finalmente 

Montesquieu em sua obra “O Espírito das Leis” vem com a tripartição e as devidas 

atribuições do modelo mais aceito atualmente. (MORAES, 2017. p 310) 

A divisão segundo o critério funcional é a célebre “separação de 
poderes”, que consiste em distinguir três funções estatais, quais 
sejam, legislação, administração e jurisdição, que devem ser 
atribuídas a três órgãos autônomos entre si, que as exercerão com 
exclusividade, foi esboçada pela primeira vez por Aristóteles, na obra 

http://www.politize.com.br/o-que-faz-um-prefeito/
http://www.politize.com.br/tipos-de-leis-processo-legislativo/
http://www.politize.com.br/judiciario-lento-motivos/
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“Política”, detalhada posteriormente, por John Locke, no Segundo 
Tratado de Governo Civil, que também reconheceu três funções 
distintas, entre elas a executiva, consistente em aplicar a força 
pública no interno, para assegurar a ordem e o direito, e a federativa, 
consistente em manter relações com outros Estados, especialmente 
por meio de alianças. E, finalmente, consagrada na obra de 
Montesquieu “O Espírito das Leis”, a quem devemos a divisão e 
distribuição clássicas, tornando-se princípio fundamental da 
organização política liberal e transformando-se em dogma pelo art. 
16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e é 
prevista no art. 2º de nossa Constituição Federal. (MORAES, 2017. p 
312) 

 

 A Constituição Federal de 1988 consagrou em seu art. 2. ° a tradicional 

divisão de poderes e se propôs a protegê-lo como cláusula pétrea na forma do art. 

60, § 4.°, III, estabelecendo toda uma estrutura institucional de forma a garantir a 

independência entre eles, matizada com atribuições de controle recíproco. Por não 

haver uma “fórmula universal apriorística” para este princípio, é necessário extrair da 

própria Constituição o traço essencial da atual ordem para fins de controle de 

constitucionalidade. ( STF – ADI 98, rel. Min. Sepúlveda Pertence 07.08.1997). 

 

Art. 2° da CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: “São Poderes da 
União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário. 

 

No mesmo raciocínio aduz Alexandre de Moraes que Constituição Federal de 

1988 atribuiu as funções estatais de soberania aos três tradicionais Poderes de 

Estado: Legislativo, Executivo e Judiciário,... A estes órgãos, a Constituição Federal 

confiou parcela da autoridade soberana do Estado, garantindo-lhes autonomia e 

independência. (MORAES, 2017. p 314) 

A independência entre eles tem por finalidade estabelecer um mecanismo de 

controlador reciproco “freios e contrapesos” (checks and balances) para evitar o 

abuso e o arbítrio por qualquer dos Poderes. A harmonia se exterioriza no respeito 

às prerrogativas e faculdades atribuídas aos poderes. (NOVELINO, 2014. p 353) 
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Ademais, Montesquieu vislumbra o perigo em deixar em mãos única a 

faculdade de legislar, administrar e julgar, pois a “experiência eterna” mostra o 

homem que tiver nas mãos toda a concentração de poder sem ter barreiras, tem a 

tendência a abusar dele. Desta forma a finalidade dessa divisão de poderes é evitar 

a concentração de poder nas mãos de uma única pessoa. Antes desta ideia de 

separação de poderes quem exercia essa função era o Rei. 

 

Tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou o mesmo corpo dós 
principais, ou dos nobres, ou do povo exercesse os três poderes: o 
de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os 
crimes ou as querelas (divergências) entre os particulares. 
(Montesquieu, 2000. p168) 

 

NOVELINO (2014. p 191), em Direito Constitucional, aduz que esse sistema 

de controles recíprocos é conhecido também como "sistema de freios e 

contrapesos", expressão tomada da doutrina norte-americana, cabendo ao Poder 

Legislativo elabora as leis, respeitando os parâmetros da Constituição, ao Poder 

Executivo lhe é atribuída a função de administrar e adota os princípios da soberania 

popular e da representatividade e ao Poder Judiciário lhe e destinada a obrigação de 

julgar quaisquer conflitos que possam surgir no País, baseando-se nas Leis em 

vigor. 

Ao Judiciário é atribuída missão de defender a supremacia da Constituição, o 

qual tem um papel de destaque no sistema geral de freios e contrapesos concebido 

pelo constitucionalismo moderno como forma de barreira de contenção do poder. 

(BARROSO, 2008. p 155) 

 

A supremacia da Constituição e a missão atribuída ao Judiciário na 
sua defesa têm um papel de destaque no sistema geral de freios e 
contrapesos concebido pelo constitucionalismo moderno como forma 
de conter o poder. (BARROSO, 2008. p 155) 
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Pedro Lenza destaca os dizeres de José Afonso da Silva para destacar a 

caracterização das três funções (típicas) exercidas pelos Órgãos: função legislativa: 

“consiste na edição de regras gerais, abstratas, impessoais e inovadoras da ordem 

jurídica, denominadas leis”; função executiva: “resolve os problemas concretos e 

individualizados, de acordo com as leis; não se limita à simples execução das leis, 

como às vezes se diz; comporta prerrogativas, e nela entram todos os atos e fatos 

jurídicos que não tenham caráter geral e impessoal; por isso, é cabível dizer que a 

função executiva se distingue em função de governo, com atribuições políticas, 

legislativas e de decisão, e função administrativa, com suas três missões básicas: 

intervenção, fomento e serviço público”; função jurisdicional: “tem por objeto aplicar 

o direito aos casos concretos com a finalidade de dirimir conflitos de interesse”. 

(LENZA, 2013. p 432) 

O princípio da tripartição ou separação dos poderes de acordo com Marcelo 

Novelino estabelece uma repartição das funções estatais entre órgãos distintos, com 

a finalidade de proteger as liberdades dos particulares por meio da limitação do 

poder exercido pelo Estado. Complementa Marcelo Caetano que no célebre sistema 

dos “freios e contrapesos” (checks and balances) a repartição equilibrada dos 

poderes entre os diferentes órgãos é feita de modo que nenhum deles possa 

ultrapassar os limites estabelecidos pela Constituição sem ser contido pelos demais. 

Não se trata de uma rígida e estanque separação de atribuições, e sim de uma 

repartição equilibrada de funções típicas e atípicas, visando à fiscalização e controle 

recíprocos, fundados na independência e na harmonia entre os poderes. 

(NOVELINO, 2013. p 353) 

 

3.2 Ativismo Jurídico  

 

O ativismo Jurídico e a judicialização são temas de grande relevância que 

atualmente tem sido muito discutido no meio acadêmico e judiciário.  Em relação à 

judicialização, essa discussão se torna ainda mais complexa, uma ves que esse 

fenômeno pode abranger diversas áreas de atuação, como a judicialização dentre 
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outras, da política e das políticas públicas na qual se enquadra a judicialização da 

saúde que é nosso objeta de estudo. 

O ativismo jurídico ou judicial refere se de uma ação, uma atitude, é a escolha 

de um método específico e que se procura ver além, meio pelo o Poder Judiciário se 

utiliza na interpretação da Constituição Federal, onde muitas das vezes de forma a 

expandir o sentido e seu alcance. 

 

O Ativismo Judicial é uma atitude, a escolha de um modo específico 
e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e 
alcance. Normalmente ele se instala em situações de retração do 
Poder Legislativo, de certo descolamento entre a classe política e a 
sociedade civil, impedindo que as demandas sociais sejam atendidas 
de maneira efetiva. (BARROSO, 2008. p 6). 

 

De acordo com Luís Roberto Barroso a noção de ativismo jurídico ou judicial está 

associada a uma participação mais abrangente e intensa do Judiciário na 

concretização dos valores e fins constitucionais, interferindo com maior frequência 

no espaço atuante dos outros Poderes, Executivo e Legislativo. A postura ativista se 

manifesta por intermédio de diferentes condutas, que incluem: 

(i) A aplicação direta da Constituição a situações não expressamente 

contempladas em seu texto e independentemente de manifestação do 

legislador ordinário;  

(ii) A declaração de inconstitucionalidade de atos normativos emanados do 

legislador, com base em critérios menos rígidos que os de patente e 

ostensiva violação da Constituição;  

(iii) A imposição de condutas ou de abstenções ao Poder Público, 

notadamente em matéria de políticas públicas.  

Sendo assim o ativismo judicial procura ir além das potencialidades do texto 

constitucional, procurando não invadir o campo de criação e da manifestação livre 

do Direito. 
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E ainda, Luis Roberto Barroso (2008, p 6) entende que: O ativismo é uma 

atitude que identifica uma interpretação expansiva da Constituição, incluindo no seu 

âmbito de alcance questões que não foram nela expressamente contempladas. O 

Supremo tem interpretado pró-ativamente a Constituição e, assim, atende as 

demandas da sociedade. 

Na visão do professor Elival da Silva Ramos (2011, p 129), O Ativismo judicial  

“ é o exercício da função jurisdicional para além dos limites impostos pelo próprio 

ordenamento que incumbe, institucionalmente, ao Poder Judiciário fazer atuar. 

Apaziguando litígios de feições subjetivas (conflitos de interesse) e controvérsias 

jurídicas de natureza objetiva (conflitos normativos)”. Complementa VITOR 

SOLIANO (2013), o autor adota a seguinte posição neste sentido: como, uma 

sinalização claramente negativa no tocante às práticas ativistas, por importarem na 

desnaturação das atividades típicas atribuídas ao Poder Judiciário, em detrimento 

aos demais Poderes. 

Para OLIVEIRA JUNIOR (2014, p 221) “O rótulo ativista, quando atribuído a 

um magistrado que nunca se deparou com a expressão „ativismo judicial‟, é de 

causar arrepios. Com efeito, tendo em vista o princípio da inércia do Poder Judiciário 

e da Separação de Poderes, a expressão soa como algo que seria proibido ao 

Poder Judiciário, a significar que este estaria usurpando uma competência que não 

lhe fora conferida, ou então, agindo de ofício. A expressão também pode ensejar a 

errônea interpretação de que o julgador seria militante deste ou daquele grupo ou 

movimento social, o que, se não lhe comprometesse a imparcialidade, o colocaria na 

condição de, no mínimo, suspeito para decidir certas causas.(JORNADA DE 

DIREITO CONSTITUCIONAL,  2014. p. 221) 

Sendo assim pode-se observar que o ativismo jurídico apesar de apresentar 

divergências entre doutrinadores, é visto pela doutrina majoritária como uma forma 

tentada do Poder Judiciário em ter uma participação mais ampliada e intensificada 

na consolidação dos preceitos constitucionais, estendendo sua atuação nas esferas 

de outros poderes.  

Assim, pode-se observar o Ativismo Jurídico em situações envolvendo classe 

política representada pelo Poder Legislativo, bem como a sociedade, principalmente 



22 
 

quando as politicas públicas, não estão sendo atendidas com efetividade nas 

demandas sociais. Demostrando com clareza a tentativa do Poder Judiciário, 

através do ativismo judicial em de ter participação ampla e mais intensa nessa 

concretização dos fins constitucionais, dessa forma agindo com maior interferência 

na área de atuação de outros poderes.  

Desta forma, numa visão garantista, pode-se dizer que o ativismo judicial é 

uma importante ferramenta na proteção, no desenvolvimento e na fundamentação 

dos direitos individuais e fundamentais previstos na Constituição Brasileira. Contudo, 

essa atividade para que seja originaria deve estar apoiada em critérios que tenham 

compatibilidade com o principio democrático de direito, com as normas 

constitucionais e ainda com o principio da divisão dos três poderes. 

 

3.3 Judicialização 

 

A Judicialização é um processo pelo qual questões que 

originariamente pertencem aos Poderes Legislativo e Executivo, passam 

a ser levadas para serem apreciadas pelo Poder Judiciário.  Nos últimos 

anos, observa-se na Constituição Federal uma verdadeira força normativa 

e efetiva, no que se referente à manutenção e promoção dos direitos 

constitucionalmente assegurados. A Judicialização, no contexto brasileiro, 

é um fato, uma circunstância que decorre do modelo constitucional que se 

adotou, e não um exercício deliberado da vontade política (BARROSO, 

2010. p. 6) 

Ao longo dos últimos anos, verificou-se uma crescente judicialização da vida, 

rótulo que identifica o fato de que inúmeras questões de grande repercussão moral, 

econômica e social passaram a ter sua instância final decisória no Poder Judiciário 

e, com frequência, no Supremo Tribunal Federal. (BARROSO, 2013, p 334) 
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4 JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE.   

 

O acesso à saúde por intermédio da justiça no Brasil tem ganhado grande 

importância pratico-teórica, por se tratar de um assunto polemico e de repercussão, 

principalmente quando o assunto é o poder atuante do Poder Judiciário em relação à 

garantia, pelo Estado do direito à saúde. 

A Judicialização é vista como um processo onde questões que deveriam, 

originariamente serem resolvidas pelos Poderes Legislativo e Executivo, são levadas 

ao conhecimento do Judiciário, afim de serem apreciadas.  Ultimamente tem-se, 

observado que Constituição Federal tornou-se uma incontestável força normativa, 

deveras efetiva, promovendo a manutenção bem com a promoção de direitos nela 

assegurados.  

Desta forma, ao que diz respeito aos direitos sociais os quais previstos na 

Constituição Federal, no caso especificamente, dentre os vários nela descrito, o 

direito à saúde, como se pretende abordar neste estudo, restringe-se o termo, 

propriamente dito em “Judicialização da saúde”, que ocorre pelo fato de que as 

politicas desenvolvidas pelo estado na prestação dos serviços de demostrado 

capacidade de efetivar satisfatoriamente o Direito à Saúde de forma unanime entre 

as pessoas, em acordo previsto na Constituição Federal. Dessa forma, não havendo 

a prestação efetiva pelo estado, o Judiciário acaba por ser última opção na obtenção 

de medicamentos ou um  tratamento para muitos pacientes. 

 O tema “Judicialização da saúde no Brasil” reflete as dificuldades encontrada 

na efetivação do direito à saúde frente à ineficácia do Poder Executivo na 

implementação das políticas públicas sobre saúde, bem como na distribuição 

orientada de recursos, e a necessária intervenção do Judiciário na prestação de 

atendimento àqueles que necessitam especialmente no que diz respeito ao pedido 

de medicamentos. 

De forma mais definida, a chave do problema, ocorre quando o Poder 

Judiciário é intimada a atuar na efetivação da garantia de um direito fundamental, o 
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que ocorre quando o Estado é omisso na prestação do serviço público de saúde. Ao 

proferir suas decisões, o Judiciário colide com o Executivo ao autorizar o 

fornecimento de medicamento a determinado cidadão, na hipótese da não 

disponibilidade do fármaco na rede pública de distribuição, o que pode não ser 

compatível com as políticas e orçamentos governamentais. 

No ano de 1988, com o advento da Constituição Federal, que é um marco 

quando se refere à história da saúde pública, a qual apresenta em seu art. 196, 

define que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Fundamentado neste 

contesto, o Sistema Público de Saúde Brasileiro foi reformulado, e com a lei 

orgânica 8.080 de 1990, mediante a qual foi implantando o Sistema Único de Saúde 

(SUS), a Lei 8080 de 1990, estabelece sua estrutura bem como o modelo 

operacional e ainda suas diretrizes, dentre as quais apresentam o acesso universal 

com igualdade, equidade e a integralidade das ações e serviços na área de saúde, 

controle social e descentralização político administrativa.  

Consagrado Constituição Federal de 1988, O direito à saúde adquire o status 

de direito social, elencado em seu art. 6º e o art. 196 da mesma carta, 

estabelecendo que tais direitos serão garantidos por meio de politicas econômicas e 

sociais, elaboradas pelo estrado. Alguns autores, como Massa-Arzabe; Bucci, 

concluem que tais políticas públicas elaboradas em matéria de saúde representam a 

própria garantia deste direito social. 

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. (BRASIL, 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988) 

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. (BRASIL, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988) 
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No entendimento de MACHADO et al., (2011, p 591), esse fenômeno, a 

judicialização da saúde é um fenômeno que no âmbito do (SUS) Sistema Único de 

Saúde, pode ocasionar danos prejudiciais na execução das politicas de saúde, tendo 

em vista que ao ser determinado judicialmente a prestação de serviços relativos à 

saúde e medicamentos vai resultar em aumento de gastos  não previstos dentro da 

programação.  

 

[...] A judicialização da saúde é um fenômeno que pode prejudicar a 
execução de políticas de saúde no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), uma vez que o cumprimento de determinações 
judiciais para fornecimento de medicamentos, insumos e serviços de 
saúde acarreta gastos elevados e não programados. (MACHADO et 
al., 2011. p 591) 

 

A judicialização da saúde refere-se à busca do judiciário como a última 

alternativa para obtenção do medicamento ou tratamento ora negado pelo SUS, seja 

por falta de previsão na RENAME, seja por questões orçamentárias. É reflexo de um 

sistema de saúde deficitário, que não consegue concretizar a contento a proteção 

desse direito fundamental. Porém, a expansão da judicialização tem preocupado 

gestores e juristas, pois, sem critérios, pode conduzir a um desequilíbrio do 

orçamento, prejudicando políticas públicas já avençadas. (SILVA, 2013. s/p).  

Um estudo realizado em 2016 pela Associação de Indústria farmacêutica e 

pesquisa demonstrou que, com uma população estimada em 201 milhões de 

habitantes, o Brasil é o único país a ter um sistema de saúde que pretende ser 

público, gratuito e universal para tantos usuários, enquanto outras nações com 

modelos similares chegam a atender no máximo 100 milhões de pessoas. Ao redigir 

e aprovar um modelo de saúde ideal que fosse acessível a todo cidadão, 

independentemente da classe social, o legislador estava, na verdade, propondo uma 

política social de Estado que pudesse se perpetuar e garantir saúde para todos. 

(INTERFARMA, 2016. p 4) 
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4.1 Direito à Saúde: a Reserva do Possível versus Mínimo Existencial 

 

A aplicabilidade de direitos garantidos constitucionalmente possui diversos 

custos que atingem diretamente a economia, sendo assim é necessário que se 

compreenda, mesmo que de forma sucinta o contexto da Teoria da Reserva do 

Possível bem como a do Mínimo Existencial. 

Os direitos sociais, doutrinariamente classificados os de 2ª geração, explícitos 

em nossa constituição federal, bem com os direitos de 1ª geração, que como ensina 

PAULO BONAVIDES, (2006, p 569), os direitos que na usa sua essência são 

entendidos como direitos do homem livre e isolado que possui frente ao Estado. 

Porem para que ocorra uma demanda atuante e positiva, por parte do Estado em 

sua defesa e necessário o despendimento de recursos, recursos este limitados e de 

certa forma acabam servindo de limites para a prestação de serviços que leva a 

concretização desses direito. 

 

4.2 Reserva do Possível 

 

A judicialização da saúde brasileira vem sendo extremamente criticada pelos 

altos custos que acarreta, tornando inviáveis os sistemas privado e público. 

Entretanto, cumpre ressaltar que o número crescente de processos judiciais, 

envolvendo o Estado e o mercado suplementar formado pelas prestadoras 

particulares de serviços de saude, na busca de remédios e tratamentos, não 

constitui a causa do colapso da saúde, mas é fruto de um sistema mal gerido. 

Para Marcelo Novelino, 2014, “A reserva do possível pode ser compreendida 

como uma limitação fática e jurídica oponível, ainda que de forma relativa, à 

realização dos direitos fundamentais, sobretudo os de cunho prestacional.” 

Ainda, mesmo contesto Marcelo Novelino, (2014 p 292) ao citar “Ingo 

SARLET” assevera que a reserva do possível apresenta três dimensão que abrange 
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a disponibilidade dos fatos, disponibilidade jurídica, arazoabilidade e 

proporcionalidade da prestação. 

A disponibilidade fática dos recursos para a efetivação dos direitos 
fundamentais. A limitação e escassez dos recursos materiais 
disponíveis para o atendimento das infindáveis demandas sociais 
condicionam, em certa medida, a realização das prestações impostas 
pelos direitos sociais ao volume de recursos susceptível de ser 
mobilizado pelos poderes públicos.  

A disponibilidade jurídica está relacionada à existência de 
autorização orçamentária para cobrir as despesas exigidas 
judicialmente do Estado (princípio da legalidade da despesa).  

Proporcionalidade da prestação e a razoabilidade de sua exigência.  

A razoabilidade da prestação exigida em face dos recursos 
efetivamente existentes deve ser analisada não apenas em relação 
ao indivíduo, mas tendo em conta a universalização da demanda. 
(NOVELINO, 2014, p 598) 

 

No mesmo entendimento Gilmar Mende aduz que a falta de recursos 

econômicos pode implicar ao Estado a necessidade de realizar redistribuição de 

verbas, em acordo as coordenadas do sistema econômico do país. 

 

[...] Os direitos a prestação notabilizam-se por uma decisiva 
dimensão econômica. São satisfeitos segundo as conjunturas 
econômicas, de acordo com as disponibilidades do momento, na 
forma prevista pelo legislador infraconstitucional. Diz-se que esses 
direitos estão submetidos à reserva do possível. São traduzidos em 
medidas práticas tanto quanto permitam as disponibilidades materiais 
do Estado. (MENDES, 2012, p 237)  

 

Observa-se, portanto que decisões tomadas caso a caso, ou seja, 

individualmente em um processo de judicialização na área de saúde, sem 

necessariamente visualizar as consequências para levando em consideração o todo, 

podem desorganizar o sistema e o trabalho dos gestores, que têm a difícil missão 

de, trabalhando com recursos limitados, entregar resultados ilimitados. 

Em tese, a teoria da Reserva do Possível, os direito fundamentais, bem como 

os fundamentais dependem da disponibilidade de verbas nos cofre públicos para se 

efetivarem, e como no cenário atual do pais há a indisponibilidade de recursos 
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suficientemente para supri essa dependência. Nesse sentido a Reserva do Possível 

passa a ser usualmente utilizada como justificativa diante da ausência do poder 

Estatal 

.  . 

4.3 Mínimo Existencial 

 

O mínimo existencial seria o conjunto de prestações materiais indispensáveis 

ao exercício das liberdades básicas, correspondendo aos direitos fundamentais de 

concretização obrigatória a ser efetivada pelo legislador e administrador público..  

 

[...] A matéria fundamental que compõe o mínimo necessário para e 
existência humana, relaciona-se diretamente com o direito a vida, 
com a dignidade da pessoa humana, abrange a prestação de básicos 
e essenciais como alimento, saúde, moradia, educação. No mesmo 
entendimento, “o mínimo existencial não pode ser ponderado e vale 
definitivamente porque constitui o conteúdo essencial dos direitos 
fundamentais, que é irredutível por definição e insuscetível de 
sopesamento” (TORRES, 2009, p 84).   

 

Para Luis Roberto Barroso, (2008, p 6) o mínimo existencial se configura num tripé: 

saúde, educação e moradia (direitos garantidos na Constituição Federal). Todavia, 

há outra visão de Ricardo Lobo, a qual perfilha a variação do conteúdo do mínimo 

existencial de acordo com cada sociedade, com enfoque nas peculiaridades, 

necessidades ou anseios do contexto histórico da época.  

Já NOVELINO (2014 p 361) sengue o entendimento que: O mínimo 

existencial consiste em um grupo menor e mais preciso de direitos sociais formados 

pelos bens e utilidades básicas imprescindíveis a uma vida humana digna. 

No entanto quando NOVELINO, (2014, p 360) ao citar Ana Paula de 

BARCELLOS, faz em sua teoria um englobamento dos direitos à saúde, educação, 

assistência aos desamparados (alimentação, vestuário e abrigo) e acesso à justiça. 

Para a autora, na formulação e execução das políticas públicas, o mínimo existencial 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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deve nortear o estabelecimento das metas prioritárias do orçamento. Somente após 

serem disponibilizados os recursos necessários a sua promoção, deve-se discutir, 

em relação ao remanescente, quais serão as demandas a merecer atendimento.  

O mínimo existencial encontra-se no âmbito do princípio da máxima 

efetividade do núcleo reduzido de direitos sociais escolhidos, logo, não é viável 

serem preteridos pela reserva do possível. Por este motivo, é plausível assegurar 

uma meta prioritária na elaboração do orçamento público, isso porque deve ser 

finalidade do Poder Público não se eximir das obrigações estipuladas 

implementando políticas públicas como estratégia de garantir a execução do mínimo 

existencial.  

  Em um julgado (negativa de liminar)a juíza Sonia Maria Mazzetto Moroso 

Terres, titular da Vara da Fazenda Pública, Execuções Fiscais, Acidentes de 

Trabalho e Registros Públicos da comarca de Itajaí, após levantamento dos 

empenhos realizados em 2016 e 2017, para aquisição de medicamentos e em 

contrapartida apresentou um levantamento jurídico onde indicava o montante 

sequestrado judicialmente em prol de 102 pessoas, onde foi contatado que nesse 

período que 21% da renda destinada para adquirir medicamento fora destinados a 

uma parcela mínima da população em relação a todos os atendimentos do 

município, num total de 0,04% dos usuários. E de acordo com a juíza Sonia Maria 

Mazzetto Moroso Terres.   . 

Portanto, ante a averiguação de tais dados, é forçoso reconhecer 
que a intervenção do Poder Judiciário na área da Saúde, ao invés de 
realizar a promessa constitucional de prestação universalizada e 
igualitária deste serviço, acaba, fatidicamente, criando desigualdades 
em detrimento da maioria da população, que continua dependente 
das políticas universalistas” implementadas pelo Poder Executivo. 

afirmou a magistrada. (TERRES, 2016. s/p) 

E ainda no mesmo julgado. 

Investir recursos em determinado setor significa deixar de investi-los 
em outros, porquanto é fato notório que a previsão orçamentária 
apresenta-se, por via de regra, aquém da demanda social. Melhor 
dizendo: ao autorizar o fornecimento de qualquer medicamento no 
âmbito judicial, o qual não se encontra inserido no planejamento do 
Município, estar-se-á, por via de consequência, impulsionando o 
deslocamento dos recursos reservados anualmente para a compra 
de insumos e a manutenção de serviços básicos de prevenção, 
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promoção e recuperação da saúde para toda a coletividade, em prol 
de um único paciente", finalizou a juíza. (TERRES, 2016. s/p) 

 

As ações coletivas são mecanismos valiosos para a proteção de direitos 

sociais por permitirem uma potencial universalização do pedido, evitando, dessa 

forma, a exclusão dos cidadãos menos favorecidos que sequer conseguem ter 

acesso à justiça. O Poder Judiciário brasileiro, no entanto, talvez por estar pouco 

familiarizado com questões de “macrojustiça”, tem se mostrado muito mais generoso 

nas ações individuais. 

[...] A possibilidade de se invocar a reserva do possível em relação 
aos direitos sociais que compõem o mínimo existencial não encontra 
uma resposta homogênea na doutrina. De um lado, há quem defenda 
não existir um direito definitivo ao mínimo existencial, mas sim a 
necessidade de um ônus argumentativo pelo Estado tanto maior 
quanto mais indispensável for o direito postulado. De outro, há quem 
atribua um caráter absoluto ao mínimo existencial, não o sujeitando à 
reserva do possível (Ingo Sarlet). Nesse sentido, o entendimento do 
Min. Celso de Mello ao sustentar a “impossibilidade de invocação, 
pelo Poder Público, da cláusula da reserva do possível sempre que 
puder resultar, de sua aplicação, comprometimento do núcleo básico 
que qualifica o mínimo existencial”.(NOVELINO, 2014. p.599) 

 

 Foi a Constituição de 1988 a primeira a tratar em Título especial (arts. 1º a 4º) 

dos princípios constitucionais, além de outros esparsos em seu texto. Os princípios 

fundamentais, O conteúdo essencial do mínimo existencial está diretamente 

relacionado ao direito à vida e na dignidade da pessoa humana, abrangendo as 

prestações básicas como alimentação, abrigo, saúde ou os meios necessários para 

a sua satisfação. Nesse sentido, “o mínimo existencial não pode ser ponderado e 

vale definitivamente porque constitui o conteúdo essencial dos direitos 

fundamentais, que é irredutível por definição e insuscetível de sopesamento” 

(TORRES, 2009. p 84).  

Outro aspecto importante na problemática do Direito à Saúde consiste no 

aumento crescente do número de ações judiciais individuais, demonstrando que a 

busca individual ao Poder Judiciário tem se mostrado a forma mais rápida para a 

consolidação do direito à saúde. Isto se deve ao fato de existir uma descrença na 

atuação dos Poderes Legislativo e Executivo e uma expectativa por parte da 
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sociedade de que o Judiciário solucionará todas as questões relativas ao direito à 

saúde. 

Neste contexto, a busca pela solução individualizada para a garantia do 

direito à saúde e à vida, acaba por realizar a justiça para o caso concreto, não 

considerando os aspectos coletivos de distribuição de recursos para a coletividade 

(BORGES e UGÁ, 2009 p 27). Isto porque o Judiciário, quando provocado, está 

aparelhado para decidir casos concretos, ou seja, daquele cidadão que não teve o 

seu direito a um conjunto comum e básico de prestações de saúde garantido. 

Essa busca ao Judiciário demonstra que os indivíduos provocam o Judiciário 

visando alterar as políticas públicas de saúde em seu benefício e, nesse aspecto, as 

decisões judiciais que deferem o fornecimento dos medicamentos produzem bons 

resultados, já que ocorre a efetivação do direito individual mediante a utilização de 

meios processuais comuns que terminam por alterar as políticas públicas em curso 

(BORGES; UGÁ, 2009. p 28). 

Mas quando o Judiciário determina que o Poder Público cumpra uma ordem 

judicial, seja para fornecimento de assistência médica, terapêutica, farmacológica ou 

hospitalar a determinado cidadão, este indivíduo “passará à frente” de outros 

pacientes que se encontram na mesma situação de risco e sem condições 

financeiras de arcar com o tratamento, afetando não apenas as partes envolvidas no 

processo, como também toda a coletividade, pois este gasto pode acabar 

dificultando a implementação de políticas públicas para a coletividade. Nesta 

questão do direito individual em detrimento ao direito coletivo, a saúde deixa de ser 

um direito de cidadania garantido a todos para se transformar em um bem particular, 

apenas de quem acessou a justiça, possibilitando o surgimento de outro problema. 

 Gontijo (2010) ao analisar a obrigação do Estado no cumprimento da garantia 

e efetivação do direito à saúde, elucida que o assunto deve ser tratando com 

cautela, uma vez que pode resultar na falta de recursos financeiros para o 

tratamento de outras pessoas, priorizando o direito de alguns cidadãos em 

detrimento ao direito de outros, privilegiando o interesse de um indivíduo e não da 

coletividade. Mas de qualquer forma, não se pode deixar de considerar a 

possibilidade da atuação do Judiciário servir para pressionar o Poder Legislativo e o 
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Poder Executivo a atender as reais necessidades da sociedade brasileira, como 

aconteceu com a política de tratamento do HIV/AIDS, já anunciado anteriormente. 

Corroborando que este entendimento, (BARROSO, 2009 apud MACHADO, 2010. p 

85) esclarece: 

 

[...] neste caso, o debate deve ser convertido, de um debate 
individual, para um debate coletivo. A partir deste momento, o que se 
deve decidir não é se uma pessoa deve merecer o provimento da 
sua postulação judicial; o que o Judiciário tem que decidir é se todas 
as pessoas que estão naquela situação merecem ser atendidas, 
porque, aí, em vez de se atender uma pessoa, cria-se uma política 
pública para atender àquela necessidade.(BARROSO, 2009. P 6) 

 

Diante de tais argumentos, observa-se que o impasse entre o mínimo 

existencial e a reserva do possível, é uma questão de esta longe de uma solução, 

pois envolves questões de ordem financeira junto ao Estado e que depende de 

previsão orçamentaria no entanto, quando o Judiciário determina o cumprimento 

uma ordem judicial que ampara uma determinado indivíduo este se encontrará em 

desigualdade frente a outros que se encontram na mesma situação sem condições 

financeiras de arcar com o tratamento e ainda toda a coletividade que porventura 

esteja na mesma situação. Porem existe o outro lado que sofre na pele os descasos 

do estado que lhe fornece aquilo que lhe é de direito, o suficiente para uma vida com 

dignidade.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A Constituição Federal de 1988 abordou o direito à saúde como direito de todos os 

cidadãos e dever do Estado, mas sua garantia não está acontecendo de acordo com 

sua vontade, uma vez que o Poder Público não está conseguindo viabilizar 

materialmente o exercício desse direito. Como todos os direitos exigem gastos 

públicos e estão baseados em orçamentos, quando uma decisão judicial determina 

que a Administração Pública tenha gastos que não estavam previstos no orçamento, 

possivelmente serão retirados recursos que já estavam comprometidos com a 

coletividade para satisfazer o que foi demandado individualmente. 

A repercussão financeira e administrativa dos gastos gerados com a saúde 

tem proporcionado vários embates entre a concretização do direito e os limites do 

Estado. O Poder Público é obrigado a garantir os recursos necessários para 

concretização do direito à saúde, mas o financiamento público da área ainda é muito 

insuficiente em relação à demanda por saúde no país. 

Como reflexo da Audiência, foi editada a Recomendação nº31/2010 do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispondo orientações aos Tribunais brasileiros 

sobre a melhor forma de julgamento das ações em saúde. Entre suas principais 

recomendações, pode-se citar: a orientação para que o Judiciário ouça, quando 

possível, os gestores de saúde antes de deferirem o pedido de urgência, 

possibilitando um maior diálogo entre os órgãos; estabeleçam convênios 

disponibilizando apoio técnico de médicos e farmacêuticos para subsidiarem suas 

decisões e que evitem fornecer autorização de medicamentos ainda não 

padronizados pela ANVISA. 

 Como resultado também da Audiência, foi realizada a I Jornada de Direito da 

Saúde, que faz parte das ações do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, 

criado em abril de 2010 pelo Conselho Nacional de Justiça para monitorar e resolver 

os dilemas relacionados às questões de assistência à saúde e direito à saúde, 

apresentando soluções para estas demandas de judicialização da saúde.  
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E ainda, o Conselho Nacional de Justiça trabalha, desde 21 de novembro de 

2017, atuam num projeto juntamente com os tribunais de Justiça para criar comitês 

técnicos em saúde. Com isso, pretende fornecer pareceres e opiniões de 

especialistas aos juízes e desembargadores de todo o Brasil que tiverem de decidir 

sobre acesso à saúde. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2018. s/p) 

Diante dos inúmeros avanços na Medicina e do dinamismo do conhecimento 

na área da saúde, surge a necessidade de normas reguladoras para que a ciência 

alcance seus objetivos sem ferir os princípios éticos e os direitos humanos 

fundamentais, como por exemplo, o direito à vida e à dignidade humana.  

Dentre as principais orientações, está a recomendação para que a pessoa 

procure sempre o órgão responsável para avaliar a disponibilidade do atendimento 

antes de procurar a Justiça, evitando-se desta forma, uma judicialização 

desnecessária; autorização para fornecimento de medicamentos não protocolizados 

pelo SUS, quando todas as alternativas terapêuticas previstas já tiverem sido 

esgotadas; orientação para que seja observada a repartição das competências entre 

os gestores na hora de uma decisão sobre as ações e serviços de saúde, além de 

se evitar o processamento de ações que requerem medicamentos não registrados 

pela ANVISA ou experimentais.  

Nas ações de saúde, que pleiteiam do poder público o fornecimento de 

medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a 

prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde (SUS), com vistas a, inclusive, 

identificar solicitação prévia do requerente à Administração, competência do ente 

federado e alternativas terapêuticas.  

Apesar de todos estes avanços e preocupações por parte dos envolvidos no 

assunto, a judicialização ainda é uma questão séria e que necessita ser discutida e 

normatizada. É um problema de difícil solução, pois garantir a universalidade e a 

integralidade da saúde a todos os cidadãos diante de um cenário de restrições 

orçamentárias e financeiras é um desafio para os gestores públicos. Mas não há 

como escapar: o direito à saúde depende de decisões políticas dos gestores, da 

definição de suas ações e da disponibilidade de recursos financeiros. 
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