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                                                        RESUMO   

 

O presente trabalho refere-se ao acesso a saúde através da justiça. Nessa temática 
argui-se o seguinte problema de pesquisa: quais são os motivos que levam a 
população a buscar cada vez mais os meios judicias para perfazer o cumprimento de 
direitos previstos na Constituição de 1988 (BRASIL,1998)? o objetivo geral deste 
trabalho de conclusão de curso, é apurar a necessidade da judicialização no direito 
ao acesso a saúde. Para atingir os objetivos específico, trazidos para que possa 
chegar à meta geral são os seguintes: estudar o direito a saúde na Constituição 
Federal; analisar o estudo da necessidade da judicialização; ademais intenta-se 
apontar acertos e falhas no sistema de saúde. A metodologia da pesquisa é o método 
de aproximação dedutiva e busca-se combinar, numa perspectiva interdisciplinar, 
abordagens de análise quantitativa e qualitativa. Para conduzir o trabalho, foram 
realizadas pesquisas de artigos acadêmicos e estudo de casos. Com os resultados 
desta pesquisa, conclui-se que a judicialização da saúde é necessária, e é utilizada 
cada vez mais pelos cidadãos, uma vez que, percebem que seu direito foi lesado de 
alguma forma, a melhoria somente virá através de possíveis soluções ou medidas 
que ajudem na efetivação do direito a saúde de forma universal e igualitária. 
 

Palavras-chave:  Direito a saúde. Intervenção do Judiciário. Acesso à Justiça. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work refers to access to health through justice. In this theme, the following 
research problem is argued: what are the reasons that lead the population to seek 
more and more judicial means to fulfill the rights provided for in the 1988 Constitution 
(BRAZIL, 1988)? The general objective of this course conclusion work is to ascertain 
the need for judicialization in the right to access to health. To achieve the specific 
objectives, brought in so that it can reach the general goal are the following: to study 
the right to health in the Federal Constitution; analyze the study of the need for 
judicialization; furthermore, it is intended to point out successes and failures in the 
health system. The research methodology is the deductive approximation method and 
seeks to combine, in an interdisciplinary perspective, quantitative and qualitative 
analysis approaches. To conduct the work, academic article searches and case 
studies were carried out. With the results of this research, it is concluded that the 
judicialization of health is necessary, it is being used more and more by citizens, when 
they realize that their right has been harmed in some way, the improvement will only 
come through possible solutions or measures that help in realization of the right to 
health in a universal and equal way. 
 

Keywords: Right to health. Judiciary intervention. Access to justice. 
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1 INTRODUÇÂO. 

 

  O trabalho de estudo ora proposto é o acesso a saúde através da justiça, que 

busca o direito contemplado e constitucionalizado no Brasil em sua Carta Magna. 

Como direito público subjetivo de obtenção do bem-estar nacional, o poder público 

deve formular as medidas necessárias para protegê-lo e reconhecer o direito à saúde 

como um direito básico e definir os princípios que influenciam as políticas públicas de 

saúde.  

Segundo Bobbio (1992, p.24-25) a primeira dificuldade ética em identificar a 

saúde como um bem legalmente protegido reside nos padrões universais e na 

definição desse bem, o que requer algum respeito aos interesses dos indivíduos ou 

comunidades, porque na dialética contemporânea a saúde é uma questão de 

cidadania e justiça social, não apenas um estado biológico independente de nosso 

status pessoal e social. 

Portanto, vale ressaltar que seus custos operacionais são elevados, por outro 

lado, o insuficiente investimento do governo no setor da saúde é evidenciado pelo 

longo tempo de espera dos usuários da rede pública de saúde para a obtenção de 

atendimento médico. Os cuidados de saúde como consultas e cirurgias, violam a 

proteção do direito à saúde. No mesmo sentido de melhorar a efetividade do direito à 

saúde, a Constituição Federal e a Lei Federal nº 8.080 / 90 (Brasil, 1990) estabelecem 

o acesso gratuito e igualitário ao sistema público de saúde. 

A diferença é que no SUS a gorjeta é baseada na aquisição, enquanto no 

judiciário a gorjeta não é regra, só será dada quando houver evidências de que o 

autor necessita financeiramente, podendo até ser contestada pela outra parte. Isso 

significa que, para se beneficiar da remuneração, o demandante deve provar que não 

pode arcar com as custas processuais do litígio, ou seja, sua capacidade financeira é 

insuficiente, mas não é necessariamente obrigado a provar que não pode arcar com 

as custas do litígio ou procedimentos de saúde desejados.  

Desde a concretização dos direitos fundamentais valorizados pela CF / 88 

(Brasil, 1998), surge um país com características intervencionistas, cuja intenção é 

cumprir princípios para a concretização das políticas de assistência social. São 

imprescindíveis as “mínimas” formalizações e priorizações das políticas. 



Portanto, é necessário estipular tais ações no plano orçamentário para garantir 

a chamada "reserva do possível", que corresponde à reserva fiscal de instrumentos 

eficazes que possam agregar novas tecnologias e melhorar a estrutura das entidades 

sociais. Políticas públicas formuladas pelo Estado para garantir o cumprimento das 

normas estipuladas pela Constituição. 

  O SUS pode ser considerado uma das maiores conquistas sociais do nosso 

ordenamento jurídico, diretamente relacionado aos seguintes aspectos: qualidade de 

vida da população, alimentação, trabalho, nível de renda, educação, meio ambiente, 

higiene básica, vigilância sanitária e medicamentos, moradia e lazer em suma garante 

a todos os cidadãos e responsabiliza o país por sua promoção. 

Para tanto, foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com a 

Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988), que é considerado um dos maiores 

sistemas públicos de saúde do mundo e trata de uma série de ações e serviços de 

saúde,  fornecidos pela Federação e instituições públicas estaduais e municipais, o 

SUS (Sistema Único de Saúde) busca basicamente promover, proteger e restaurar a 

saúde da população, utilizando um conjunto de instituições diversas pertencentes aos 

três níveis de governo, além de instituições privadas e departamentos e parceiros. 

Segundo Asensi (2010, p. 41) para fins obrigatórios de segurança e justiça, o 

Estado nos fornece as ideias e condições de um conjunto de grupos sociais. Os meios 

e princípios últimos do Estado de Direito são as normas jurídicas, nelas se 

fundamentam todas as entidades sociais e, ao construí-las e observá-las, devem 

respeitar o estatuto e as normas de propósito acordadas na Constituição Federal de 

1988. 

 Relativamente ao acesso à justiça, importa sublinhar que a existência de um 

canal sólido para o exercício do direito de contencioso através das instituições 

judiciárias é condição prévia da democracia e do Estado de direito, desde que os 

cidadãos entendam que qualquer direito está comprometido ou ameaçado de 

violação. 

 No entanto, para que haja o exercício desse direito, a liberdade é conferida a 

Justiça que significa a própria capacidade de sobrevivência inúmeras vezes, 

principalmente no enfrentamento dos pobres. Portanto, a assistência jurídica gratuita 

prestada pelas defensorias públicas estaduais, como o direito à saúde, constitui os 

direitos básicos dos cidadãos e as obrigações do Estado estipuladas na Constituição 

(BRASIL, 1988) e é uma das conquistas do povo na obtenção da assistência judiciária. 



 Segundo o italiano Bobbio (2003, p.173) o governo é um grupo de pessoas 

que exerce o poder político e determina a sua orientação sócio-política, é o poder 

legislativo para fazer as leis e o órgão judiciário para julgar os infratores. 

  Assim, torna-se possível apresentar o seguinte problema de pesquisa: Quais 

são os motivos que levam a população a buscar cada vez mais os meios judicias para 

perfazer o cumprimento de direitos previstos na Constituição de 1988(BRASIL,1998)? 

Em qualquer caso, procuramos utilizar os nossos representantes legais, que 

constituem pessoas que representam os nossos direitos através do sufrágio direitos, 

ou o judiciário está vigilante ao ordenamento jurídico dentro das suas competências, 

e esta ordem é o "princípio da dignidade”. 

Com base nessa problemática, de que modo seguro e priorizando a vida pode-

se garantir o direito a um sistema de saúde digno, sem causar danos ou prejuízos, e 

atender se não o todo, ao menos a maioria dos que procuram por atendimento, 

consultas e medicamentos sem distinções e de forma individuais. 

  Por todo exposto, traz como objetivo geral apurar a necessidade da 

judicialização no direito ao acesso a saúde. Investigar a inércia do país em não 

garantir as condições de implementação da saúde pública, pois esta é uma obrigação 

constitucional do país, pois a judicialização da lei parece ser possível desconstruir a 

teoria da soberania indiscutível do país antes de sua obrigação legal. 

 Revela-se a necessidade de um reajuste entre a "existência" (o que é) e o 

"deveria ser" (o que deveria ser) no campo da atuação dos serviços de saúde. Nesse 

preconceito, a judicialização da lei parece ser uma tentativa de despertar o país da 

inércia de não cumprir as diretrizes estabelecidas na Constituição, situação que tem 

levado à recorrência de processos sobre o assunto no âmbito do STF. 

O primeiro objetivo específico é estudar o direito a saúde que será tratado no 

capítulo 2. Desta forma, insiste em apresentar que a saúde é um direito básico 

garantido pela Constituição de 1988 (BRASIL, 1988). As legislações nacionais e 

internacionais reconhecem o direito à saúde como um direito básico que um país deve 

garantir aos seus cidadãos por meio de políticas públicas e ações que possibilitem o 

acesso a todos os meios adequados ao seu bem-estar. O direito à saúde também 

implica benefícios positivos, incluindo a prestação de serviços e insumos de 

assistência médica, e, portanto, tem a natureza de direitos sociais, incluindo a 

realização em níveis individuais e coletivos. 



  Logo, no segundo objetivo especifico, analisa-se acertos e falhas no sistema 

de saúde, que será abordado no capitulo 3. Reconhecer a trajetória do direito à saúde 

relacionado à dignidade humana, e assim incorporá-lo às leis, políticas públicas e 

jurisprudência, reflete as tensões e percepções sobre a definição de saúde e doença, 

como alcançar esse estado de bem-estar e os direitos e interesses dos cidadãos e do 

Estado. 

  Depois, o terceiro objetivo específico, dedica-se a estudar a necessidade de 

judicialização que será tratado no capitulo 4. De acordo com Nobre (2010, p. 18), 

emprega-se o termo Judicialização para designar a notória prevalência que o 

Judiciário vem ganhando na solução dos mais diversos problemas que, direta ou 

indiretamente, dizem respeito aos direitos fundamentais, “inclusive aqueles 

decorrentes do desenvolvimento e da concretização de políticas públicas que 

objetivam assegurar em amplitude máxima esses direitos”. No debate jurídico 

imediato, existem três posicionamentos sobre a efetividade do direito à saúde, e esses 

posicionamentos se refletem na análise da possibilidade de atuação do judiciário na 

determinação dos benefícios que o SUS receberá. 

 O primeiro entendimento é que a efetividade desse direito deve se limitar aos 

serviços e insumos disponibilizados pelo SUS por determinação dos gestores 

públicos; o segundo entendimento é que o direito à saúde significa a proteção do 

direito à vida e à integridade física das pessoas, e os órgãos judiciais devem 

considerar a assistência a autoridade absoluta do médico do autor do litígio obriga o 

SUS a prestar o tratamento especificado; a terceira posição é defender a efetividade 

do direito à saúde o mais amplamente possível. O judiciário deve considerar direitos, 

bens e interesses na análise casos específicos para determinar o direito à saúde e 

regulamentos devidos pelo estado. 

Mesmo que leve em consideração as normas legais de livre acesso, 

claramente viola o princípio da igualdade, pois, ao reconhecer que os direitos 

subjetivos são absolutos, cria-se uma nova forma de acesso ao SUS. Com isso, a 

desigualdade da sociedade no acesso a bens e serviços públicos diferenciados nos 

sistemas judiciário e de saúde tem sido exacerbada. Assim, pode inferir que os 

reclamantes não podem arcar com seus custos de tratamento considerando que os 

custos jurídicos gerais são pontuais, eles são muito menores do que alguns, uma vez 

que, o custo do tratamento deve ser custeado pelo Estado. 



Nesse sentido, a alta intensidade dessa demanda não é certa de que vá 

inevitavelmente prejudicar a equidade das pessoas no acesso à saúde, mas aponta 

que é benéfico para os cidadãos que não podem pagar seus medicamentos e 

despesas médicas ao entrar no sistema público. A necessidade de justiça embora 

seja característica principal da necessidade de justiça que possa causar problemas 

no estabelecimento de padrões para o acesso justo à saúde. Portanto, esta é uma 

das consequências da intervenção judicial na área da saúde. 

 A prioridade do sistema é prover saúde para todos de forma igualitária e 

holística, e promete agir no sentido de referir a prioridade de prevenção e promoção 

deste direito em três aspectos fixos: promoção, proteção e restauração. Assim, 

qualquer cidadão brasileiro que deseje usar o sistema público de saúde pode obter 

os serviços desejados. 

O SUS pode ser apontado como um dos maiores avanços sociais do nosso 

ordenamento jurídico, de modo direto relativo aos seguintes pontos: qualidade de vida 

da população, alimentação, trabalho, nível de renda, educação, meio ambiente, 

higiene básica, vigilância sanitária e medicamentos, habitação, lazer e esporte. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 O DIREITO A SAÚDE. 

 

Afim de ingressar no assunto, torna-se relevante falar de maneira sucinta 

acerca do direito a saúde e sua trajetória na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 

1998).  E por seguinte aborda-se sobre os princípios norteadores e fundamentais da 

Constituição que garante o direito ao acesso a saúde, e por fim, abordar da 

importância do direito fundamental no cotidiano. 

 
2.1 Considerações Iniciais acerca do Direito a Saúde. 
 

O direito de saúde, principalmente com o advindo da Constituição da República 

Federativa do Brasil (CRFB) de 1998, (BRASIL, 1988) constitui-se com observância 

cogente dos princípios da dignidade da pessoa humana enquanto epicentro de todo 

sistema jurídico bem como o princípio da igualdade e isonomia.  

O direito a saúde é declarado, em leis nacionais e estrangeiras, como um 

direito fundamental a qual necessita ser assegurado pelos Estados bem como a seus 

habitantes, por elementos de políticas públicas os quais permitam o acesso 

destinados a quaisquer meios pertinentes no sentido do seu bem estar. 

Sem embargos à saúde ganhou proteção jurídica e teve seu conceito ampliado 

com fulcro na solidariedade e no amor. O direito à saúde requer como imprescindível 

o ato de prestar um serviço, que visa a disponibilização de serviços e insumos 

ofertada para amparo a saúde, que alcança a condição de um direito social, que torna 

possível uma dimensão individual e coletiva, acerca de sua realização.  

  No decorrer do reconhecimento do direito à saúde, uma vez que, pertinente a 

dignidade humana e, de modo consequente na regulamentação de políticas públicas 

e jurisprudências, constitui as tensões e discernimento quanto as definições de saúde 

e doença, no sentido de alcançar este estado de comodidade, direitos e 

responsabilidades dos cidadãos bem como do Estado. 

    

2.2 O Direito a Saúde na Constituição de 1998 e no Sistema Único de Saúde (Sus). 
 

A Constituição Federal de 1998 (BRASIL, 1988) instaurou uma nova ordem 

jurídica cuja centralidade é a pessoa humana. Nota-se que é um dos fundamentos da 

República Federativa do Brasil, enquanto o Estado Democrático de Direito, a 



dignidade da pessoa humana. É que prescreve o 3 parágrafo, do artigo 1° da CRB/88, 

(BRASIL, 1998) topograficamente dentro do Título 1 (dos princípios fundamentais). 

Com efeito, um dos aspectos em que a vida permanece/acontece e no bojo de 

uma estrutura salubre. É o que se propõe nesse primeiro momento do capitulo: 

estabelecer uma relação entre os aspectos constitucionais concernentes ao direito à 

saúde. A partir da concepção de um Direito Constitucional pautado na sob elevação 

da dignidade da pessoa humana no que tange ao direito de saúde, a CF (BRASIL, 

1988) rompe com a perspectiva hierarquizada instituída na Legislação anterior.  

Corrobora esse entendimento o capitulo reservado no texto constitucional que 

contempla disciplina especifica acerca da seguridade social especificadamente na 

seção 2 que trata acerca da saúde, dispõe que: 

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”. 
 

   Inicialmente, a carta política (BRASIL, 1998) e seu artigo 196, assegura que 

“a saúde é direito de todos e dever do Estado”. Nesse dispositivo fica claro a intenção 

do legislador constituinte tutelar a saúde ao passo em que reconhece a mesma 

enquanto elemento intrínseco a sociedade. 

     Segundo Sarlet, (2007, p. 2.) a CRFB/1988 (BRASIL, 1998) não somente incutiu a 

saúde como um bem jurídico tão importante que mereceu tutela constitucional, mas 

foi além “consagrando expressamente a saúde como direito fundamental e 

outorgando-lhe uma proteção jurídica diferenciada no âmbito jurídico-constitucional”. 

  No decorrer da percepção no sentido ao direito à saúde como pertinente a 

dignidade humana em sequência com relação nas leis, políticas públicas e 

jurisprudências que retrata as tensões e entendimento sobre as manifestações de 

saúde e doença, de maneira que, alcance o Estado de bem estar, e os direitos e 

obrigações dos cidadãos e dos Estados. 

        A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) não se estabelece a preparar a 

formação de um sistema organizacional que garanta o direito a saúde, determinou 

ainda, como seria atuação desse órgão administrativo e a finalidade que se deve 

alcançar, supervisionar o esboço do que seria o Sistema Único de Saúde (SUS).  

  Embora com a previsão constitucional, juntamente com os procedimentos para 

o cabível funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), assim como a 



competência especifica dos órgãos, só passaram ser concretizadas a partir da 

composição das Leis específicas da Saúde.  

Neste tópico, ficou claro sobre os direitos e garantias do direito a saúde previsto 

no ordenamento jurídico. No tópico seguinte, será versado sobre os princípios 

norteadores e preservadores que sustentam os direitos previsto na CF (BRASIL. 

1988). 

2.3 Princípios do Direito a Saúde. 
 

Para a análise de qualquer instituto jurídico é imprescindível o conhecimento 

dos princípios informadores, a respeito da importância dessas normas. É o magistério 

de Nunes: 

Os princípios são, dentre as formulações doentias de todo sistema 

ético-jurídico, os mais importantes a serem considerados não só pelo 

aplicador do Direito, mas também por todos aqueles que, de alguma 

forma, ao sistema jurídico se dirijam. Assim, estudantes, professores, 

cientistas, operadores do Direito — advogados, juízes, promotores 

públicos etc. Todos têm de, em primeiro lugar, levar em consideração 

os princípios norteadores de todas as demais normas jurídicas 

existentes. Nenhuma interpretação será bem feita se for desprezado 

um princípio. É que ele, como estrela máxima do universo ético-

jurídico, vai sempre influir no conteúdo e alcance de todas as normas. 

(NUNES, 2017, p. 224). 

 

Assim, observa-se tamanha importância dos princípios para a conformação do 

ordenamento jurídico, eles têm como finalidade orientar a atuação dos aplicadores do 

direito. Desta forma, Reale em pura convicção, pontua: 

Nosso estudo deve começar pela observação fundamental de que toda forma 
de conhecimento filosófico ou científico implica a existência de princípios, isto 
é, de certos enunciados lógicos admitidos como condição ou base de 
validade das demais asserções que compõem dado campo do saber. 
(REALE, 2002, p. 216)  

 

Destarte, em obra traduzida por Silva e Alexy ensina que os princípios:  

 [...] são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida 
possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios 
são, por conseguinte, mandamentos de otimização, que são caracterizados 
por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida 
devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, 
mas também das possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades 
jurídicas é determinado pelos princípios e regras colidentes. (SILVA, ALEXY, 
1986, p.90)  



Nesta senda, enquanto mandamentos de otimização, os princípios são normas 

com certo grau de abstração aferíveis conforme as condições fáticas ou 

possibilidades jurídicas. Assim, vislumbrando a importância dos princípios para a 

compreensão de dado ramo do direito, salutar identificar os princípios informadores 

do direito de a saúde, nesse ponto se dará ênfase aos princípios decorrentes da 

interpretação constitucional. 

2.3.1 Princípio da dignidade da pessoa humana. 

O princípio da dignidade da pessoa humana está prescrito textualmente no 

artigo 1º, III da Lei Fundamental, tem estatura de fundamento da República Federativa 

do Brasil enquanto Estado Democrático de Direito.  

No que tange ao direito de saúde a aplicação do princípio da dignidade da 

pessoa humana aos seus institutos denota-se uma inevitável personalização de 

questões de assistenciais baseado no valor intrínseco à vida. Nesse sentido o 

magistério de Ordacgy dispõe acerca da saúde: 

Sendo necessário uma atuação positiva do cidadão que teve seu 
direito à saúde violado, por parte do Estado, negando a prestação 
a qual estava incumbido a exercer, assim, esgotando as formas de 
obter a proteção de seu direito por vias administrativas. Desta 
forma, é apto intervenção do Poder Judiciário no devido feito, para 
efetivar a proteção da tutela jurisdicional, à saúde. Em decorrência 
da negligência feita pelo Poder Público, em que se inibi de prestar 
sobre alegações orçamentárias (ORDAGACGY, 2003, p. 4-5). 
 

   Ordacgy, (2003, p. 7-8) assevera que a dignidade humana transborda para 

além dos institutos da saúde emprestando-lhe conotação especial. A doutrina civilista 

aponta o princípio da dignidade da pessoa humana como macro princípio, é o que 

leciona Pereira, segundo ele:  

Na contemporaneidade, o princípio constitucional da dignidade da 
pessoa humana (art. 1º, III, CRFB) assumiu posto de macro princípio 
constitucional, de sorte que todos os princípios que se concretizam na 
dignidade da pessoa humana constituem direitos fundamentais. 
(PEREIRA, 2018, p. 66)  

  

No mesmo sentido é intelecção de Tartuce (2017, p. 780), este vislumbra o 

supracitado princípio como princípio máximo, super princípio, ou princípios dos 

princípios. Ainda segundo ele, a centralidade da dignidade da pessoa humana 

reverbera na personalização ou despatrimonialização do Direito Privado e a 

Humanização do direito Público.  



Segundo Dias (2016, p. 73), o reconhecimento do princípio da dignidade da 

pessoa humana enquanto vetor do ordenamento jurídico implica não apenas a 

imposição de limites à atuação dos Poderes Públicos, mas baliza para a atuação 

positivo. 

 Assim, ao Estado cabe eximir-se de condutas que agridam a dignidade 

humana, ao tempo em que, mediante ações positivas, deve fomentar essa dignidade 

de modo a assegurar o mínimo existencial consubstanciado do núcleo intangível 

imanente em cada direito fundamental.  

2.3.2 Princípio da igualdade. 
 
   O princípio da igualdade é visto como um dos mais, importante de todos os 

princípios constitucionais. Dessa forma, passou por diferentes interpretações, 

inclusive, nos dias de hoje, propiciando a todos o mesmo tratamento e acesso aos 

bens da vida.  

   Nesse sentido, o princípio da igualdade também é um dos princípios 

norteadores do Sistema Único de Saúde (SUS) que conduz a categoria dos direitos 

fundamentais, que torna viável a contribuição à saúde, que deve ser favorecida sem 

repudio ou distinção a qualquer classe. 

O cumprimento do princípio, permite a possibilidade de gerar inúmeras 

demandas, provocado através de conexão existentes acerca da igualdade e privilégio, 

sobretudo, em que há aumento desequilibrado de benefícios, a qual altera as normas 

basilares do SUS, rompendo com o fundamento do sistema. 

Uma vez que, a indagação, da questão procura abstração doutrinária, além do 

estudo da jurisprudência do direito à saúde. A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 

1988) prevê em seu artigo 5°, caput, acerca do princípio da igualdade, mediante a lei, 

nos seguintes termos: 

Art.5°” Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes”. 
 

Segundo Silva o preceito constitucional da igualdade como direito fundamental 

dispõe sob o prisma da função jurisdicional: 

 

[...] “A igualdade perante o Juiz decorre, pois, da igualdade perante a lei, 
como garantia constitucional indissoluvelmente ligada à democracia. O 
princípio da igualdade jurisdicional ou perante o juiz apresenta-se, portanto, 
sob dois prismas: (1) como interdição ao juiz de fazer distinção entre 



situações iguais, ao aplicar a lei; (2) como interdição ao legislador de editar 
leis que possibilitem tratamento desigual a situações iguais ou tratamento 
igual a situações desiguais por parte da Justiça”. (SILVA, 1999, p.221) 

 

   Nessa sequência, presume-se que se tenha enfatizado que a igualdade 

jurídica se encontra constitucionalmente distinta a relação de respeito à dignidade 

humana, na qual profetiza a igualdade de aptidão e de possibilidades virtuais dos 

cidadãos, para usufruir de determinado tratamento de igualdade perante a lei. 

2.3.3 Princípio do Mínimo Existencial. 
 
  A percepção do mínimo existencial está vinculada diretamente aos direitos e 

garantias a vida, e o extraordinário princípio da dignidade humana, visto que, se 

enquadra como um direito fundamental na qual extrai do Estado prestações positivas 

que resguarde o direito à vida.  

Sem embargos, começou sua trajetória histórica na Corte constitucional 

Alemã, fundado no princípio da dignidade da pessoa humana, na qual foi definido um 

acréscimo significativo do custo da assistência social, custo mínimo que o Estado é 

forcado a custear para os habitantes desprovidos de condições financeiras, que visa 

o começo de um direito fundamental a um mínimo existencial.  

Corroborando, o artigo 170, da Constituição Federal (BRASIL, 1998), dispõe 

que “a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existências digna”. De acordo com Leivas 

(2006, p.135) sobre o mínimo existencial dispõe que: 

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

  Nesse sentido, o Estado tem a obrigação de garantir aos indivíduos um mínimo 

de direitos os quais são fundamentais no sentido de vida digna, no qual se abrangem 

o íntegro acesso a um serviço de qualidade. Alguns doutrinadores salientam, que o 

mínimo existencial foi retirado de dentro do princípio da dignidade da pessoa humana, 

que ambos possuem ligação no sentido de preservar a qualidade de vida dos 

cidadãos, na qual, faz com que o Estado assegure a obrigação e o dever assistidos 

a todos. 

  Segundo Torres (2002, p. 45) o mínimo existencial pode ser tido como 

sinônimo de mínimo social ou direito constitucional mínimo, ou seja, “um direito às 



condições mínimas de existência humana digna que não pode ser objeto de 

intervenção do Estado na via dos tributos e que ainda exige prestações positivas”. E 

afirma que não é qualquer direito mínimo que se transforma em mínimo existencial: 

"Exige-se que seja um direito a situações existenciais dignas. 
Sem o mínimo necessário à existência cessa a possibilidade 
de sobrevivência do homem e desaparecem as condições 
iniciais da liberdade. A dignidade humana e as condições 
materiais da existência não podem retroceder a quem de um 
mínimo, do qual nem os prisioneiros, os doentes mentais e os 
indigentes podem ser privados” (TORRES, 2002, p. 45) 

 

  Nessa lógica, compreende-se que, o princípio do mínimo existencial seja 

atribuído preferencialmente aos tratamentos essenciais. No que diz respeito a esse 

fato, o mesmo precisa ser captado sobre a luz do princípio da dignidade humana, 

para que, não impossibilite os indivíduos gozar de uma vida digna. Assim, exige-se 

do Estado à obrigação de cumprir com seu dever Estatal de preservar os direitos 

fundamentais ordenado na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). 

  A fim de colaborar com a preservação do princípio da dignidade da pessoa 

humana, e da constância dos princípios basilares que assegura o acesso de diversos 

direitos aos cidadãos, trataremos no tópico seguinte, sobre os direitos fundamentais 

concedido a todos indivíduos. 

 

2.4 Saúde como um Direito Fundamental. 
 

Como efeito os Direitos Fundamentais são aqueles concedido a todos os seres 

humanos em geral, na qual gera efeito determinar as disposições básica de 

continuidade a todos os cidadãos. Sem embargos, a constituição federal de 1988 

(BRASIL, 1988) outorgou ao direito a saúde uma posição no direito fundamental, 

propiciando total proximidade através de imensas declarações universal de direitos 

humanos e o respectivo texto constitucional.   

Salienta-se os artigos 196 e 198 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 

1988) pôr determinar o Sistema Único de Saúde, (SUS) sustentando o “atendimento 

integral” (art.198 inciso II da CF/88) e no dispositivo 196 da CF/88 que dispõe: 

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo 
mediante políticas socias e econômicas que visem a redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário as ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação”.  

 



 No que tange o art.198 estabelece que: “As ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constitui um sistema único, 

organizado de acordo com as seguintes diretrizes”: II- Atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 

É evidente que a enunciação internacional, perante aos direitos humanos, 

foram fundamentais no sentido de reconhecimento no que diz respeito aos direitos 

sociais, entre eles o direito a saúde. A fundamento tão grande no contexto histórico 

logo após a segunda guerra mundial, no momento em que, todas as pessoas se 

sentiram impressionado com as barbaridades sofridas. 

   Desse modo a sociedade foi a demandar as condições humanas, 

manifestando-se, por conseguinte as necessidades na qual, garante verdadeiramente 

os direitos humanos, submetendo aos Estados a conceder significado aos direitos 

sociais. Segundo Martins (2014, p.543) Até o início do século XX, a saúde estava 

apenas relacionada como o direito à vida, pois anteriormente nas Constituições 

brasileiras de 1824 e 1891 (BRASIL, 1824 e 1891), ela não teve nenhuma proteção. 

Apenas no final da Segunda Guerra Mundial Houve sua valorização da dignidade da 

pessoa humana.  

 Na constituição de 1934, (BRASIL, 1934), a saúde esteve associada ao direito 

do trabalho, e em 1946, a organização internacional do trabalho (OIT) definiu saúde 

como “um estado completo de bem estar físico, mental e social, e não somente a 

ausência de doença ou enfermidade”  

Os principais documentos nacionais e internacionais acerca do tema 
caracterizam a saúde como um completo estado de bem estar, e não 
a ausência de doenças, avaliando que a saúde é determinada pelas 
condições de vida e de trabalho dos indivíduos; pela conjuntura social, 
econômica, política e cultural de determinado país (SCLIAR, 2007, 
p.27). 

 

Com intuito de concretizar o direito a saúde como um direito fundamental, 

resguardado no art. 6°, caput, a Constituição Federativa de 1988 (BRASIL, 1988) 

tornou-se a primeira Constituição brasileira. Além do mais, o artigo 196 dispõe a 

saúde como “direito de todos e dever do estado”, consagrando-se ser desempenhado 

de acordo conforme o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Segundo Silva (2010, p.183) os que direitos fundamentais do homem são 

situações jurídicas, objetivas, definidas no direito positivo, em prol da dignidade, 

igualdade e liberdade da pessoa humana. 



Em vista disso os direitos fundamentais intentam garantir a todas as pessoas 

que pretendem manter-se de maneira digna, independente e igual, gerando 

obrigações íntegra para suceder o ser humano na sociedade. Apresentam várias 

manifestações, de modo, mais extensivo, na qual, essas garantias têm como objetivo 

proporcionar aos indivíduos, um mínimo de integridade na sua permanecia e de seus 

familiares. 

 No momento que se trata de saúde conseguimos compreender que de fato é 

um direito fundamental reconhecido e positivado na Constituição Federal de 1998 

(BRASIL, 1998), mais também do fato de seguir evidente em forma de 

responsabilidade e compromisso, na qual, convém e Estado a obrigação de presta-

lo, em virtude de sua defesa constitucional. Nesse sentido, Dallari expõe a acerca dos 

direitos fundamentais: 

Por ser direito essencial, a vida deve ser plena. A ausência de doenças será 
uma das formas de efetivação desse direito, uma vez que a saúde 
proporciona qualidade de vida. O princípio da dignidade humana é elemento 
basilar e informador dos direitos e garantias fundamentais. Portanto os, 
direitos fundamentais a vida e a saúde decorrem da dignidade da pessoa 
humana. (DALLARI, 1999, p. 22 e 23). 

 

 De acordo com Bonavides (2003, p.564) a saúde é classificada como direito 

fundamental de segunda geração, na qual são direitos sociais, culturais e econômicos 

bem como os direitos coletivos ou de coletividades introduzidos no constitucionalismo 

das distintas formas de estado social. 

  Nesse sentido, busca a prestação do estado que exigi do poder público a 

execução em prol do necessitado, conforme a finalidade de permitir aos cidadãos 

excelentes melhoras de vida. O direito a saúde mante-se afiliado juntamente ao 

trabalho, educação, lazer, repouso, habitação e saneamento, e outros que estão 

descritos na CF/88 (BRASIL, 1988). 

 “Os direitos da segunda geração nasceram neste viés do Estado, eles afluem 

no século XX como direitos sociais, culturais e econômicos. São direitos próprios de 

coletividade e se ligam ao princípio da igualdade. Têm o caráter de exigência de 

determinadas prestações pôr parte do Estado e estão próximos a construção do que 

apontamos como Estado do bem estar social” (MORAES; STRECK, 2001, p. 164). 

Sobre a história do direito à saúde no Brasil, Martini preceitua: 

A história do direito à saúde no Brasil, obviamente, não inicia com a 
Constituição de 1988, mas é a partir dela que temos um documento para a 
luta diária por este direito. Mais que isso: tal constituição representa muitos 
dos anseios e lutas anteriores dos movimentos sociais pela saúde e, assim, 
este marco é fundamental para entendermos os processos atuais de 



judicialização. Antes de 88, poucos eram os documentos que nos permitiam 
buscar, através do judiciário, um atendimento em saúde, mas hoje temos 
uma crescente percepção dos cidadãos sobre seu direito a ter direitos a 
saúde. Também se destaca a ampliação que o conceito de saúde passa a 
ter (2010, p. 190). 
 

  Nessa percepção, em contexto brasileiro, é evidente a realização do alcance 

do direito fundamental a saúde, que demanda em grandes números de casos, da 

intervenção do Poder Judiciário. Do modo que, caracteriza um relevante mecanismo 

de imposição na iminência de realização da evidente contribuição do direito à saúde. 

Dessa forma, faz-se indispensável a aplicação do poder estatal nos custos advindos 

do Estado, inclusive, se o Estado prestar devidos cumprimentos constitucionais. 

  Nos tópicos anteriores foi explicito acerca do direito a saúde perante a 

Constituição Federal (BRASIL, 1988) e a relevância de cada princípio, abordado ao 

direito à saúde. No tópico atual, foi relatado sobre o direito fundamental que gerou 

grande signo acesso à saúde, no qual, deixa evidente sua relação com o princípio da 

dignidade da pessoa humana e o dever do Estado perante aos cidadãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 ACESSO A JUSTIÇA E SAÚDE PÚBLICA. 

 

Neste capítulo atenta-se, incitar uma reflexão acerca do aumento da 

judicialização da saúde, apontando seus aspectos e a grande busca de soluções ao 

Poder Judiciário no que tange o acesso ao direito a saúde pública prestada pelo 

Estado em prol de todos os cidadãos.  

 
3.1 Aumento da Judicialização da Saúde. 
  

 Atualmente, ocorreu um grande aumento significativo da quantidade de 

processos, visto que, as pessoas passaram a compreender que o judiciário se 

encontra disponível para resolver tais insuficiência no âmbito do direito a saúde. 

Sendo assim, existe diversas questões debatidas nos tribunais, nos quais estão 

previstos os tratamentos médicos, acesso a medicamentos gratuito, realização de 

exames e erros em procedimentos cirúrgicos.   

 Esta demanda pelo poder judiciário é uma maneira que a população tem para 

buscar o direito concreto que lhe assiste que está assegurado na Constituição 

Brasileira (BRASIL, 1998). Desta forma, Oliveira (2015, p. 256) dispõe acerca da 

judicialização:  

Nos primeiros anos da década de 1990, para assegurar o direito à saúde, a 
grande procura do Judiciário se dava em função do acesso aos 
medicamentos como os antirretrovirais. Essa busca provocou no poder 
público a criação da política pública de distribuição gratuita de 
medicamentos. Com o surgimento da Lei nº 9.313/96, criada para garantir a 
distribuição gratuita e universal de antirretrovirais, esperava-se a diminuição 
da discricionariedade dos juízes e, consequentemente, a diminuição da 
interferência do Poder Judiciário no campo da saúde. No entanto, o que se 
observou foi justamente o oposto. Se, antes, o artigo 196 era considerado 
uma norma programática, a partir do ano de 1997, o mesmo texto passou a 
ser reconhecidamente uma norma constitucional de plena eficácia. Isso, no 
entanto, não é um consenso no meio jurídico (OLIVEIRA, 2015, p. 256). 

 

  Á vista disso, inúmeros tratamentos não se encontram disponibilizado na rede 

pública, ou não são concedidos pelas esferas de plano de saúde. Por conseguinte, o 

indivíduo adentra judicialmente, requerendo ao magistrado que obrigue o Estado, 

União ou até mesmo o município a conceder todos os tipos de procedimentos e 

medicamentos assegurados aos necessitados.  

 Recentemente, a judicialização tem apresentado como preferência o 

cumprimento de diversos direitos relacionado a saúde, no momento em que esses 



direitos não são oferecidos aos cidadãos, o mesmo decorre da judicialização para 

suprir as demandas e quesitos pleiteado em esfera judicial. 

  Tona saliente que, antes da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) a 

assistência decorrente do SUS não era disponibilizado a todos, e só, para aqueles 

que trabalhavam de carteira assinada.  

Portanto, com o advento da CF/88 (BRASIL, 1988), ocorreu uma mudança 

significativa para brasileiros por abranger também os estrangeiros, que foi através do 

surgimento da universalização da saúde pública, que os cidadãos passaram a ter 

diversos direitos garantido na saúde pública. Nesse sentido Mello (2006, p. 345) relata 

que: 

A Justiça precisa agir quando o poder público deixa de formular políticas 
públicas ou deixa de adimpli-las, especialmente quando emanam da 
Constituição. O direito à saúde representa um pressuposto de quase todos 
os demais direitos, e é essencial que se preserve esse estado de bem-estar 
físico e psíquico em favor da população, que é titular desse direito público 
subjetivo de estatura constitucional, que é o direito à saúde e à prestação de 
serviços de saúde. 

  

Nesse sentido, é fundamental assegurar o acesso à saúde, leva-se em 

consideração que o mesmo é visto de forma universal, tornando-se um dos direitos 

fundamentais socias. Dessa forma, torna-se imprescindível procurar alternativas para 

que a saúde seja garantida a todos. 

À medida que, a judicialização é utilizada como meio alternativo judicial para o 

cumprimento de diversos direitos garantido pela Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1998), os usuários sentem a necessitam de buscar no SUS, o fornecimento 

de medicamentos e outros procedimentos necessários que não estão disponibilizados 

pelo sistema. De acordo com Silva (2010, p.257) dispõe que: 

O SUS possui uma lista de suporte para fornecimento de medicamentos e 
tratamento para as doenças, todavia, não é possível estender a todos os 
tipos de tratamentos, considerando a falta de suporte financeiro. Vale 
mencionar que esta lista sempre está se atualizando a fim de buscar mais  
efetividade. 
  

De outro modo, possui inúmeros argumentos acerca das demandas, 

abrangendo o SUS, levando em consideração o seu descuidado com a escassez de 

investimentos advindos dos governos e, portanto, a mal administração que acaba se 

tornando uma grande dificuldade. 

  Para a maioria dos cidadãos que pleiteiam esses direitos, tem em vista que 

esse não cumprimento de direitos acaba violando o art.196 da Constituição Federal 

(BRASIL, 1998) uma vez que, o Estado é obrigado a disponibilizar esses direitos 



assegurados a todos e garantir políticas sociais e econômicas com a intenção de 

realizar a promoção e proteção e bem estar de todos. Segundo Oliveira acerca da 

judicialização (2006, p.289) argumenta que: 

Antes de haver uma judicialização ocorria uma espécie de mediação 
envolvendo uma multidisciplinaridade a fim de buscar uma solução com 
maior efetividade em menos tempo, além de evitar todo desgaste que uma 
ação judicial implica. 
 

Perante o exposto, atenta-se salientar a falta de comunicação em contexto 

nacional a cumprimento dos orçamentos disponíveis para o Sistema Único de Saúde, 

com a finalidade de alcançar uma explicação que consigam beneficiar a população 

que dele usufrui. Portanto, o Estado deve melhorar o acesso ao sistema existente no 

setor público de saúde, já que apresenta inúmeras falhas no acesso concedido. De 

acordo com o pensamento de Asensi (2017, p. 35) dispõe que: 

A questão da judicialização da saúde é ampla e evolve grande diversidade 
de bens e direitos reclamados nos tribunais. Vão desde os medicamentos e 
internações até uma miríade de outras demandas sob a alegação do direito 
à vida e dignidade da pessoa humana, incluindo prestações sociais que 
acabam por alargar o papel da garantia desse direito e o orçamento público 
estabelecido para ele. A elevação dos direitos sociais ao status constitucional 
e as imensas dificuldades de implementação fática das políticas estatais que 
efetivem essas garantias parecem ter aberto um flanco entre o direito e o seu 
titular. Essa aparenta ser a causa premente da judicialização da saúde na 
busca pela efetivação da política que garanta os serviços, sobretudo de 
entrega de medicamentos, exames e os mais diversos tratamentos para os 
agravos. 

  

 Defender o setor de judicialização da saúde provoca absolutamente analisar 

o vínculo e o dever do Estado perante a sociedade. Visto que, o acesso aos serviços 

de saúde em particular, torna -se cada vez mais um descaso com os necessitados e 

a grande dificuldade que o sistema se encontra na oferta de determinados 

medicamentos e tratamentos que não vem sendo ofertados de forma integra.  

  

3.1.1 Da Ineficiência do acesso a ações e Serviços de Saúde.  
       

No âmbito do texto constitucional (BRASIL, 1988) profetiza assistência e 

contribuição aos órgãos federativos, posto que, precisam agregar desempenho para 

estabilizar o acesso de todos a ações e serviços de saúde. De acordo com o art.23 

da Constituição Federal (BRASIL, 1998) atribui aos entes federativos (União, Estados, 

Distrito Federal e municípios) a melhoria e proteção da saúde. 

Destarte, evidencia que a instabilidade no que tange a saúde pública, está 

expandindo progressivamente, a ponto de ter momentos que pacientes foram a óbito, 



porque o SUS negou assistência de tratamentos de saúde, logo depois do outorgado 

liminar judicial que estabeleciam o cumprimento dos tratamentos que o cidadão 

necessitava.  

  Nessa perspectiva, surgiam interesse de resolver a precariedade da saúde por 

meio do alto índice de recursos financeiros. No que lhe concerne, o art.30, inciso VII, 

da carta magna (BRASIL 1998) determina que as atividades de assistência à saúde 

precisam ser fornecidas através dos municípios, por meio do reforço profissional e 

pecuniário da União e do Estado. 

  Assim, a gestão pública estima um amplo déficit neste caso, haja vista que os 

meios reservados por tantas vezes não são convertidos totalmente para quem utiliza 

o SUS. Portanto, ressalta-se que normalmente o gestor público mantêm-se 

subordinado a demandas políticas partidárias de forma que, não permite um aspecto 

puramente técnica a respeito da gestão desses recursos. 

  Nesse sentido, Silva (2001, p. 17) defende que “a saúde não pode estar 

condicionada a discursos vagos, promessas políticas e ideologias cambaleantes”. 

Afirma ainda que a saúde “não pode ser colocada em segundo plano por distorções 

ideológicas que tem que tem como grande objetivo disfarçar os reais e egoísticos 

interesses implícitos”. 

Sem embargos, o Estado na condição de responsável se apresenta omisso, 

quando o assunto é pôr em prática o direito à saúde destinados a quem realmente 

precisa. Com isso, o Poder judiciário começou a agir de forma valente pra tentar 

perfazer essa angustia e assegurar o acesso de todos a uma saúde digna, 

sustentando o princípio da dignidade humana e o mínimo existencial. 

 
3.1.2 A responsabilidade do estado no fornecimento de medicamentos.    
       

No que concerne a prevalência do direito ao acesso a saúde tendo em vista o 

direito fundamental social e o direito ao fornecimento de medicamentos com 

harmonização as regras Constitucionais (BRASIL, 1998) por dentro das 

determinações judiciais. Nessa percepção, originou-se medidas que buscam 

procedimentos ligadas ao Estado, justificando que a vida e a saúde de todos os 

indivíduos que necessitam de amparo legal possuem valores jurídicos protegidos pelo 

ordenamento.  



Visto que, não permite conceder atos dispostos a vulnerabilidade, conforme é 

o caso dos medicamentos que não são disponibilizados de forma digna e gratuita 

para o tratamento da saúde do cidadão desprovido.      

  Certamente faz se necessário dispor acerca da concretização do direito social 

a saúde, que mantêm-se efetivando concessões cruciais de antecipações de 

assistência. Logo, é procedida através de atuações civis públicas ajuizadas por meio 

do Ministério público Federal, na iminência de distribuição de determinados 

medicamentos que não estão na lista RENAME (Relação Nacional de Medicamentos) 

e, por consequentemente não são atribuídos e fornecido pelo SUS. Nesse sentido 

Gouvêa (2011, p. 40) relata acerca: 

No caso dos remédios, é imperioso reafirmar que, além de qualquer decisão 
política, cumpre ao administrador público proporcionar o acesso irrestrito aos 
medicamentos de caráter essencial, vinculados a noção de mínimo 
existencial, indispensáveis a manutenção das condições de vida condigna 
do indivíduo. Nos limites deste patamar mínimo, a disponibilização ou não do 
medicamento deixa de ser matéria discricionária, tornando-se plenamente 
judicial. (GOUVÊA, 2011, p. 40). 
 

Pelo fato de ser um direito fundamental social, o fornecimento de 

medicamentos cabe a jurisdição do poder judiciário determinar tal conflito, no 

momento que não é implementado pelo Estado. Nessa lógica, é perceptível observar 

a grande deficiência ofertada pelo mesmo, já que, na aplicação do direito fundamental 

a saúde não está ordenada e nem determinada pelo poder público e sim, ao poder 

judiciário.   

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL 1988) garante o direito à vida sendo 

responsabilidade de todos, inclusive dos Entes Públicos, garantir que seus direitos 

sejam respeitados e efetivados para que o ser humano possa viver com dignidade e 

se houver dificuldades, o Judiciário é um caminho legítimo para concretizar o direito. 

Ademais, o Poder Judiciário entende que o direito à saúde é devido pelo Poder 

Público e este deve cumprir de imediato com a obrigação, sendo o dever prestacional 

de responsabilidade solidária entre a União, os Estados e os Municípios. 

Nesse sentido Silva (2010, p.79) argumenta que o Supremo Tribunal Federal 

sancionou a compreensão em razão do fornecimento de medicamentos que gerou 

responsabilidade beneficente no âmbito dos entes federativos. Uma vez que, os 

próprios necessitam buscar respostas para gerar recursos, com finalidade de arcar 

com despesas solicitadas a cada paciente que se encontra em estado decadente.  



Visto que, a saúde é o bem maior que qualquer cidadão pode ter, sendo direito 

de todos e dever do Estado, ressaltando o encargo do direito fundamental do ser 

humano, previsto no art.6° da CF/88, (BRASIL, 1988) proferido pelos arts. 196 e 

seguintes, é de cumprimento imediato e incondicionada, nos termos do parágrafo 1° 

do art.5° da CF/88 (BRASIL, 1988).   

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA 
ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA 
DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS – DIREITO Á 
VIDA E A SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE 
PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-
JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – 
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS 
AO TRATAMENTO E Á PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE 
PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO 
ESTADO (CF, ARTS. 5°, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES 
(STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS 
POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL 
BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE 
AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS 
OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO 
IMPROVIDO. (BRASIL, 2013). 

  

Segundo Dauve (2009, p. 52) o cenário caótico gera ainda mais conflitos de 

interesses entre particulares e o Estado, que acabam recorrendo ao Poder Judiciário, 

a fim de que seja decidido ou, simplesmente determinado, que o Estado satisfaça a 

pretensão única de determinado indivíduo.  

Ocorre que tais fatos acabam por prejudicar o sistema por completa e atingindo 

a um número muito maior de usuários, visto que os recursos que deveria ser 

destinado a coletividade, são direcionados para a resolução de um problema pontual.    

  Neste âmbito, compreende a obrigação do procedimento do Poder Judiciário 

na concretização do direito à saúde, logo, seja um direito fundamental social e o seu 

não cumprimento consegue sensibilizar a dignidade da pessoa humana e o mínimo 

existencial. Portanto, os limites exigidos pelo Estado não são efetivados ao acesso à 

saúde, já que o tratado dele termina por ser atingidos judicialmente. Mais uma vez, 

cumpre menção de Barroso (2008, p.76) relatar que: 

Nesse contexto, a demanda judicial em que se exige o fornecimento de 
medicamentos não precisa adentrar o terreno árido das decisões políticas 
sobre quais medicamentos devem ser fornecidos, em função das 
circunstâncias orçamentarias de cada ente político. Também não haverá 
necessidade de examinar o tema do financiamento integrado pelos diferentes 
níveis federativos, discussão a ser travada entre União, Estados e Municípios 
e não no âmbito de cada demanda entre cidadão e Poder público. Basta, 
para definição do polo passivo em tais casos, a decisão política já tomada 
por cada ente, no sentido de incluir o medicamento em lista. (BARROSO, 
2008, p.132). 



  

Todavia, para que o cidadão possa ter acesso aos medicamentos garantidos 

em lei, precisa ser evidente a comprovação de sua carência. Logo, será lícito ao Poder 

judiciário disponibilizar o fornecimento do medicamento apenas nesses casos, desta 

forma, gera uma norma predominante aos juízes de autocontenção, proibindo a 

autorização de medicamentos em processo de experimento ou quando não é 

autorizado pelos órgãos de vigilância sanitária. 

 

3.2 A Saúde Como Políticas Públicas. 
 

  Visto o que foi dito anteriormente, e partindo para as políticas públicas no que 

tange o acesso a saúde, que está previsto na consagrada Constituição Federal, 

(BRASIL, 1988), que diz respeito a quaisquer ações de governo, a qual estabelece e 

ordenam os serviços públicos do Estado na iminência da norma setorial. 

Nesse sentido, concerne as atividades do governo ser efetuadas 

imediatamente por meios de prestações estatais, no que tange a uniformização de 

operação executado pelos agentes econômicos.  A vista disso, foi constituído a 

Seguridade Social de forma a se tornar um padrão de proteção social, a ser 

regularizado no país através da CRF (BRASIL, 1988). De acordo com Machado 

(1998, p.174) as políticas públicas de saúde dispõem que: 

 

Os princípios se mostrem indispensáveis à realização de um governo. Assim, 
levando em conta o desejo de conduzir o Estado ao cumprimento de suas 
principais finalidades, isto é, em melhor proveito dos governado. Mostra o 
corpo de doutrinas, indispensáveis, dentro das quais devem ser 
estabelecidas as normas jurídicas necessárias ao bom funcionamento das 
instituições administrativas do Estado (MACHADO, 1998, p. 174). 

 

Assim, destaca o art.197 da Constituição Federal de 1998, (BRASIL,1998) que 

é definido de maneira complexa, já que, são validos por decisão do sistema público, 

através do SUS e pela ação privada. Conforme com o dispositivo legal, citado 

anteriormente, a capacidade de desempenho e função na saúde pública é 

descentralizada, de outro modo, que todos entes detêm aptidão, União, Estados, 

Distrito Federal e Munícipios. 

No presente, a demanda de políticas públicas reflete a luta contínua pelo bem 

maior, justiça, bom governo e regressar o costume aristotélica. Destarte, não existe 

nada justo, além da noção de política desenvolvido por Aristóteles, que no seu 

ensinamento da Ética a Nicômacos dispôs por antes de tudo, na qual, expor a forma 



de viver que leva a felicidade humana e seguidamente o sistema de governo e as 

fundações socias habilitado a proporcionar esse meio de viver.   

 
Está claro que existe uma ciência a qual cabe indagar qual deve ser a melhor 
constituição: qual a mais apta a satisfazer nossos ideais sempre que não 
haja impedimentos externos; e qual a que se adapta as diversas condições 
em que possa ser posta em pratica. Como é quase impossível que muitas 
pessoas possam realizar a melhor forma de governo, o bom legislador e o 
bom político devem saber qual é a melhor forma de governo em 

determinadas condições. (CLARET, 2004, p. 21). 
 

Assim sendo, faz-se pertinente apurar a política pública de saúde como tese 

da prestação do serviço público e atinge a programação, os planos e projetos de ação 

e prestação dos serviços do Estado, visto que, mostra completamente os 

procedimentos dos órgãos competentes. 

   De acordo com Bucci, (2002, p. 268) políticas públicas são instrumentos de 

ação dos governos e, possibilitam o controle prévio de discricionariedade, pois a 

escolha de prioridades, e identificação dos interesses públicos explicita e documenta 

os pressupostos da atividade administrativa, facilitando o controle. Nesse aspecto, as 

políticas públicas podem ser apresentadas como leis, decretos, regulamentos, atos 

ou contratos administrativos estabelecidos para alcançar uma finalidade comum. 

   Em suma importância, a efetuação das políticas públicas é defendida em 

direção aos direitos e garantias fundamentais, assim, menciona a política pública de, 

Schwartz (2006, p.156) retrata um dos relevantes objetivos a serem demandados:     

O cidadão tem direito de ser atendido pelo SUS, pelo simples fato de ser 
cidadão, respeitando-se a sua autonomia individual de ser atendido fora 
de tal sistema caso seja essa a sua decisão. Tem-se, ainda, que a 
expressão significa a saúde como direito de qualquer pessoa, 
estrangeiro, residente no país; ademais, não haverá preconceito ou 
privilégio no atendimento, pois deve ser atendido o princípio da 
igualdade. 

 
 

   Nessa concepção, o direito a saúde precisa se tornar efetivo mediante 

atividades de políticas públicas a serem concretizado pelo Estado, sem que essa 

realização provoque restrição dos direitos garantidos na constituição (BRASIL, 1988). 

O controle constitucional que proporciona o direito à saúde é preceito de vigência 

plena, em razão de ficar diretamente conectado ao direito à vida, como também ao 

princípio da dignidade da vida humana.         

  Refletindo acerca das normas constitucionais e o regime infraconstitucionais, 

deduz-se o quanto as políticas públicas são desenvolvidas para alcançar o apoio total, 



como médica e hospitalar, mas também farmacêutica, assegurando ao usuário a 

medicação ao tratamento de determinadas doenças, uma vez que, as políticas de 

saúde são utilizadas como exercício de discricionariedade, no que tange a legalidade 

e a legitimidade. 

 
3.2.1 O sistema único de saúde (SUS). 
 

  Como visto anteriormente, a consagrada CF/88 (BRASIL, 1988) sancionou aos 

indivíduos o direito a saúde, no qual, o Estado tem a obrigação e o dever de repara-

los. Visto isso, o órgão legislativo compreendeu pela utilidade de criar normas 

vigentes que certificasse o acesso a esses cidadãos de maneira universal e 

igualitária, incumbindo-se de modo consequente a dignidade da pessoa humana. 

Daí foi criada a Lei n° 8.080/90, (BRASIL,1990) popularmente conhecida como 

lei orgânica de Saúde (LOS). Desta forma, a entendimento de estabelecer e colocar 

em aplicabilidade o sus, fazendo-se necessário a criação da determinada Lei 

Específica da Saúde.  Nessa lógica, a Lei Orgânica possui como elementos crucias o 

escopo de efetivar o direito a saúde, pois já é disponibilizado constitucionalmente, 

proporcionando a todos necessitados o acesso a ações, serviços e programas de 

saúde. 

Por esse lado, a LOS (BRASIL, 1998) compõe o SUS por um complexo 

regulamento jurídico que estabelece quem o integra, constitui seu meio de exercício, 

gera um dispositivo de atuações e presume sanções em contexto de violação na não 

efetivação das normas determinadas. Observa-se também que, a LOS (BRASIL, 

1990) dispõe, no âmbito nacional, práticas e serviços de saúde, apesar de serem 

exercido de maneira separada ou em conjuntos, em características persistentemente 

ou eventual, através de pessoas naturais jurídicas de Direito público ou privado.  

 Por outro lado, existe a Lei n° 8.142/90 (BRASIL, 1990) que possibilita a 

atuação social no Sistema Único de Saúde, definindo que qualquer esfera de governo 

precisa dispor da Conferência de saúde e Conselho de saúde conforme instancias 

colegiadas de cooperação social. O Sistema Único de Saúde implementa-se pelo 

meio de uma rede regionalizada e organizada, nessa conformidade, a garantir 

adequação destinadas as ações e serviços de saúde. Nesse pensamento Sarlet 

(2012, p. 42) entende que é através da “municipalização que se consagra as diretrizes 

da descentralização e regionalização”.  



  A CF/88 (BRASIL, 1988) no dispositivo 198, como efeito da concentração da 

Reforma sanitária, com utilização do conceito de saúde para proporcionar qualidade 

de vida a todos e que geralmente se utiliza-se da saúde pública. Visto que, o 

fornecimento dos serviços de saúde destinará mediante um sistema único, 

favorecendo a todo setor da federação. Desta forma, o SUS é um sistema idealizado 

pela CF/88 (BRASIL, 1988) que engloba os princípios da universalidade, integralidade 

e participação social que corresponde a um êxito advindos de todos os cidadãos, 

principalmente no que tange a integralidade, uma vez que, destina-se a possibilidade 

de recuperar, proteger e favorecer a saúde. 

Com o surgimento da Lei 8.080/90 (BRASIL, 1990) que garante saúde 

universal, corrobora em seu art. 2°, que é composto na sustentação constitucional de 

modo que, a saúde é um bem primordial advindo de um direito fundamental a todos 

os indivíduos. Logo, colocando em pratica o dever obrigacional do Estado, a suprir as 

determinações fundamentais ao seu amplo exercício. Assim, Sarlet (2012, p.142) 

ordena que o sistema é um conjunto de ações e serviços de saúde em seu art. 4°. 

Art. 4° O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais e municipais, dá administração 
direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder público, constitui o 
Sistema de saúde (SUS). § 1. ° Estão incluídas no disposto nestes artigos as 
instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de 
qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de 
sangue e hemoderivados, e de equipamentos para a saúde. § 2. ° A iniciativa 
privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter 
complementar. 

 

   No sentido de projetar e criar as ações de serviços do SUS, planejou exercícios 

em níveis de precaução como a básica, e alta complexidade. Apesar disso, essa 

identificação não representa a existência hierárquica na assistência, isso não indica 

que um possua mais destaque que o diverso, e sim, possibilitar exclusivamente a 

estrutura para determinar o desempenho. 

  Consequentemente, depreender-se os supramencionados dispositivos que o 

SUS sentem-se submetidos a amparo farmacêutica com proposito de apoiar a 

integralidade, o que sinaliza de forma evidente o compromisso do Estado de conceder 

medicamentos. Contudo, conviver com o Sistema público de saúde, reflete abarcar a 

pactuação no âmbito dos gestores e, visando cada momento efetivo para assegurar 

o acesso aos serviços determinados pelos principais responsáveis. 

  Todavia, resta ao judiciário tornar essencial e fundamental o destino de 

determinado processo imposto. É o que explica o magistério de Dresch ao expor que: 



“O judiciário tem falhado ao não atentar para as normas legais e infralegais que 

regulam a prestação dos serviços de saúde pública, sobretudo no que se refere a 

repartição de competência e distribuição de atribuições” (DRESCH, 2008, p.9 3).  

   Ainda assim, a saúde é um bem fundamental a garantir a todos uma vida digna 

se pautando com o princípio da dignidade humana. Portanto, o Estado não pode 

negar ao cidadão o direito a saúde que é pautado no direito fundamental social, porem 

esses direitos não estão sendo efetivados, e em virtude disso, tem se considerável 

aumento das demandas judiciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 ASPECTOS ADVINDOS DA INERCIA ESTATAL NA GARANTIA DO DIREITO A 
SAÚDE.  
 

Nesse capítulo, concentrarem-nos na análise dos aspectos jurídicos oriundos 

da inércia estatal na garantia do direito à saúde. Nesse mister, iniciaremos tratando 

da escassez de recurso, em seguida da intervenção do poder judiciário, em que se 

mostra muito importante para concretização do direito à saúde, ato continuo, 

trataremos das consequências jurídicas desse instituto no que concerne a inércia 

estatal na prestação de serviço à saúde. Ao fim do capítulo apontamos algumas 

perspectivas para o instituto. 

 

4.1 A Escassez de Recursos. 
 
No que se refere, ao feito da judicialização da saúde, é inevitável investigar a 

escassez de recursos advindos do governo, impostas as políticas públicas de saúde 

no que tange aos recursos propostos designados a saúde pública. Assim, torna-se 

insatisfatório a fiscalização de forma universal e integral, posto que as demandas são 

indeterminadas e os recursos não.     

 Em vista disso, o implemento das demandas judicias encerram por intensificar 

ainda mais, custos de verbas públicas propostas a esse ponto, em razão de ocasionar 

a promoção de ações e serviços destinadas a população de forma indefinido. Por 

isso, não é digno desviar os insuficientes recursos reservados à saúde pública 

(enquanto direito universal) e dispor a interesses individuais. 

 Além disso, salienta-se também que, não faria sentindo algum deslocar 

recursos atribuído a concretização de demais direitos direcionado a população que 

está previsto na Constituição (BRASIL, 1988) como por exemplo a educação, a 

segurança, e etc., e transportar a saúde pública.  Afinal, os recursos destinados a 

cada direito são separadamente para a concretização das ações necessitadas. 

“ações assim não solucionariam o problema, mas sim trocaria uma omissão por outra, 

apenas mudando o problema de lugar”. Nesse aspecto, Sarlet argumenta que: 

Negar que apenas se pode buscar algo onde este algo existe e 
desconsiderar que o Direito não tem o condão de qual toque de Midas, gerar 
os recursos materiais para sua realização fática, significa de certa forma, 
fechar os olhos para o limite real. (SARLET, 2011, pag.347). 

 



  Assim, as determinações judiciais não suportam despesas que exorbitem a 

capacidade econômica do Estado, por permanecer uma certa harmonização entre o 

direito resguardado e a capacidade econômica, como dispõe Amaral: 

Pretende que as prestações positivas possam, sempre e sempre, ser 
reivindicáveis, pouco importando as consequências financeiras e eventuais 
impossibilidades do Erário é divorciar tais pretensões de qualquer 
fundamento de justiça, seja porque a falta de recursos provocará 
discriminações arbitrárias sobre quem receberá a utilidade concreta e quem 
não receberá, mas também acarretará desiquilíbrio entre as pretensões para 
a utilidade em debate e as pretensões voltadas para abstenções 
arrecadatórias e, ainda, com anseios difusos, dirigidos para um estado de 
equilíbrio social, incompatível com a total desestabilização das finanças 

públicas (AMARAL, 2010, p.248). 
 

Visto isso, enfatiza-se que o poder judiciário, concede a maioria das 

solicitações destinadas a liberações de ações e serviços de saúde, pleiteado pelos 

usuários que dependem da assistência pública, uma vez que, despreza o princípio da 

reserva do possível e a competência do Erário, da mesma forma, institui multa ao 

estado quando não cumpri com o estabelecido em lei.  

Destarte, acentua-se que o acesso à saúde está em situação deprecante 

decorrente da falta de estrutura e insuficiência de recursos não disponibilizado pelo 

estado. De acordo com Newdick, 2005 p.106) por mais que compreendêssemos as 

políticas públicas, elas são utilizadas para efetivar um alto nível de saúde concedido 

a todos os cidadãos, de uma certa forma seria viável concretizar completamente as 

políticas públicas.  

Ademais, sempre que, as urgências de saúde são de fato imensuráveis, os 

recursos para suprir determinadas necessidades não o são, a saúde por ser um bem 

fundamental a vida, deveria ter uma certa atenção e ser colocada em prática de forma 

correta. Assim, a saúde não pode ser comparada com as outras áreas que o Estado 

também é obrigado a investir, e sim ser colocada em primeiro lugar por ser um bem 

primordial a vida e as demais áreas poderão ser efetivada depois, uma vez que, 

71,5% da população depende da saúde pública para tratar de certas doenças ou até 

mesmo ser atendido. 

À saúde em países desenvolvidos e que possui uma economia elevada é de 

fato colocada em prioridade, isso não quer dizer que, as demais ações são 

menosprezadas. Assim, possui um número maior de recursos prometido no campo 

da saúde no sentido de verbas solicitadas para custear as necessidades dos usuários, 



uma vez que, esses recursos designados são insuficientes para satisfazer a todas as 

necessidades de saúde para os habitantes. (Newdick, 2005 p. 119). 

Os obstáculos da escassez de recursos implicam-se, no que concerne a uma 

difícil tarefa de estabelecer a tese do direito constitucional (BRASIL, 1988) a saúde. 

Na iminência de agrupar, os motivos preponderantes que integram o que 

suportaríamos chamar de contexto crucial do acesso à saúde. Desta forma, é 

necessário entender que a saúde não se concentra apenas na permanecia de 

doenças, mas também, em um mero conteúdo complexo que abrange determinantes 

socias, econômicas e culturais na vida e rotina dos cidadãos. 

 Nesse sentido, a multidimensionalidade do setor de saúde provoca 

absolutamente complexidades na produção e na execução das medidas que intentam 

a sua defesa, melhoria e recuperação no contexto das políticas públicas de saúde. 

Afinal, é preciso lembrar que a insuficiência de saúde de todos usuários vão 

infinitamente além no que diz respeito aos recursos disponibilizados para atendê-las. 

 Deste modo, permanece a demanda da escassez de recursos no cenário dos 

direitos sociais, como o acesso a saúde, assim corre o risco de ser mal 

desempenhado. Portanto, a população está cansada de ouvir esse tipo de argumento 

injustificável “econômico” no que diz respeito no âmbito da saúde.  

 
4.2 Da Intervenção do Poder Judiciário. 
 
 Nos últimos tempos, persiste uma grande demanda do acesso à saúde 

reivindicada pela população, na qual, diversos indivíduos não alcançam seu direito 

garantido. Na medida que, o preceito definido nas leis e regulamento do poder público 

são possibilidades que lhes restam para mobilizar o Poder Judiciário para efetivar e 

concretizar as ações pleiteada (AVILLA, 2013 p.52) 

 Os dependentes da saúde pública, tem se deparado com o alto crescimento 

de insuficiência no acesso gratuito à saúde, visto que, as classes menos amparadas 

são as que vivem em estado de pobreza e assim, não possui condições de arcar com 

despesas em clinicas particulares.  

  Nesse sentido, o Estado não pode recusar da sua obrigação ao conceder 

serviços básicos, perante o pretexto de insuficiência de recursos para a continuidade 

de determinados direitos fundamentais protegidos pela Constituição Federal 

(BRASIL, 1988). Assim, torna-se impossibilitáveis a intervenção do Judiciário, 

aliando-se ao princípio da igualdade, na qual o direito fundamental a saúde destina-



se a amparar a todos que dependem e não exclusivamente metade dos beneficiados 

com esses direitos previsto. Nesse aspecto, Avilla dispõe acerca do Poder Judiciário:  

Cabe ao judiciário assumir um papel mais politizado, de forma que não 
apenas julgue o certo e o errado conforme a lei, mas sobre tudo examine se 
o poder discricionário de legislar está cumprindo a sua função de 
implementar os resultados objetivados pelo Estado social. Ou seja, não se 
atribui ao judiciário o poder de criar políticas públicas, mas sim a 
responsabilidade de garantir a execução daquelas já estabelecidas nas leis 
constitucionais ou ordinárias. Dessa forma, exige-se um judiciário 
“intervencionista” que realmente possa controlar a ineficiência das 
prestações dos serviços básicos e exigir a concretização de políticas socias 
eficientes, não podendo as decisões da Administração Pública se 
distanciarem dos fins almejados pela Constituição. (AVILA, 2013, p. 138). 

 

 No entanto, as ações demandadas referente a esfera do direito à saúde, 

cumpre determinar inúmeras interpretações e precisam ser investigadas 

completamente em todos os fatos. Desta forma, cumpre estabelecer que se tenha 

uma excelente resolução do modo que não venha afetar o poder público, por exceder 

os limites.  

Apesar disso, o Poder Judiciário precisa desempenhar determinadas práticas 

conforme o controle da legalidade, por estabelecer a correta execução da lei, com a 

finalidade de ser efetivado o direito de forma correta. Até o presente momento, 

mantêm-se diversos entendimentos acerca de fundamento de que as verbas públicas 

tem que ser utilizadas na iminência do financiamento público para arcar com as custas 

solicitadas dos direitos sociais e não diretamente para custear direitos individuas 

determinadas por ordem judicial (SCAFF, 2011 p.81).  

Nesse sentido, indaga-se que os recursos públicos advindos do Estado devem 

ser suficientes para satisfazer as necessidades de todos e que sejam atendidos de 

maneira igualitária. De acordo com Scaff (2011, p. 109) a interpretação que surge 

direcionada a essa norma, é que existe um direito fundamental a ser efetivado, 

usufruído justamente por todo e qualquer cidadão, e não por intermédio da realização 

de uma política pública. 

 A ordenação do STF (Supremo Tribunal Federal) em importância a 

responsabilidade do Estado de proporcionar a saúde a todos os indivíduos que 

pleiteiam interesses da saúde. Entretanto, determina ao poder público compromisso 

de arcar com medicamentos e tratamentos de valor elevado, uma vez que, não são 

ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na qual, verifica-se a judicialização do 

Direito à saúde, realizada não por afastamento das políticas públicas, mas 

efetivamente pelo seu não desempenho. 



 
CONSTITUCIONAL.    AGRAVO    REGIMENTAL.      NO    

RECURSO    EXTRAORDINÁRIO      COM   AGRAVO.   

DIREITO    A     SAÚDE.    FORNECIMENTO    DE   

MEDICAMENTOS.  SOLIDARIEDADE DOS ENTES   

FEDERADOS.    PRECEDENTES.A   Jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que é 

solidaria a obrigação dos entes da Federação em promover os 

atos indispensáveis a concretização do direito à saúde, 

podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto 

ou isoladamente.   Agravo regimental a que se nega provimento 

(BRASIL, 2014). 

 Visto o que foi dito anteriormente, as leis criadas para regulamentar as ações 

de serviços não obrigam o Estado a arcar com procedimentos hospitalares não 

integrado pelos serviços de saúde. Ainda assim, os projetos de acesso igualitário aos 

serviços de saúde são inteiramente regularizados por lei específica, uma vez que, 

causa malefícios em interesses de alguns e o ato do direito a saúde depende do 

Estado, inclusive para produzir contribuição pecuniárias do poder público que requer 

cumprimento de determinados tratamentos ou obtenção de medicamentos. 

 Segundo o pensamento de Silva (2007, p.88) é evidente que os pacientes 

necessitam do uso diário e continuo dos insumos e medicamentos pleiteados, de 

modo a diminuir o sofrimento intenso decorrente das características próprias da 

patologia, bem como da necessidade de trocas diárias de curativos. Dessa forma, a 

suspensão dos efeitos da decisão impugnada poderia causar situação extremamente 

mais grave (sofrimento continuo e diário, com redução da qualidade e expectativa de 

vida dos pacientes). 

 Desta forma, impugna-se que determinados julgamentos aconteceram depois 

de uma audiência pública elaborado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por volta 

de abril e maio de 2009, para questionar a judicialização do Direito à saúde, 

apontando os impasses aos dirigentes da Administração Pública, especialistas, 

membros do Ministério Público, defendendo que, o contexto da saúde deve-se manter 

um imenso comprometimento solidário dos órgãos Federativos. 

 Nessa lógica, um pequeno número de medicamentos não é disponibilizado 

pela política de assistência farmacêutica da rede pública, em razão do alto custo. Com 

as realizações das audiências públicas, deduz-se que era indispensável oferecer 

maior urgência as ações pertencentes ao Direito à saúde e as tecnologias agregado 



ao SUS (RIBAS, 2013 p. 12). Nesse sentido, foi promulgada a Lei n° 12.401, de 28 

de abril de 2011, que modificou o art. 6°, do inciso I da Lei 8080/1990, dispondo sobre 

a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do 

Sistema Único de Saúde. 

A negação de qualquer tipo de obrigação a ser cumprida na base dos Direitos 
Fundamentais Socias tem como consequência a renúncia de reconhece-los 
como verdadeiros direitos (...) Em geral, está crescendo o grupo daqueles 
que consideram os princípios constitucionais e as normas sobre direitos 
socias como fonte de direitos e obrigações e admitem a intervenção do 
Judiciário em caso de omissões inconstitucionais (AVILA, 2013, p.127) 

 

 O Sistema Judiciário não deve ser negligente em posição do Estado, já que, é 

o legitimo responsável dos direitos fundamentais, uma vez que, pretende viabilizar a 

judicialização como maior obrigatoriedade para torna-se efetivo. Na razão do 

julgamento da justiça o Estado se sente pressionado a desempenhar a decisão 

ordenada, em pouco tempo, pois, atende-se o sistema de precedentes licitações ou 

estimativas de verbas solicitadas, assim, ressalta-se que o não cumprimento implicara 

em condenação de multas previstas e valores significativos que saberiam acolher 

diversas categorias para unicamente servir a uma única pessoa.           

 Visto o que foi indagado anteriormente, torna-se relevante o pensamento de 

Ribas (2013, pag. 25) ao afirmar que “as ações judiciais devem ser efetivadas e 

necessárias para um controle dos gastos públicos, incluindo a fiscalização das verbas 

e recursos destinados, para que os prévios orçamentos prevaleçam de forma efetiva 

a garantia dos direitos socias e fundamentais previstos”. 

 Por conseguinte, a finalidade da extrema atuação do poder judiciário que o 

mesmo não pode intervir de forma intensa nas meras políticas públicas, de modo que, 

seria preciso que o Poder Executivo gerenciasse de maneira eficiente e rápido que 

se limita a ponderação das ações solicitadas. Portanto, o Judiciário somente 

intercederia nos fatos em que a Administração público torna-se ausente, solicitando 

do poder público a sua imprestabilidade. Desta forma, relata Barroso (2009, p. 28) ao 

afirmar que: 

Muitas vezes, ao fazer certas escolhas, o governo se vê obrigado a cortar 
gastos e com isso compromete o acesso à saúde. Essas escolhas são 
inadmissíveis no ordenamento jurídico devido a discricionariedade deste, 
contudo, o administrador público tem a obrigação de investir uma 
porcentagem especifica destinada a saúde. Em alguns momentos do 
exercício administrativo pelo executivo, ocorre equívocos que geram uma 
lesão ao direito à saúde. 
 



Com isso, a intervenção do judiciário possui um papel fundamental nesse 

âmbito, uma vez que, não poderá impedir nos atos políticos discricionários do gestor 

público, mas sim com a finalidade de garantir aos usuários do SUS a realização do 

direito fundamental proposto a todos os beneficentes. 

 
4.2.1 Omissão do poder executivo. 
 
 Conforme já explicado, a Constituição estipula claramente que todos têm 

direito à saúde, cabendo ao Estado ou ao poder público a responsabilidade de 

garantir o direito à saúde. No entanto, o fato de o consentimento ser uma reivindicação 

válida não significa sua efetiva realização indiretamente, as informações veiculadas 

por meio de comunicação expõem os incontáveis descuidos do governo para com as 

pessoas que necessitam de cuidados médicos básicos. 

 Como resultado, o aumento nas filas de hospitais públicos à recusa em 

fornecer certos medicamentos e serviços médicos gerou um acirrado debate sobre o 

valor da vida em países que protegem vidas. Esse tipo de informação explica que é 

difícil para o Estado cumprir suas obrigações para com os cidadãos de acordo com 

as instruções constitucionais. Nesse sentido, deve-se enfatizar o uso contínuo e a 

oferta de medicamentos de alto custo e a fila de espera por procedimentos médicos 

nos hospitais. Desta forma, corrobora Polignano (2010, p.3) com a questão a seguir: 

A crise do sistema de saúde no Brasil esta presente no nosso dia a dia 
podendo ser constatada através de fatos amplamente conhecidos e 
divulgados pela mídia, como: filas frequentes de pacientes nos serviços de 
saúde; faltas de leitos hospitalares para atender a demanda da população; 
escassez de recursos financeiros, materiais e humanos para manter os 
serviços de saúde operando com eficácia e eficiência; atraso no repasse dos 
pagamentos do Ministério da saúde para os serviços conveniados; baixos 
valores pagos pelos SUS aos diversos procedimentos médicos hospitalares; 
aumento de incidência e o ressurgimento de diversas doenças 
transmissíveis. 

 
Na hora de colocar o problema em prática, não deve importar para os cidadãos 

como o Estado está estruturado para promover o direito à saúde. É importante 

garantir isso de forma efetiva. Independentemente do domínio institucional da 

Organização Federal Brasileira, o poder público não pode ficar indiferente à questão 

da saúde das pessoas e ser punido pelo impacto, ainda que seja criticado por 

negligência, graves violações da Constituição (PRETEL, 2010 p. 52). 

A visão de normas inconstitucionais não deve ser uma promessa simplista e 

irrelevante. O SUS não deve ser utilizado como uma rede sem sentido, sem 



compromisso social, obrigando o Estado a intervir ativamente para a proteção dos 

direitos das pessoas como garantias na constituição que não foram promovidas. 

 De acordo com Andrade, 2011 p.104) De fato, a Constituição Federal obriga o 

Estado a assumir uma série de obrigações, principalmente no que se refere aos 

chamados direitos sociais básicos. Assim, a implementação de políticas públicas 

sociais para efetivar esses direitos dessa natureza carece de recursos que o Estado 

na maioria das vezes não pode arcar, abre-se um espaço entre a realidade e as 

garantias constitucionais. 

 De acordo com esse raciocínio, surge a questão do custo dos direitos sociais, 

que no caso específico do direito à saúde considera a ordem constitucional de como 

o Estado concede esse direito. Nessa perspectiva, argumenta Sarlet (2001, p.129) 

sobre a questão a seguir: 

Talvez a primeira dificuldade que se revela aos que enfrentam o problema 
seja o fato de que a nossa Constituição não define em que consiste o objeto 
do direito á saúde, limitando-se, no que diz com este ponto, a uma referencia 
genérica. Em suma o direito constitucional positivo não se infere, ao menos 
não expressamente, se o direito á saúde como direito a prestações abrange 
todo e qualquer tipo de prestação relacionada á saúde humana. O direito a 
saúde se se encontra limitado as prestações básicas e vitais em termos de 
saúde, isto em que pese os termos do que dispõe os arts. 196 a 200 da nossa 
consagrada Constituição Federal de 1988. 

 

 Por meio da série sobre saúde pública e omissões conhecidas, tem havido 

constante descumprimento da lei principal de 1988, que é o art. 196. Por não ser 

aplicável, oferece amplas oportunidades para a efetivação do direito à saúde de 

acordo com o ordenamento constitucional brasileiro e para o contínuo 

desenvolvimento do ativismo judicial relacionado a este assunto. 

 Nesse contexto idealizado, pode-se alcançar um sistema de saúde que visa 

atender a todos os cidadãos de forma gratuita, como um todo, universal e 

igualitariamente, devido à austeridade fiscal, o plano de ajuda é incompleto e 

defeituoso, e isso se contrapõe ao que é cada vez mais limitado. aumento da emanda 

Incapacidade de atender plenamente às necessidades de saúde de toda a sociedade. 

  
4.3 Consequências Advindas da Inércia Estatal na Prestação de Serviços de Saúde. 
 

O Direito a saúde, bem como a ausência de acesso ao mesmo corresponde a 

uma realidade experimentada por algumas formações de habitantes e que, 

obviamente, com respaldo no princípio da dignidade da pessoa humana, bem como 

dos demais princípios acima abordados, encontra guarida constitucional. 



O reconhecimento jurídico do direito ao acesso a saúde, bem como dos 

recursos a ela intrínsecos induz todos os efeitos jurídicos inerentes ao estado 

democrático de direito. Não por acaso o Tribunal de Justiça do Paraná editou uma 

Súmula nº 70 com o seguinte teor “O Ministério Público, na qualidade de substituto 

processual, possui legitimidade extraordinária para ajuizar perante o juizado especial 

da fazenda pública ações que objetivem o fornecimento de medicamentos e 

tratamentos de saúde para pessoas que não possuam condições financeiras de 

custeá-los (PEREIRA, 2006 p. 280). 

Portanto, deve ser atendido o limite de quarenta salários mínimos fixado pela 

resolução nº 10/2010 do órgão especial, cuja verificação deve se dar nos termos do 

art. 2º, § 2º, da lei nº 12.153/2009” (BRASIL, 2009). É de se notar que para o Tribunal 

de Justiça uma vez que, existe a necessidade de fato do uso de medicamentos, o 

Ministério Público, tem legitimidade para propor demanda nos juizados especiais, em 

situações de hipossuficiência e que a respectiva demanda não for superior a quarenta 

salários mínimos. 

 Os efeitos jurídicos decorrem das relações ligadas a saúde, alicerçadas nos 

princípios da necessidade, proporcionalidade e razoabilidade, para a concretização 

desse direito. Sem embargos, é de se concluir que no bojo de uma sociedade carente 

de mecanismos salubres, os encargos de uma saúde mau prestada, desestruturam 

toda uma sociedade e nem sempre é possível reverter determinadas situações 

(SARLET, 2004 p.102). 

Vê-se nesse cenário que a responsabilidade de prestar um bom serviço voltado 

a saúde é de suma importância, para manutenção de uma comunidade salubre, pois 

o contrário acarretará em efeitos e consequências irreversíveis para o ser humano, 

pois há aqui preterição de direitos ou desencargos de deveres. 

A inércia estatal, inibindo-se de realizar/concretizar atos voltados à saúde 

pública a que está assegurado por lei, por inúmeras vezes termina por lacerar o 

patrimônio jurídico individual. Por consequente, esta temática ainda é digna de 

discussão e repercussão no que tange o dever que incumbe ao Estado de promover 

e responder pelos danos causados por sua inatividade, objetivamente, como 

preleciona a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (LEIVAS, 2006 

p.128). 

Desta forma, a inércia estatal é conduta lesiva e intolerável no Estado 

Democrático de Direito e, por isso consequente, geradora de responsabilidade 



objetiva em nome dos princípios da Dignidade da Pessoa Humana, Igualdade, Mínimo 

Existencial e Legalidade. 

 
4.4 Perspectivas para o Instituto. 
 

Visto o que foi exposto anteriormente a respeito do Sistema Único de Saúde 

(SUS) as irregularidades de acesso apresentam-se em conformidade como um dos 

centrais problemas a serem apontados de forma que, o SUS efetue com eficácia em 

conformidade com os princípios e normas especificado.  

Logo depois que o SUS foi instaurado na Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988) o Brasil foi um dos o Brasil passou a ser um dos primeiros e raros 

países distante da Organização para a contribuição e crescimento econômico (OCCE) 

a profetizar, no regimento o acesso universal aos serviços de saúde como direito do 

cidadão e dever do Estado (PEREIRA, 2004 p.173). 

Independentemente da realidade terrível do acesso aos serviços públicos de 

saúde, em deliberação com as imposições gerais impostas, é permitido conceber aos 

indivíduos conformidade social. Assim, a independência dos cidadãos consagrados e 

capacitados de interferir na existência, e por último, garantir o ingresso universal e 

igualitário conforme idealização social na assistência aos provimentos da população 

que dela necessita.  

 No exercício desses direitos, nenhum governo sustentou o custeio básico para 

que realizasse o que está previsto no art. 196 da Constituição (BRASIL, 1988) uma 

vez que, esse direito universal exista por meio de políticas socias e econômicas. 

Nesse sentido, é utilizado para prevenir os riscos de enfermidade e demais danos a 

vida, através da garantia do acesso universal e igualitário as ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação (PEREIRA, 2006 p.142). 

Os pretextos históricos para examinar esta repugnância e descobrir direção 

para encarar, em que, as origens permanecem na nobreza e na ordenação da 

sociedade brasileira, claramente desfavorável a políticas equitativa. No decorrer das 

atividades prestadas a população, enfrenta-se uma realidade bastante divergente da 

concepção original que existe no SUS, uma vez que, nos deparamos no dia a dia com 

as cruéis desigualdades no acesso e no desempenho dos serviços prestados e na 

falta de respeito com os usuários.  

 Os cidadãos esperam nas imensas filas para atendimento, má assistência, 

superlotação das emergências, carência de recursos nas unidades de saúde, 



insuficiência de leitos hospitalares e lentidão para marcação de exames e assim 

persiste esses problemas constantes no SUS que acaba por dificultar ainda mais a 

vida dos necessitados (SILVA, 1998 p.52).  

 O SUS traz consigo o princípio a integridade da atenção, pois na realidade 

cotidiana, esse princípio garante aos usuários um atendimento adequado e 

obrigatório. Porém, o que as pessoas presenciais na prática é um tratamento várias 

vezes “desumanizado” fracionado e com insuficiente ênfase na melhoria da saúde. 

 Segundo Silva (2007, p.105) o aumento dos problemas relacionado a saúde 

gera na assistência o resultado crônico subfinanciamento do SUS. Apesar de que, os 

gastos públicos tenham aumentado ultimamente de 40% para 47% dos gastos 

integrais em saúde pública. 

 A vista disso, o crescimento não foi bastante para concluir o que está 

promulgado na Constituição (BRASIL, 1988) posto que, ao parar pra observar, mais 

da metade dos gastos em saúde pública no Brasil até agora são exclusivos, ao serem 

custeados por famílias ou por determinadas empresas para seus trabalhadores. 

Portanto, é o único país que dispõem de um complexo sistema médico 

universal público, e seu gasto interno é elevado ao gasto médico público, ao passo 

que em demais países, como Canada e Reino Unido, estima-se que possua um 

sistema médico universal, e a intensidade do consumo público ultrapassa 70%. Desta 

maneira, afirma Silva: 

A discussão sobre o SUS não pode se resumir ao subfinanciamento crônico, 
que é uma realidade, não há dúvida. Problemas de gestão são uma questão 
tão central quanto a falta de recursos, não há esforços para a formação de 
gestores públicos, muito menos uma carreira nessa área. Assim, a 
administração de muitos serviços públicos de saúde é feita de forma 
improvisada. (SILVA, 2015, p.104)    

 

Essas coisas afetam rigorosamente na competência da aplicação dos gastos 

em saúde, que é considerada bastante baixa. No âmbito da assistência à saúde, o 

complexo é fruído como incompetente por defender uma forma de assistência 

impróprio, ligado nas obrigações intensa na ocasião em que prevalece as crônicas.  

Defender o futuro do SUS também passa, inevitavelmente, pela disputa acerca 

do paradigma da saúde a coletividade que verdadeiramente almeja. A saúde é vista 

como um bem público e utilizada como elementos para a diminuição de 

desigualdades ligado na prevenção e melhoria da saúde, ou o modelo de 

entendimento econômica, no qual a saúde é um bem de consumo. 



Restabelecer o domínio social do sistema é outro gigantesco obstáculo, devido 

a, expansão da capacidade do congresso do SUS com a população, que constata as 

falhas e identifica posições existentes de mudanças. No entanto, isso não pode ser 

feito exclusivamente como componente de marketing, a criação dessa legitimidade 

leva tempo e provem de uma resposta concreta do sistema em demanda em grau 

superior de qualidade e transparência (BARROSO, 2009 p.34).  

Nesse aspecto, a compatibilidade de oferta e demanda, frequentemente, são 

aplicados na perspectiva "economicista" favorecendo o acesso de um conhecimento 

inovador da realidade existente e, tão somente, como capacidade de êxito do cuidado. 

Assim, tais concepções se expandem e supera a proporção econômica, envolvendo 

questões de ordem política, social e cultural.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

    Diante de todo exposto ao longo do trabalho, à medida que mencionamos 

sobre o Acesso a saúde através da justiça, observamos a prestação jurisdicional. É 

notório que, na promoção da saúde se busca uma boa oportunidade para a 

concretização de um sistema universal, completo e gratuito, que é uma garantia plena 

para todos os cidadãos que se encontra estipulada na Constituição Federal (BRASIL, 

1988) e os seus direitos correspondem à obrigação do Estado de promover a saúde. 

A partir da temática delineada, o trabalho teve como escopo o estudo do 

seguinte problema: quais são os motivos que levam a população a buscar cada vez 

mais os meios judiciais para perfazer o cumprimento de direitos previsto na 

constituição de 1998 (BRASIL,1998).  

O sistema destinado aos cidadãos carenciados encontra-se em estado de 

instabilidade e insuficiência devido as condições dos padrões de funcionamento do 

Sistema Único de Saúde (SUS) pelo que enfrenta inúmeras demandas de 

contenciosos para obtenção de elogios e privilégios no qual, garante o acesso a 

saúde. 

 Dessa forma, pode-se obter uma qualidade de vida melhor do que a 

proporcionada pelo sistema jurídico. O estado se compromete a dar essas 

responsabilidades e garantias para a defesa desses direitos e as responsabilidades 

desempenhadas pelos constituintes que determinam os objetivos a serem 

alcançados. 

No estudo da problemática ora proposto, alcança-se o objetivo geral de apurar 

a necessidade da judicialização no direito ao acesso a saúde, o propósito que se 

pretende atingir, continua em colapso, em razão da crescente demanda em buscas 

de soluções ao poder judiciário. 

 Com efeito, devido a única solução do judiciário, o acesso a saúde não pode 

ser garantido, pelo que, em certa medida, está assegurado que esse direito seja 

protegido no que concerne a universalidade do atendimento médico e na garantia do 

sistema e no fornecimento de medicamentos. 

 A compreensão do acesso universal a medicamentos específicos e 

procedimentos cirúrgicos de alto valor visa a questão dos direitos irrestritos a saúde, 

assim como os direitos públicos subjetivos que deveriam estar diante de todos no 

país. 



 Ademais, tem-se verificado o aumento do interesse de processos ao poder 

judiciário, a comprometimento de análise e ordem a frente da contrariedade do 

sistema de saúde, a centralização de recursos humanos, como também, consumos 

indiretos dos mecanismos dos processos. 

Desta forma, Schulze (1990, p.254) reforça que, a execução de políticas 

públicas de saúde transcendeu os limites de atuação dos poderes Legislativo e 

Executivo, assumindo posição de destaque no judiciário, e ressalta: “A atuação 

isolada do sistema de justiça (operadores do Direito) e do sistema de saúde (gestores) 

não contribui para a evolução e o progresso desejado pela sociedade”. 

Por conseguinte, decorre diversas falhas dos órgãos públicos em união, o 

amparo desses direitos profetizados na consagrada Carta magna, de acordo com o 

caso do acesso a saúde. Portanto, o poder Legislativo faz-se oportuno em constituir 

modificações na legislação vigente, do mecanismo da saúde pública da mesma forma 

que o poder Executivo aumenta uma terrível gestão dos recursos públicos outorgado 

a esfera. 

 No propósito de atingir a tão imensa realidade e de instigar uma conclusão 

evidente para a presente monografia, o segundo capitulo abordou o direito a saúde e 

a evolução da saúde na constituição (BRASIL, 1988) e seus princípios norteadores 

que regem o acesso a saúde a todos os cidadãos, como também, foi demonstrado 

que a saúde é direito fundamental inserido no rol dos Direitos e Garantias 

Fundamentais da Constituição da República (BRASIL, 1988) com uma seção 

específica nos arts. 196 a 200, os quais garantem o acesso universal, bem como 

ações e serviços para a sua promoção. 

 No terceiro capitulo deste trabalho, foi viável alcançar o objetivo específico 

destinados, essencialmente, ao Acesso à Justiça e Saúde Pública, no que visa o 

fenômeno da judicialização da saúde, que acaba transferindo para o Poder Judiciário 

responsabilidades, que, a rigor, incubem aos demais poderes da república, ou seja, 

Poder Executivo e Poder Legislativo.  

 Essa discussão torna-se ainda mais importante quando se trata da ineficiência 

das operações e serviços de saúde, onde o problema parece ser estrutural porque 

confirma a ineficiência do país. Portanto, embora o papel do judiciário como garantidor 

do direito à saúde não seja a melhor escolha, ela é necessária. No entanto, com o 

desenvolvimento excessivo da judicialização da saúde, o papel do judiciário também 



está aumentando, uma vez que outros problemas só dificultarão a situação da saúde 

pública. 

 Ressalta-se ainda que a distribuição de medicamentos ainda é inadequada 

diante de inúmeras circunstâncias que não atendem às necessidades da população. 

Portanto, os procedimentos adotados por meio da intervenção judicial visam a lograr 

a proteção à saúde, para que o Estado forneça os medicamentos exigidos pelos 

tribunais. 

 Nesse sentido, as pessoas também acreditam que as políticas públicas devem 

ser entendidas como ações nacionais executadas diretamente pelo governo. A saúde 

incorpora direitos sociais e pode estabelecer diretrizes para o fornecimento gratuito 

de medicamentos, desde que não violem os direitos subjetivos assegurados a todos. 

A seleção dos gestores e as prioridades buscam subsídios na avaliação adequada 

dos ativos protegidos. 

 Nesse sentido, as pessoas também entendem as políticas públicas como 

ações nacionais implementadas diretamente pelo governo voltadas para a efetivação 

dos direitos sociais e, desde que não violem princípios subjetivos, podem estabelecer 

diretrizes para o fornecimento gratuito de drogas. 

 Os direitos dos gestores e a seleção de prioridades podem fornecer suporte 

para a avaliação adequada dos ativos protegidos. De um modo geral, algumas 

pessoas pensam que o SUS (Sistema Único de Saúde) está em estado de 

instabilidade, além de medicamentos e recursos médicos insuficientes, também 

trouxe a judicialização da saúde, o que é uma medida eficaz de negligência para o 

poder público. 

E por fim, o quarto capitulo que trouxe aos aspectos da inercia estatal na 

garantia desses direitos, que foram analisados de forma teórica e jurisprudências 

aplicáveis ao tema proposto. Assim, foi possível afirmar que os dispositivos 

constitucionais, legais e jurisprudências representam a carga necessária para 

legitimar o Poder judiciário a promover o direito à saúde. 

Portanto, no atual, os recursos inerentes às ações e serviços de defesa dos 

direitos civis são escassos, pois tais recursos são insuficientes diante das inúmeras 

circunstâncias que não podem atender às necessidades das pessoas. Conclui-se que 

uma vez estimulado o poder judiciário, ele não deve ser inerte, pois deve ter uma 

posição decisiva para a efetivação dos direitos sociais básicos à saúde, nos quais 

tem o dever de proteger os cidadãos, uma vez que o poder deve ser usado como 



estado ao se tratar de omissões, a judicialização da saúde é um instrumento 

necessário no sistema judiciário.  

Assim, os fatos comprovam que a saúde é “direito de todas as pessoas e 

responsabilidade do Estado. A saúde é garantida por meio de políticas sociais e 

econômicas que visam a redução dos riscos de doenças e outras enfermidades, e o 

acesso universal e igualitário às ações e serviços que a promovem e proteger de seus 

comportamentos e serviços. ”de acordo com o artigo 196 da Constituição Federal de 

1988 (Brasil, 1988). 

Portanto, as restrições impostas pelo Estado à realização do direito à saúde 

não foram mantidas, pois suas promessas acabarão sendo cumpridas nos tribunais. 

Mesmo que não se observe a situação financeira do país, o fenômeno da 

judicialização da saúde é razoável, pois direitos secundários como as previsões 

orçamentárias não podem se sobrepor aos inestimáveis direitos inerentes à vida.        

Diante disso, o Estado precisa salvaguardar os direitos básicos dos usuários e 

coibir os atos que violam a dignidade humana, neste caso, devido ao surgimento da 

ordem jurídica ou da lei, o Estado utiliza todas as formas cabíveis. Através do controle 

público, por uma instituição judicial específica, ocorre o contrário. Além disso, nos 

serviços de saúde judiciária, é conveniente utilizar representantes diferenciados para 

compreender os direitos efetivos atribuídos à população. 
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