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SOARES, Camilla dos Santos. A necessidade de desjudicialização do direito à 
saúde.2020. 42 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso de Graduiação em Direito – 
Universidade Anhanguera de Niterói, Niterói, 2020. 

 

RESUMO 

 

A saúde é, possivelmente, o bem mais importante do ser humano, de forma que sua 
proteção é a atividade mais significativa a ser desempenhada pelo Poder Público. A 
Constituição Federal de 1988 prevê que é dever do Estado garantir a todos o acesso 
universal e igualitário às ações e serviços de saúde, porém, nos últimos anos, 
percebemos que o acesso à saúde é muito mais burocrático do que dispõe o texto 
constitucional, sendo investido de politicagens que, na maioria das vezes, o tonam 
ineficaz. Em face à falha do Estado em prestar as medidas de saúde necessárias para 
garantir a proteção do direito ao cidadão, este utiliza-se de seu direito de petição para 
demandar junto ao judiciário, fenômeno chamado de Judicialização da Saúde. A 
judicialização da saúde tem como intenção concretizar a prestação do direito quando 
há falha do poder público em fazê-lo, porém, propor uma ação junto ao Poder 
Judiciário pleiteando a realização de serviços e o fornecimento de medicamentos que 
já são direito do cidadão, certamente não é a forma correta de ser concretizar as 
determinações constitucionais. Neste estudo, pretende-se analisar o atual sistema de 
saúde, comparando-o brevemente com o sistema anterior, descrevendo como esse 
direito é valorizado pela Constituição. Após, serão propostos alguns argumentos que 
se entende contribuírem para a falha do Estado na prestação do direito à saúde, 
catalisando o fenômeno da judicialização desse direito. Após, serão descritas algumas 
consequências da judicialização, tanto para o Estado como para o cidadão. A questão 
norteadora deste trabalho surgiu da indagação “Por quê o Estado responde a tantas 
demandas judicias relacionadas a direito de saúde, se a concretização do direito já 
prevista na Constituição aparenta ser menos custosa?”. A judicialização do direito à 
saúde, além de mais onerosa e mais demorada, é menos democrática, já que em 
função de uma decisão judicial, o poder público garante e efetiva o direito de um 
indivíduo, mas falha ao garantir o mesmo à coletividade. Esta pesquisa não pretende 
esgotar o conhecimento no que trata da judicialização da saúde, apenas espera 
apontar algumas consequências da judicialização e, possivelmente, estimular a 
mudança do cenário, para que o Estado possa garantir a materialização deste direito 
tão valioso nos moldes previstos pelas normas constitucionais e legais que tratam 
desse direito. Para a elaboração deste estudo foram utilizados métodos de pesquisa 
de revisão bibliográfica realizada na internet, utilizando-se dados disponíveis em sítios 
governamentais, artigos científicos, jornais eletrônicos e sites de notícias e decisões 
judiciais dos tribunais superiores, de revisão qualitativa e descritiva, publicados nos 
últimos 20 (vinte) anos, utilizando-se como palavras-chave judicialização, direito à 
saúde, demandas em saúde, gastos com saúde. 
 
 
Palavras-chave: Saúde. Judicialização. Judicialização da Saúde. 

 



6 

 

SOARES, Camilla dos Santos.The need to de-judicialize the right to health. 2020. 
42 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Direito – Anhanguera, 
Niterói, 2020. 

ABSTRACT 

Health is, possibly, the most important asset of the human being, so that its protection 
is the most significant activity to be performed by the Public Power. The Federal 
Constitution of 1988 provides that it is the State's duty to guarantee universal and equal 
access to health actions and services for all, however, in recent years, we have noticed 
that access to health is much more bureaucratic than the constitutional text provides, 
being invested with politics that, in most cases, make it ineffective. In view of the State's 
failure to provide the necessary health measures to guarantee the protection of the 
right to citizens, they use their right to petition to sue the judiciary, a phenomenon called 
the Judicialization of Health.The judicialization of health is intended to concretize the 
provision of the right when the government fails to do so, however, to propose an action 
before the Judiciary Power demanding the provision of services and the supply of 
medicines that are already a citizen's right, certainly it is not the correct way to carry 
out constitutional determinations. In this study, we intend to analyze the current health 
system, comparing it briefly with the previous system, describing how this right is 
valued by the Constitution. Afterwards, some arguments will be proposed that are 
intended to contribute to the failure of the State to provide the right to health, catalyzing 
the phenomenon of the judicialization of that right.Afterwards, some consequences of 
judicialization will be described, both for the State and for the citizen. The guiding 
question of this work arose from the question “Why does the State respond to so many 
legal demands related to health law, if the implementation of the right already provided 
for in the Constitution appears to be less expensive?”. The judicialization of the right to 
health, in addition to being more costly and more time consuming, is less democratic, 
since, due to a judicial decision, the public authority guarantees and enforces the right 
of an individual, but fails to guarantee the same to the community. This research does 
not intend to exhaust the knowledge regarding the judicialization of health, it only hopes 
to point out some consequences of the judicialization and, possibly, to stimulate the 
change of the scenario, so that the State can guarantee the materialization of this so 
valuable right according to the constitutional rules and legal issues that address this 
right.For the preparation of this study, bibliographic review research methods carried 
out on the Internet were used, using data available on governmental sites, scientific 
articles, electronic newspapers and news sites and judicial decisions of the higher 
courts, of qualitative and descriptive review, published in the last 20 (twenty) years, 
using as keywords legalization, right to health, health demands, health expenses. 
 
 
Keywords: Health. Judicialization. Judicialization of Health.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho apresenta um estudo sobre a judicialização do direito à saúde, 

direito este garantido a todos os cidadãos brasileiros e estrangeiros, reconhecido pela 

Constituição Federal de 1988 como direito fundamental social. Nos termos da Carta 

Magna, a concretização deste direito é dever do Estado, que deve garanti-lo através 

de políticas públicas. Por isso, com a nova constituição criou-se também o Sistema 

Único de Saúde, política que tem por objetivo fornecer acesso a serviços de saúde de 

forma universal, igualitária e gratuita.   

Ocorre que, nos últimos anos, verifica-se que o Estado não é capaz de suprir 

as demandas da sociedade, falhando na concretização deste direito fundamental. 

Assim sendo, iniciou-se o fenômeno da judicialização, onde o cidadão demanda junto 

ao Poder Judiciário, diante da omissão do Estado, pleiteado pela realização dos 

serviços de saúde como fornecimento de medicamentos, realização de exames e 

cirurgias, internações, entre outros.  

A pesquisa de revisão qualitativa foi realizada pela internet, com foco em 

artigos científicos, dados fornecidos pelo poder público, jurisprudências sobre direito 

de saúde dos tribunais superiores, palestras realizadas por operadores do Direito e 

reportagens relacionadas, dando prioridade àqueles realizados nos últimos 10 anos, 

sendo certo que foram fundamentais para o engrandecimento deste trabalho. Todo o 

material foi utilizado com o intuito de apurar as consequências da judicialização para 

o poder público, bem como para o cidadão.   

Para atingir os objetivos desde trabalho, no primeiro capítulo será 

apresentada uma breve síntese de como se dava a concretização do direito à saúde 

antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 e como este direito é realizado 

no ordenamento jurídico atual, conceituando a saúde enquanto direito fundamental e 

social, e sua relação com a dignidade da pessoa humana, integrando o mínimo 

existencial.  

No segundo capítulo, serão apresentadas as principais razões que levaram à 

judicialização desse direito, apontando as principais falhas do Estado em sua 

concretização nos conformes da Constituição.  



10 

 

No capítulo terceiro serão debatidas as consequências da judicialização para 

o Estado e para o cidadão, em especial a onerosidade, a maior demora na prestação 

do serviço, demonstrando como o fornecimento pela via judicial é menos democrática, 

já que não alcança a toda a população, indo de encontro aos princípios base do 

Sistema Único de Saúde.  

Cumpre ressaltar que este trabalho não pretende esgotar o conhecimento no 

que se trata dos estudos da judicialização do direito à saúde, o que seria impossível, 

tamanha grandeza do assunto. O que aqui se pretende é analisar a possibilidade de 

reforma do sistema, para que as obrigações do Estado sejam cumpridas nos moldes 

da lei, fornecendo as devidas medidas de proteção deste direito tão importante da 

maneira mais eficaz e humana possível.  
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2. O DIREITO À SAÚDE NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO  

 

2.1  DO DIREITO À SAÚDE ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1998  

 

Antes de adentrar o conceito de saúde como conhecemos hoje, é necessária 

uma breve reflexão sobre como funcionava o sistema de saúde no Brasil 

anteriormente à atual constituição, promulgada em 1988.  

Durante a ditadura, o direito à saúde era responsabilidade do Ministério da 

Previdência e Assistência Social, organizado através de duas instituições: O Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS), criado em 1966 e o Instituto de Assistência 

Médica da Previdência Social (Inamps), que substituiu o primeiro em 1974.  

Em síntese, os trabalhadores formais, ou seja, aquele que tinham a carteira 

assinada, tinham acesso a consultas, exames médicos, cirurgias. Porém, nem todos 

os trabalhadores que tinham a carteira assinada utilizavam a previdência, com 

evidente disparidade entre quem tinha dinheiro quem não tinha.  

A grande maioria da população brasileira que tinham carteira assinada era 

pobre, percebia o salário mínimo vigente e, ainda que com o direito e se utilizar da 

medicina previdenciária, pagava pela utilização do serviço.  

Segundo Ligia Bahia, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), “A classe média nunca foi atendida pelo setor público. Ela pagava 

consulta particular, pagava os procedimentos, que eram muito mais baratos. As 

pessoas pagavam parto, cirurgia”.  

Ainda, é importante ressaltar que durante o governo militar, que tinha grande 

foco na economia do país, o dever do Estado com a saúde era meramente 

complementar, ou seja, a grande maioria dos serviços era fornecido pela iniciativa 

privada através de convênio.  

Em suma, a saúde era fornecida por hospitais privados, com repasse de 

verbas pelo Ministério da Previdência, o que certamente fazia da saúde um negócio 

bastante lucrativo, abrindo brechas para inúmeros problemas, como serviços 

realizados sem necessidade, emissão fraudulenta de internações hospitalares, 



12 

 

consultas inexistentes, foco na medicina curativa de alta modernidade e desinteresse 

pela medicina preventiva e a atenção básica.  

À parte da população que não tinha vínculo com a previdência social restava 

buscar o serviço de saúde junto a instituições filantrópicas ou a unidades públicas que 

atendiam a todos, como hospitais universitários.  

Era bastante evidente que o antigo governo não tinha grande interesse na 

saúde, já que, conforme dados da FIOCRUZ, nos anos do regime a verba direcionada 

ao Ministério da Saúde perfazia aproximadamente 1% do PIB. À título de comparação, 

segundo dados do IBGE, no ano de 2017 9,2% do PIB foi utilizado para despesas com 

saúde.  

 

2.2 A SAÚDE CONFORME A CONSTITUIÇÃO DE 1998 

 

Com a promulgação da constituição, a responsabilidade do Estado para com 

os direitos sociais tornou-se praticamente o oposto em relação ao regime anterior. A 

constituição cidadã recebeu este título justamente por que, em seus 250 artigos, 

valoriza os direitos dos cidadãos como a função primordial do Estado.  

Enquanto que, no ordenamento anterior, a proteção da saúde era reservada 

apenas àqueles que possuíam a capacidade de contribuir para Previdência, ou 

àqueles que tinham condições de arcarem com os serviços particulares, a nova 

constituição garantia a proteção desse direito a todos de forma igual, de forma que o 

cidadão passa a ser a parte central da proteção Estatal.  

Em seu artigo 6º, a CRFB prevê os direitos sociais fundamentais, sendo estes 

“...a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

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

aos desamparados...” (BRASIL, EC 90/2015). Tais direitos têm a função de diminuir 

as desigualdades sociais e melhorar as condições de vida dos cidadãos.  

Nestes termos, ensina Alexandre de Morais:  

 

“Direitos sociais são direitos fundamentais do homem, caracterizando-se 
como verdadeiras liberdades potestativas, de observância obrigatória em um 
Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria de condições de vida 
aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são 
consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo art. 1°, IV, da 
Constituição Federal”. (MORAES, 2008, p.198)   



13 

 

Assim, é bastante visível que o direito à saúde passa a ter relevante 

importância no novo ordenamento, já que, sendo a proteção da sociedade a tarefa 

mais importante do Estado, a proteção à saúde torna-se um ponto bastante 

prestigiado, já que é impossível se falar na proteção da sociedade sem a proteção do 

indivíduo, conforme leciona Celso Barroso Leite:  

 

“A proteção social se preocupa sobretudo com os problemas individuais de 
natureza social, assim entendidos aqueles que, não solucionados, têm 
reflexos diretos sobre os demais indivíduos e, em última análise sobre a 
sociedade. A sociedade então, por intermédio de seu agente natural, o 
Estado, se antecipa a esses problemas, adotando para resolvê-los 
principalmente medidas de proteção social.” 
 
 

A Constituição Federal de 1988 não conceituou diretamente o que seria 

“saúde”, porém, em seus artigos 196 a 199, pontuou a visão política, econômica e 

social do Estado perante ao direito de saúde, nos ensinando que: 

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante medidas 
políticas, sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de 
agravos e ao acesso universal e que visem à redução de doença e de agravos 
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação (BRASIL, 1988) 

 

Porém, segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é “ um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social, e não, simplesmente, a ausência de 

doenças ou enfermidades.” (OMS, 1946). 

Para melhor compreender a importância da proteção ao direito à saúde, é 

relevante fazer uma distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais. Para 

tanto, merece ser citado o ilustre ensinamento do professor Ingo Wolfgang Sarlet:  

 

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

 



14 

 

Assim sendo, têm-se que o direito à saúde no atual ordenamento jurídico 

brasileiro, é um direito humano fundamental, já que positivado na Constituição Federal 

de 1988, bem como nos principais documentos internacionais. Esse ponto é refletido 

até na própria constituição, quando guarda a proteção à vida e, consequentemente, à 

saúde também aos estrangeiros residentes no país, conforme previsão do caput do 

artigo 5º.  

Seguindo-se a classificação histórica da teoria da evolução dos direitos 

fundamentais, o direito à saúde, bem como os demais direitos sociais, são direitos de 

segunda dimensão, relacionados ao princípio da igualdade. Essa classificação, a qual 

associa os direitos fundamentais aos ideais da Revolução Francesa, surge em um 

especial momento histórico, acerca do ano de 1918, quando se deu o fim da 1ª Guerra 

Mundial.  

Terminada a 1ª Grande Guerra, a Europa estava completamente devastada. 

Assim, se fez necessária uma atuação positiva do Estado para efetivar o chamado 

Welfare State (em português: Estado do Bem-Estar Social), criando políticas sociais 

para garantir os serviços públicos básicos e essenciais para a população. 

Com a destruição da Europa, restou claro que o Estado, como garantidor da 

paz social, tinha o dever de intervir nas relações do particular, assegurando os direitos 

sociais ao cidadão para garantir a igualdade e a justiça social. Assim, a partir do fim 

da guerra, vários países do mundo passaram a assegurar os direitos sociais em suas 

constituições.   

No Brasil, com a sobrevinda da Constituição Federal de 1988, o direito 

fundamental e social à saúde passa a ser de garantia do Estado, que deve zelar pela 

proteção, promoção e prevenção da vida dos cidadãos brasileiros e estrangeiros 

residentes no país.  

Quanto à aplicabilidade e à eficácia das normas garantidoras dos direitos 

sociais, entre eles incluindo-se o direito à saúde, é importante apontar a previsão 

constitucional disposta no artigo 5º, §1º de que “as normas definidoras de direitos e 

garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata.” (BRASIL, 1988).  

Segundo a classificação do constitucionalista José Afonso da Silva, as normas 

de aplicabilidade imediata são aquelas que não precisam de regulamentação 

infraconstitucional, estando aptas a produzirem efeitos a partir do momento de 
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promulgação da Constituição. Apesar disso, a classificação quanto à aplicabilidade e 

efetividade dos direitos sociais é bastante argumentada, já que esses direitos 

demandam uma prestação, uma atuação positiva do Estado.  

A prestação desses direitos demanda custos e esses são, evidentemente, 

limitados, sendo dever da administração pública dispor dos recursos necessários à 

efetiva prestação dos direitos sociais. Neste contexto, Kunrath entende que  

 

“O Estado possui uma capacidade de disposição sobre os direitos limitada, e 
essa limitação de recursos constitui um limite fático à eficácia dos direitos 
prestacionais. Além disso, verifica-se a problemática da possibilidade jurídica 
da prestação: o Estado também deve ter o poder de dispor, a capacidade 
jurídica de implementar os direitos positivos.” 

  

Neste contexto, entre a previsão de aplicabilidade imediata dos direitos 

fundamentais sociais e a necessidade de disposição de recursos para sua efetiva 

concretização nos termos assegurados pela ordem constitucional, é de fundamental 

importância subjugar o direito do indivíduo em frente às alegações de falta de recursos 

por parte da administração.   

 

2.3 A TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA RESERVA DO POSSÍVEL 

 

Um outro ponto importante a ser discutido para compreender como o direito à 

saúde se dá na atual ordem constitucional, é que o direito à saúde integra o chamado 

mínimo existencial.  

A teoria do mínimo existencial surgiu na Alemanha, na década de cinquenta, 

momento no qual a doutrina e a jurisprudência germânicas passaram a discutir sobre 

a existência de direitos mínimos e indispensáveis à sobrevivência digna do ser 

humano, os quais deveriam ser garantidos pelo Estado.  

Esses direitos sociais devem ser garantidos a todos os cidadãos, devendo ser 

suficientes não só para garantir a sobrevivência do indivíduo, mas sim uma vida 

efetivamente digna, de forma livre e que possibilite a participação da pessoa na 

sociedade.  

Um dos fundamentos da teoria é o artigo XXV da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (ONU, 1948), que prevê que 
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Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e 
à sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 
cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança 
em caso de desemprego, doença invalidez, viuvez, velhice ou outros casos 
de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.  

 

O mínimo existencial está evidentemente ligado ao princípio da dignidade da 

pessoa humana e da proteção à vida, de forma que sua garantia, a função primordial 

do Estado Democrático de Direito, depende de atuação positiva do Estado para suprir 

as necessidades de cada indivíduo da sociedade, através de políticas públicas.  

Não há previsão expressa na atual Constituição Federal de que o Estado 

Brasileiro é obrigado a garantir a todos os cidadãos o mínimo existencial para uma 

vida digna, porém, há vários artigos da CRFB/88 que preveem este instituto de forma 

implícita. A título de exemplo, o caput do artigo 170 prevê “A ordem econômica, 

fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar 

a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social (...)” (BRASIL, 

1988).  

Ocorre que a garantia de tais direitos a todos os cidadãos é uma tarefa 

custosa, e sua manutenção fica condicionada à disponibilidade financeira de cada 

Estado. Assim sendo, um dos principais argumentos da Administração Pública quando 

questionada sobre a garantia do mínimo existencial é a teoria da reserva do possível.  

A teoria da reserva do possível (traduzida do alemão Vorbehalt des 

Möglichen), outro instituto importado do direito alemão, prevê que a efetivação dos 

direitos sociais fundamentais está condicionada à disponibilidade de recursos do 

Estado. Além disso, é necessário que a prestação seja razoável, de forma que a 

concretização do direito ao indivíduo não seja desproporcional, ofendendo a proteção 

dos direitos ao restante da sociedade. Sobre isso, Ingo Sarlet ensina que  

 

[...] a prestação reclamada deve corresponder ao que o indivíduo pode 
razoavelmente exigir da sociedade, de tal sorte que, mesmo em dispondo o 
estado de recursos e tendo poder de disposição, não se pode falar em uma 
obrigação de prestar algo que não se mantenha nos limites do razoável. 

 

Acontece que, no Brasil, a teoria da reserva do possível vem sendo distorcida 

para justificar, ou se não impugnar, principalmente na via judicial, o fornecimento dos 

serviços de saúde que são garantias constitucionais asseguradas a todos os 



17 

 

cidadãos, utilizada como meio para a administração pública argumentar o não 

cumprimento das obrigações impostas pela ordem constitucional.  

 

2.4 A CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE  

 

Para concretizar o direito à saúde previsto na Constituição, com sua 

promulgação foi criado o novo modelo de saúde brasileiro, o Sistema Único de Saúde, 

inspirado no sistema de saúde inglês, foi instituído pela Lei 8.080/90, a qual prevê as 

atribuições do sistema, bem como pela Lei 8.142/90, que prevê principalmente as 

questões de financiamento, bem como a participação da sociedade no SUS.  

Logo em seu artigo 2º, a Lei 8.080/90 prevê a responsabilidade do Estado 

garantidor das condições indispensáveis ao exercício do direito à saúde. Além, disso, 

o parágrafo primeiro do aludido dispositivo prevê a principal função do sistema, o 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção 

e recuperação da saúde da população, de forma gratuita.  

O SUS tem como princípios bases a universalidade, que garante acesso a 

serviços de saúde a todos os brasileiros e estrangeiros que estejam no país, em 

evidente contrariedade ao sistema anterior; a equidade, que busca diminuir as 

desigualdades no atendimento e a integralidade, que reforça a necessidade de outras 

políticas públicas para assegurar a garantia da qualidade de vida da população, como 

por exemplo, a preservação ambiental.  

Além disso, como princípios direcionados à organização, é importante apontar 

os princípios da descentralização e da regionalização, que dispõem que a 

responsabilidade com a prestação da saúde, de forma política, administrativa e 

financeira, deve ser distribuída entre os níveis federal, estadual e municipal, 

possibilitando especificar as necessidades de cada localidade, melhorando a 

prestação do serviço.  

É importante ressaltar que, ainda que a nova ordem constitucional tenha 

instituído o Sistema Único de Saúde, esta não proíbe o fornecimento de serviços de 

saúde através da rede privada, havendo ainda a possibilidade de instituições privadas 

atuarem em complemento ao SUS, através de contrato de direito público ou convênio, 

conforme prevê o §1º do artigo 199 da CRFB/88.  
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Apesar disso, os serviços de saúde oferecidos pela rede privada são caros, 

não compatíveis com a renda da maioria dos brasileiros. Conforme dados publicados 

pelo IBGE, no ano de 2019 apenas 28,5% da população tinha algum plano de saúde, 

médico ou odontológico, o que significa que mais de 70% da população depende do 

SUS para prover todos os serviços de saúde.  

O Sistema Único de Saúde certamente é uma das maiores conquistas 

democráticas na história brasileira, porém, é bastante visível que o Estado não foi 

capaz de suprir todas as demandas da sociedade, o que catalisou o fenômeno da 

judicialização do direito à saúde.  
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3. A JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE  

 

A judicialização é um fenômeno jurídico especialmente importante nos últimos 

tempos. Em face à não concretização dos direitos, principalmente dos direitos sociais, 

o cidadão tem a possibilidade de propor uma demanda junto ao judiciário, para obrigar 

o Estado a garantir esses direitos. Tal medida possui previsão na própria Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo 5º, XXXIV, alínea “a”. 

 Trata-se do direito de petição (“right of petition”), um instituto nascido no 

direito inglês, compreendido na Carta Magna de 1215 e, posteriormente, integrando 

diversas constituições ao redor do mundo, inclusive possuindo previsão na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948), em seu artigo X.  

O direito de petição, na atual ordem constitucional brasileira, significa que é 

facultado ao cidadão propor uma petição à autoridade competente para defesa de 

seus direitos ou conta ilegalidade ou abuso de poder. Tratando-se do direito de saúde, 

caso o Estado não garanta os meios para o pleno exercício desse direito, o cidadão 

pode propor uma demanda junto ao judiciário para ter, ou seja, condenar o Estado, a 

fornecer as medidas necessárias para seu exercício.  

Como já tratado anteriormente, as normas garantidoras dos direitos sociais 

são normas de aplicabilidade imediata, por previsão constitucional (BRASIL, 1988). 

Assim, em face ao seu descumprimento, nasce para o cidadão o direito de demanda, 

para que o direito seja efetivamente concretizado. 

A concretização dos ditames constitucionais no que se trata do direito à saúde 

ou de qualquer outro direito social que, originalmente, é função típica do Poder 

Legislativo, na criação de lei e políticas públicas, e do Poder Executivo, que as 

executa. Porém, em face à omissão do Estado, a concretização do direito à saúde 

passa a ser realizada através de atuação do Poder Judiciário.  

A atuação do judiciário é de extrema importância, isso por que, no momento 

do julgamento o Estado-juiz pondera o pedido da demanda em relação ao direito 

garantido a todos os cidadãos brasileiros positivados na Constituição Federal, 

afastando alegações da administração quanto à insuficiência de recursos ou outros 

fatores que levarão à não concretização do direito. Neste ponto, Ávila ensina que  
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‘As questões de políticas públicas podem ser levadas ao conhecimento do 
Poder Judiciário. Assim, este tomando uma atitude ativista decide pela 
efetividade do direito constitucionalmente garantido, papel que lhe é próprio, 
afastando o argumento da “cláusula da reserva do possível” quando não 
devidamente comprovada a insuficiência de recursos financeiros’.  
 

Apesar da judicialização da saúde não ser necessariamente um problema, 

visto que é uma garantia constitucional assegurada a todos os cidadãos brasileiros, 

ela aponta números que não são favoráveis. Segundo estudo realizado pelo Insper 

para o Conselho Nacional de Justiça, no período de 2009 a 2017, o número de 

processos em primeira instância relacionados à saúde aumentou em 198%, enquanto 

que o total de processos diminuiu em 6%.  

Segundo o mesmo estudo, em segunda instância, no mesmo período, as 

demandas cresceram em 85%. Os principais temas das ações são relacionados à 

rede pública são “saúde” e “tratamento médico-hospitalar e/ou fornecimento de 

medicamentos”, os quais representam 45% das demandas em segunda instância.  

Não há uma razão específica que tenha causado o fenômeno da judicialização 

do direito à saúde ser tão forte no Brasil, porém, existem certos pontos que podem 

explicar os motivos pelo qual o Estado Brasileiro continua falhando em concretizar o 

direito à saúde nos moldes da Constituição Federal.  

É importante mencionar que, apontar todos os motivos que levaram à 

judicialização do direito extrapolaria os limites deste estudo, por esta razão, serão 

apresentados pontos que se entende serem de suma relevância para compreensão 

do tema.   

 

3.1 O FINANCIAMENTO E A MÁ GESTÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

Segundo dados fornecidos pela Controladoria-Geral da União, no ano de 2018 

o valor total de despesas executadas para a área de saúde foi de, aproximadamente, 

R$ 108,18 bilhões de reais. No ano de 2019, o gasto foi de R$114,18 bilhões. Pode-

se argumentar que, devido a diversos fatores que serão apresentados posteriormente, 

como a enorme dimensão geográfica do país, os recursos aplicados não são 

suficientes para financiar todo o sistema de saúde.  
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A Lei Complementar nº 141, promulgada em janeiro de 2012, dispõe sobre os 

valores mínimos a serem aplicados por cada ente da federação, para custearem ações 

e serviços de saúde. O caput do artigo 5º do diploma legal prevê que a União aplicará, 

todos os anos, o montante correspondente ao valor empenhado no exercício 

financeiro anterior e acrescido de, no mínimo, o percentual da variação do PIB ocorrida 

no ano anterior (BRASIL, 2012).  

Para os Estados e o Distrito Federal, a previsão dos artigos 6º e 8º, 

respectivamente, é de, no mínimo, 12% de toda a arrecadação tributária, após repasse 

aos Municípios. Para a municipalidade, a aplicação anual em ações e serviços de 

saúde será de, no mínimo, 15% da arrecadação tributária, conforme previsão do artigo 

7º da mesma lei (BRASIL, 2012).  

Segundo dados divulgados pelo IBGE, no ano de 2017 o gasto com saúde no 

Brasil representou 9,2% do PIB naquele ano. Porém, somente 3,9% desse valor foi 

fornecido pelo governo, o que é pouco comparado a demais países do mundo que 

possuem um sistema de saúde universal como o SUS. A Alemanha, por exemplo, 

dispensou em 2017 quase 10% do PIB para financiamento do sistema de saúde, 

enquanto que no Reino Unido o gasto foi de quase 8%.  

É certo que, sem verbas suficientes, é impossível assegurar o fornecimento 

de serviços de saúde a toda a população brasileira, o que faz com que a maior parte 

dos recursos gastos em saúde no Brasil venha do bolso do próprio cidadão. Porém, 

aqueles que não possuem plano de saúde privado ou que não possuem condições de 

arcar com a compra de medicamentos – a população mais pobre – estão fadados a 

todos os impasses existentes no sistema de saúde pública, o que certamente contribui 

para o aumento da desigualdade social.  

Apesar disso, alguns estudiosos do direito e da economia entendem que o 

real problema não se trata de subfinanciamento, mas da má gestão dos recursos 

existentes. A Constituição que deu à luz às garantias fundamentais de concretização 

dos direitos sociais e que criou o sistema de saúde universal é datada de 1988, porém, 

mesmo passados mais de trinta anos, ainda não há uma base de gestão efetiva para 

administrar o dinheiro público aplicado na concretização do direito à saúde.  

Neste ponto, é bom relembrar uma das diretrizes organizacionais do SUS 

prevista pela Lei 8.080/90, a descentralização, a qual estabelece que a gestão das 



22 

 

ações e serviços de saúde serão “organizados de forma regionalizada e hierarquizada 

em níveis de complexidade crescente.“ (BRASIL, 1990), ou seja, de forma integrada 

pela União, pelos Estados e pelos Municípios.  

É importante pontuar também que, conforme o artigo 15 da supracitada lei, é 

competência comum de todos os entes federativos a “definição das instâncias e 

mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde” 

(BRASIL, 1990), a serem realizadas em âmbito administrativo.  

Ocorre que ainda não existe um sistema sólido e integrado entre as esferas 

municipal, estadual e federal que possibilite a prestação dos serviços de saúde de 

forma organizada e, principalmente, fiscalizada entre os entes. Em consequência, 

têm-se o dinheiro público é aplicado de forma errada, o subfinanciamento de órgãos 

destinados à fiscalização e o triste, porém evidente desvio de verbas destinadas à 

execução de políticas públicas de saúde.  

Além disso, a falta de fiscalização abre espaço para a corrupção na prestação 

dos serviços de saúde, o que fica ainda mais evidente em nível municipal. Á título de 

exemplo, quando se trata da seleção de pessoal, muita das vezes o preenchimento 

dos cargos do poder público é realizado por indicação e, com a mudança dos 

representantes eleitos, a cada quatro anos pode-se esperar também a mudança não 

só do pessoal, mas também na organização, impossibilitando a continuidade e 

estabilidade da gerência dos serviços de saúde. 

É evidente que, infelizmente, a realização desse direito, o qual pode ser 

considerado o mais importante direito a ser assegurado pelo Estado, vem 

constantemente sendo contaminada por politicagens e desvio das verbas que já são 

escassas, atendendo mais aos interesses pessoais dos administradores do que os 

interesses da coletividade, colocando em risco a vida de toda a população.  

 

3.2 O AVANÇO DAS TECNOLOGIAS EM SAÚDE E A DEMORA NO PROCESSO 

DE APROVAÇÃO DE MEDICAMENTOS E TÉCNICAS MÉDICAS JUNTO À 

ANVISA, PARA FORNECIMENTO ATRAVÉS DO SUS  

 

 O órgão responsável pela aprovação de novos medicamentos ou 

procedimentos médicos é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A ANVISA, 



23 

 

agência ligada ao Ministério da Saúde, regulariza e fiscaliza empresas, produtos e 

serviços na área da saúde no Brasil. 

Ocorre que, recentemente, a ANVISA vem sofrendo críticas contra o processo 

de registro e aprovação de medicamentos e procedimentos, sendo este considerado 

demasiado lento e burocrático, de forma que quando o medicamento ou procedimento 

é aprovado, já existe no exterior tecnologia mais avançada.  

Apesar das acusações, os processos de aprovação de registro na ANVISA 

(especialmente de medicamentos) ficaram mais céleres a partir da publicação da Lei 

13.411/16 de 2016, que alterou a Lei 6.360/76. A nova lei aumentou os prazos para 

aprovação de novos medicamentos, passando a ser de 120 dias para medicamentos 

categorizados como  prioritários, e de 365 dias para os medicamentos da categoria 

ordinária.  

Ocorre que a nova lei incluiu também a previsão de que o descumprimento 

injustificado dos prazos previstos para o registro de novos medicamentos “implica 

apuração de responsabilidade funcional do servidor ou dos servidores que lhe deram 

causa...”(BRASIL, 2016). Assim, com a possibilidade de responsabilidade dos 

servidores, o tempo de aprovação de registro de medicamentos genéricos a partir de 

2017 foi reduzido em aproximadamente 88%, conforme dados da própria ANVISA.  

Conforme dados da agência, no ano de 2018 o tempo total médio para 

concessão de registro de medicamentos genéricos e similares era de 188 dias, 276 

dias para medicamentos novos e 356 dias para medicamentos inovadores, 

considerando-se os processos instituídos a partir do mês de abril de 2017. Apesar 

disso, o próprio diretor-presidente da ANVISA afirmou que um produto leva 

aproximadamente 3 anos para chegar ao mercado após o pedido de registro. 

Ocorre que, para o fornecimento desses novos medicamentos pelo poder 

público, diretamente através do Sistema Único de Saúde, é preciso mais que o registro 

no Ministério da Saúde. Para o fornecimento de medicamentos pelo SUS, é 

necessário que o insumo seja incluído na Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais.  

A RENAME é uma lista de medicamentos criada e atualizada a cada dois anos 

pelo Ministério da Saúde com participação da Comissão Nacional de Incorporação de 
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Tecnologias, que prevê os medicamentos e insumos que devem atender às 

necessidades prioritárias da população.  

Para que um medicamento passe a constar da RENAME e, 

consequentemente, para que ele possa ser fornecido pelo Sistema Único de Saúde, 

é necessária a instauração do procedimento administrativo previsto no artigo 19-R da 

Lei 8.080/90, o qual tem prazo de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias.  

Tendo em vista que o registro do medicamento na ANVISA é requisito 

necessário para a incorporação à lista de fornecimento do SUS, é certo que o prazo 

médio para o fornecimento do medicamento através do sistema é de, no mínimo, 5 

anos. 

É evidente que a ANVISA é uma instituição primordial para o exercício do 

direito à saúde, visto que tem a função de definir os critérios e etapas necessárias 

para a liberação de novos medicamentos ou novas técnicas médicas para poderem 

ser aplicadas na população, função essa que deve ser realizada com segurança e 

baseada em critérios científicos. 

Porém, certamente, para um cidadão que está doente e precisando de 

medicamentos, é impossível aguardar o prazo de 05 anos para que o fornecimento 

seja feito diretamente pelo SUS, de forma que não lhe sobra outra alternativa se não 

demandar junto ao Poder Judiciário pleiteando contra o Estado o fornecimento do 

medicamento por outros meios.  

É importante ressaltar que, diante da omissão do Estado no não fornecimento 

de medicamentos que ainda não estão presentes na lista do SUS, especialmente 

quando se trata de medicamentos de alto custo, o Poder Judiciário, em sua postura 

de efetivar o cumprimento dos mandamentos constitucionais de garantia do direito à 

saúde, firmou tese quanto ao tema no IRDR 106, decidido pelo STJ no julgamento do 

Recurso Especial nº 1.657.156/RJ.  

O incidente de resolução de demandas repetitivas tem previsão legal no artigo 

1.036 do atual Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), e será instaurado quando 

houver múltiplos recursos extraordinários ou especiais para julgamento no STF ou no 

STJ, com fundamentação em idêntica questão de direito (BRASIL, 2015). 

Assim, observando-se o disposto no regimento de cada tribunal, o julgamento 

do tema servirá de orientação às demais instâncias para solução de casos similares, 
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uniformizando o entendimento dos tribunais superiores, firmando teses vinculantes e 

podendo ser aplicados em todos os processos que tratam do mesmo tema.  

No julgamento do tema 106, relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, o 

Superior Tribunal de Justiça se posicionou a favor da possibilidade de fornecimento, 

pelo poder público, de medicamentos não constantes dos atos normativos do SUS, 

fixando os devidos parâmetros a serem seguidos para o reconhecimento do direito.  

Como requisitos têm-se a comprovação da imprescindibilidade ou 

necessidade do medicamento, a ser comprovada por meio de laudo médico 

fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, 

constatando a ineficácia de outros medicamentos fornecidos pelo sus para o 

tratamento da doença, a comprovação de incapacidade financeira do paciente para 

arcar com a compra do medicamento e a existência de registro do medicamento junto 

à ANVISA.  

Os requisitos são cumulativos e podem ser comprovados pela simples 

produção de prova documental o que, certamente, agiliza o fornecimento de 

medicamentos que já tem registro junto ao Ministério da Saúde, mas que ainda não 

têm previsão de inclusão na lista de medicamentos fornecidos pelo SUS.  

O reconhecimento pelo STJ da possibilidade de obrigação do Estado em 

fornecer medicamentos, ainda que não previstos na lista do SUS, evidencia mais 

ainda a necessidade de proteção ao direito à saúde, já que integra o mínimo 

existencial necessário para a vida digna, livre e participativa, não cabendo à 

administração alegar a falta de recursos para justificar o não reconhecimento do 

direito.  

Ocorre que, ainda que haja tese fixada e reiterados julgados nesse sentido, o 

mesmo não é aplicado à administração. Todos os requisitos para o fornecimento de 

medicamentos fora da lista do SUS podem ser comprovados por documentos, de 

forma que não deveria ser necessário que o cidadão, a parte mais frágil da relação, 

demandar junto ao Poder Judiciário para a concretização de um direito que lhe é 

garantido constitucionalmente. 

 

3.3 AS QUESTÕES GEOGRÁFICAS  
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Um ponto importante a ser discutido é que, além do subfinanciamento, dá má 

gestão e da demora na atualização das tecnologias de medicamentos e 

procedimentos, o Sistema Único de Saúde se compromete a fornecer todos os 

serviços necessários à proteção desse direito em todo o território nacional.  

O Brasil é um país de dimensões continentais e com uma descomunal 

população de mais de 210 milhões de pessoas, o que, ligado ao baixo financiamento, 

evidencia que não há recursos públicos suficientes para o atendimento de todos, ainda 

mais levando-se em consideração que apenas 28% da população possui algum plano 

de saúde privado (IBGE).  

Segundo dados do Conselho Federal de Medicina, no ano de 2019 o gasto 

público diário per capita foi de R$3,83 (três reais e oitenta e três centavos), valor 

utilizado nos três níveis da gestão (federal, estadual e municipal). O mesmo estudo 

aponta que, em todo o ano, o gasto por habitante foi de R$1.398,53 (mil, trezentos e 

noventa e oito reais e cinquenta e três centavos).  

Para uma pessoa jovem, que não é acometido por nenhum agravo de saúde, 

o valor pode parecer alto. Porém, um problema maior que o tamanho da população é  

é o envelhecimento dela. Segundo dados publicados pelo IBGE, ente os anos de 2012 

e 2017 o número de idosos, considerados aqueles com 60 anos ou mais, aumentou 

em 18%, e continuará aumentando. A estimativa é que, a partir do ano 2039, haverá 

no Brasil mais idosos do que crianças.  

Apesar de parecer um ponto positivo para a saúde do país, o aumento da 

expectativa de vida gera problemas para o SUS, já que o gasto com idosos é muito 

superior ao gasto relativo aos mais jovens. Além disso, é importante ressaltar que, 

quanto mais idosa a pessoa for, mais caro é o custo dos serviços de saúde na rede 

privada.  

Sobre a população idosa e o aumento dos gastos nos serviços de saúde, 

Junior e Martins (2015), entendem que  

  

“Trata-se de um grupo populacional portador de múltiplas doenças crônicas 
e, assim, com maior probabilidade de utilizar os serviços de saúde e maior 
risco de que esse cuidado exija grande intensidade de recursos e 
consequentemente incorra em altos gastos. A associação da transição 
demográfica com a maior utilização dos serviços de saúde por idosos indica 
uma projeção de aumento da demanda e de seus respectivos gastos, 
causando preocupação quanto à sustentabilidade dos sistemas de saúde.” 
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A tendência de envelhecimento da população é latente em todo o mundo, e 

causa diversos problemas, entre eles a elevação de custo de mão de obra pela falta 

de jovens no mercado de trabalho, o desequilíbrio dos sistemas previdenciários e a 

necessidade de adaptação de políticas públicas para assistência social que sejam 

condizentes com esta faixa etária.  

Porém, provavelmente o maior reflexo será no aumento dos gastos do SUS, 

já que o tratamento de idosos é muito mais caro do que dos jovens. Segundo dados 

de 2014 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o custo da internação de um 

idoso é 6,9 vezes mais caro, exames são 7,5 vezes mais caros e terapias custam 5,7 

vezes mais.  

Combinado ao baixo financiamento disposto na efetivação de políticas 

públicas de saúde, o envelhecimento da população nos últimos anos significa que, a 

cada dia mais, o Estado Brasileiro é menos capaz de suprir as demandas da 

população, falhando no fornecimento dos serviços de saúde e, consequentemente, 

contribuindo para o aumento do número de demandas propostas e face da 

administração. 

  



28 

 

4. AS CONSEQUÊNCIAS DA JUDICIALIZAÇÃO  

 

Tratando-se da judicialização do direito à saúde, muitos estudiosos do direito 

possuem posições divergentes quanto à atividade do Poder Judiciário. É certo que a 

concretização do direito à saúde é função dos poderes Legislativo e Executivo, os 

quais tem a função de, respectivamente, criar e executar as políticas públicas 

necessárias a garantir o acesso a serviços de saúde necessários à garantia de vida 

digna a todos os cidadãos brasileiros e estrangeiros residentes no país.  

Ocorre que, conforme citado por Hahn (2017), a judicialização dos direitos 

sociais pode ser tomada por “interferência do Poder Judiciário em questões que, 

primariamente, são da competência dos poderes executivos ou legislativos.”.  

Em contrapartida, é de e ressaltar o fundamental papel do Judiciário, que atua 

de forma a obrigar a administração pública a dar uma resposta efetiva às demandas 

da sociedade pelo cumprimento de suas garantias constitucionais. Para Ávila (2013)  

 

“É dever constitucional do Poder Judiciário, quando provocado, garantir o 
cumprimento dos direitos fundamentais sem importar desrespeito ao princípio 
da separação dos poderes, dado que é função típica do Judiciário a 
realização e defesa do ordenamento jurídico. Assim, diante das 
circunstâncias do caso concreto, o Judiciário deverá intervir e determinar ao 
Poder Público o cumprimento da obrigação. O Estado Democrático de Direito 
não comporta mais uma postura omissa e passiva do Poder Judiciário. O 
Judiciário passou de um Poder distante da realidade social, para um efetivo 
coautor na construção do futuro da sociedade.” 

 

É certo que a judicialização dos direitos sociais e, principalmente, do direito à 

saúde, garantia constitucional assegurada pelo direito de petição e pelo princípio da 

inafastabilidade da jurisdição positivado no artigo 5ª, XXXV da CRFB/88, é mais um 

recurso que cabe ao cidadão para se ter a concretização de seus direitos.  

Ocorre que a judicialização possui consequências, tanto para a administração 

pública quanto para o cidadão, as quais serão analisadas a seguir.  

 

4.1 AS CONSEQUÊNCIAS DA JUDICIALIZAÇÃO PARA O CIDADÃO 

 

Apesar do direito de demandar judicialmente em face à omissão do Estado na 

prestação dos direitos sociais ser uma garantia fundamental assegurada 

constitucionalmente a todos os cidadãos (BRASIL, 1988), a bem da verdade é que a 
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judicialização da saúde não atende aos princípios fixados pela própria constituição 

para concretização do direito, causando consequências à coletividade.  

Inicialmente verifica-se que, quando surge para o cidadão o direito de petição, 

já houve por parte do poder público a violação de seu direito garantido pela ordem 

constitucional. Trata-se, portanto, de um meio de dirimir o prejuízo causado pela 

omissão, mas que não é a forma mais benéfica de se ter o fornecimento dos serviços 

necessários. 

Em face à não prestação dos direito social da saúde assegurado pelos artigos 

6º e 196 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), é facultado ao cidadão demandar 

em juízo para o ver seu direito concretizado.  

É evidente que a atuação do Poder Judiciário tem por intuito atender ao 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, colocando o direito à vida do cidadão 

acima das questões alegadas pelo Estado, porém, ela vai de encontro ao Princípio da 

Isonomia que incide sobre o direito de saúde, positivado no artigo 196 da Constituição 

quando prevê que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

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

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

proteção e recuperação.” (BRASIL, 1988).  

Se a saúde é direito de todos, o fornecimento dos serviços através da 

demanda judicial que, em regra, é proposta apenas por um indivíduo postulando pelo 

seu direito, significa que o Judiciário assegura o direito de um indivíduo em detrimento 

do direito da coletividade.  

Além disso, partindo-se do princípio de que o Estado é gerido pelos valores 

dispensados por toda a população, através da tributação, é certo que todo o numerário 

utilizado para a concretização das políticas de saúde e para o custeio da judicialização 

também vem da população, de forma que a prestação àqueles que demandam no 

Judiciário e não a todos vai contra o próprio regime democrático.  

Parece pouco prudente que, aos cidadãos que dispõem dos diversos meios 

necessários para a propositura da ação (informação, transporte, etc.) é assegurada a 

proteção do direito à saúde, enquanto que a parcela da população que não os 

possuem – argumenta-se, aqueles mais carentes - ficam sujeitos às imensas filas e 

às intermináveis burocracias do Sistema Único de Saúde.  
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4.2 AS CONSEQUÊNCIAS DA JUDICIALIZAÇÃO PARA O ESTADO  

 

Para a administração pública, a judicialização do direito à saúde traz como 

principal consequência a interferência das decisões judiciais no orçamento destinado 

à implementação de políticas públicas para a realização esse direito. O judiciário, ao 

decidir sobre demandas que têm a administração pública em seu polo passivo, acaba 

por gerar obrigações com repercussões financeiras.  

É previsão legal a isenção de pagamento de custas processuais à União, aos 

Estados, aos Municípios, aos Territórios Federais, bem como ao Distrito Federal e as 

respectivas autarquias e fundações, conforme previsão do artigo 4º da Lei 9.289, de 

julho de 1996.  

Isso ocorre por que as custas processuais possuem natureza jurídica 

tributária, na espécie de taxa, já que são valores pagos para a prestação de serviços 

públicos essenciais, devendo ser fixados em lei.  

Porém, não há previsão legal no sentido de isenção da Administração Pública 

ao pagamento de honorários de sucumbência, muito ao contrário, o artigo 85 do 

Código de Processo Civil, que trata da condenação da parte vencida ao pagamento 

de honorários ao patrono do vencedor, prevê em seu parágrafo 3º os critérios 

específicos de fixação de honorários sucumbenciais em causas em que a Fazenda 

Pública for parte (BRASIL, 2015).  

Seguindo o diploma legal, os honorários a serem pagos em demanda na qual 

figura o Estado deverão ser fixados levando-se em consideração o zelo do profissional 

advogado, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço. Quanto 

aos valores, nas demandas cujo valor da condenação ou do proveito obtido for de até 

200 (duzentos) salários-mínimos, os honorários devem ser fixados em, no mínimo dez 

e máximo de vinte por cento (BRASIL, 2015). 

Nas demandas cujo proveito obtido seja de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, os honorários serão fixados em no mínimo oito 

e no máximo dez por cento da condenação. Nos casos em que o proveito obtido esteja 

entre 2.000 (dois mil) salários-mínimos e 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, os 

honorários serão fixados em no mínimo cinco e, no máximo, oito por cento da 

condenação (BRASIL, 2015).  
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Para as causas cujo proveito econômico tenha sido entre 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos e 100.000 (cem mil) salários-mínimos, os honorários sucumbenciais 

serão fixados em, no mínimo três e, no máximo, cinco por cento da condenação. Por 

fim, nas demandas cuja condenação ou proveito econômico tenha sido acima de 

100.000 (cem mil) salários-mínimos, os honorários fixados deverão ser entre um e três 

por cento do valor (BRASIL, 2015). 

Assim, quando se leva em consideração que no atual ordenamento jurídico o 

direito à saúde integra o mínimo existencial a ser assegurado pelo Estado, para 

exercício da vida digna de cada cidadão, sendo função de todos os entes públicos a 

sua proteção, é certo que, na maioria esmagadora das demandas de saúde levadas 

ao Judiciário, haverá sucumbência da Fazenda Pública e, por consequência, a 

condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.  

Não se deve cogitar a ideia de isenção dos entes da Administração Pública 

ao pagamento de honorários sucumbenciais, já que estes possuem natureza 

alimentícia do profissional da advocacia, conforme entendimento da Súmula 

Vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal.  

 

Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do 
montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza 
alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório 
ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos 
créditos dessa natureza. 

 

Porém, é certo que a condenação dos entes públicos ao pagamento de 

honorários sucumbenciais encarece ainda mais a prestação do direito à saúde. 

Segundo dados do Comitê Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, os gastos 

do Ministério da Saúde com a judicialização cresceram 4.600% entre os anos de 2007 

a 2018, valores que são retirados das políticas públicas para custeio da judicialização.  

Os juízes, Tribunais ou até mesmo os órgãos superiores, ao receberem uma 

demanda pleiteando o fornecimento de serviços de saúde ou medicamentos, analisam 

o direito do cidadão em relação à constituição, porém, verifica-se que a determinação 

do Estado no fornecimento geralmente não passa pela análise orçamentária.  

 Neste diapasão, surge o chamado Ativismo Judicial, que pode se entender 

como uma postura tomada pelo Estado-juiz que, no desempenho de sua função, visa 

não só a concretização dos direitos sociais garantidos constitucionalmente mas a sua 
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efetiva aplicação ao caso concreto de forma rápida, de forma que acaba interferindo 

na função dos demais poderes responsáveis pela concretização desse deveres 

através de políticas públicas. 

Sobre a origem do Ativismo Judicial, Luís Roberto Barroso define 

 

“Ativismo judicial é uma expressão cunhada nos Estados Unidos e que foi 
empregada, sobretudo, como rótulo para qualificar a atuação da Suprema 
Corte durante os anos em que foi presidida por Earl Warren, entre 1954 e 
1969. Ao longo desse período, ocorreu uma revolução profunda e silenciosa 
em relação a inúmeras práticas políticas nos Estados Unidos, conduzida por 
uma jurisprudência progressista em matéria de direitos fundamentais (...) 
Todavia, depurada dessa crítica ideológica – até porque pode ser 
progressista ou conservadora – a ideia de ativismo judicial está associada a 
uma participação mais ampla e intensa do Judiciário na concretização dos 
valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação 
dos outros dois Poderes.” 

 

Para alguns estudiosos do direito, o Ativismo Judicial afronta o Princípio da 

Separação dos Poderes, cláusula pétrea prevista no artigo 2º da Constituição Federal 

já que, nesta hipótese, o Poder Judiciário, com intuito de resguardar o direito do 

cidadão, extrapola suas funções e passa a exercer funções de outros Poderes, 

burlando o sistema de freios e contrapesos.  

O sistema de freios e contrapesos atribuído à separação dos Poderes, teoria 

oriunda de Montesquieu, não significa dizer que os Poderes são incomunicáveis, mas 

sim que são independentes e harmônicos, cada um possuindo uma esfera de atuação 

típica, a qual não pode ser interferida pelos demais Poderes.  

Porém, Hiyoshi Harada (2020) entende que “(...) a ingerência de um Poder 

sobre as atribuições típicas de outro Poder está crescendo assustadoramente 

gerando uma grande insegurança jurídica. O princípio de freios e contrapesos parece 

ter sido esquecido pelas autoridades constituídas.”.  

Isso se torna evidente na judicialização do direito à saúde, em razão dos 

grandes valores desviados de políticas públicas, que passam a ser utilizados para o 

custeio dos vultos da judicialização. Neste ponto, é importante apontar uma situação 

corriqueira na atuação do Judiciário, a condenação do Estado ao pagamento de 

multas.  

Apensar de não estar sujeita ao pagamento de custas processuais, é possível 

imputar à Administração o pagamento de multas pelo descumprimento das decisões 
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judiciais. O órgão julgador, ao se deparar com uma demanda contra o Estado, 

pleiteando o cumprimento das garantias constitucionais do direito à saúde, na 

tentativa de dirimir os riscos irreparáveis na demora da concretização, amparado pelo 

instituto da Tutela de Urgência, muitas das vezes arbitra prazo para o cumprimento 

das determinações, e multa pelo seu não cumprimento.  

A Tutela de Urgência é uma espécie de tutela provisória, instrumento previsto 

a partir do artigo 294 do Código de Processo Civil, e será concedida pelo magistrado 

“quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”(BRASIL, 2015).  

No deferimento da Tutela de Urgência, para guardar a maior efetividade no 

cumprimento e diminuir os riscos que possam ser causados pela demora, o artigo 297 

do CPC dispõe sobre a possibilidade de o magistrado fixar as medidas que considerar 

adequadas para a efetivação do instrumento (BRASIL, 2015).  

Nas demandas de saúde, que já são instauradas em decorrência da omissão 

do Estado na concretização da garantia fundamental, é inequívoco o perigo de dano, 

já que, se trata do bem jurídico mais importante de cada cidadão.  

O STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 738.682/RJ, entendeu que o 

arbitramento da multa deve ser analisado pelo magistrado no caso concreto, fixando 

como parâmetros o valor da obrigação e a importância do bem jurídico tutelado, o 

tempo para cumprimento da determinação que deve ser razoável, a capacidade 

econômica e de resistência do devedor, assim como a possibilidade de adoção de 

outros meios pelo juízo e o dever do credor de mitigar seu prejuízo.  

Os critérios acima impulsionam ainda mais o Ativismo Judicial já que um dos 

parâmetros, a importância do bem jurídico tutelado, é impossível de ser mensurado, 

abrindo oportunidade para o julgador arbitrar os valores que entender razoáveis, nos 

termos da legislação processual supracitada.  

Além disso, retomando à teoria da reserva do possível e a sua não 

aplicabilidade nas demandas que se tratam do direito de saúde, por integrar o mínimo 

existencial, verifica-se também que o requisito da capacidade econômica do devedor 

dificilmente será expressivamente considerado no momento de fixação da multa por 

parte do órgão julgador. 
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Sobre o valor da multa, é importante ressaltar a disposição do artigo 497 do 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/15) 

  

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, 
o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará 
providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático 
equivalente. 
Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a 
prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é 
irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa 
ou dolo. 

  

Exemplificando, o valor a ser arbitrado pelo julgador deve atender ao princípio 

da razoabilidade, porém, deve ser alto o suficiente para compelir o ente público, no 

caso das demandas em saúde, a preferir pela prestação do serviço. Ocorre que nem 

sempre é possível que a prestação seja realizada de forma imediata, incidindo-se as 

multas arbitradas ainda quando as razões pelo descumprimento fujam do controle da 

administração.  

Assim, têm-se que a prestação dos serviços de saúde através judicialização, 

além de ir contra princípios fundamentais da República Federativa do Brasil por 

permitir a atuação do Poder Judiciário em funções típicas dos Poderes Legislativo e 

Executivo, ainda é mais custosa aos cofres públicos, influenciando no desvio de 

verbas das políticas públicas que seriam melhores aproveitadas na própria 

concretização do direito de forma administrativa.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A saúde é, possivelmente, o mais importante bem jurídico do ser humano e 

sua proteção é essencial para a vida digna da população, de forma que merece 

atenção especial e integral do Estado, conforme preconiza a Constituição. Porém, 

verifica-se a enorme falha do poder público em realizar tal prestação, de forma que 

não resta outra alternativa ao cidadão se não utilizar-se de seu direito de petição, 

pleiteando Poder Judiciário a condenação do Estado ao fornecimento de serviços que 

já são garantidos constitucionalmente.  

 Tal falha se deve a inúmeros fatores, porém, o baixo financiamento e a má 

gestão combinados ao crescimento e envelhecimento acelerado da população 

nacional e à morosa burocracia das entidades públicas de saúde certamente 

contribuem significativamente para este fato. Assim, àqueles cidadãos que não 

possuem plano de saúde junto ao setor privado, sendo estes grande parte da 

população, em face aos inúmeros problemas do sistema público, cabe o socorro ao 

Judiciário.  

 Apesar de ser a função do Poder Judiciário assegurar o cumprimento das 

normas constitucionais e legais em caso de omissões, tais normas que tratam do 

direito de saúde são, certamente, direcionadas aos poderes Legislativo e Executivo, 

sendo função desses poderes decidir sobre a prestação desse direito. Porém, o que 

se vê é que esses poderes não são capazes de realizar a prestação, restando 

prejudicado o cidadão que socorre ao Judiciário, que segue rigorosamente as 

determinações constitucionais, para pleitear a proteção de seu bem mais precioso. 

É bastante possível visualizar que, apesar de ser um importante instituto 

garantido constitucionalmente a todos os cidadãos, a judicialização da saúde não é o 

melhor meio a garantir a prestação do direito por parte do Estado. Além disso, vem 

crescendo a cada ano, restando bastante claro que não é um modelo sustentável, 

podendo levar à quebra do sistema de saúde.  

Para o Estado, a judicialização aumenta demasiadamente o custo da 

prestação dos serviços de saúde, de forma que, no curso do processo judicial, a verba 

destinada às políticas de saúde é utilizada para pagamento não só dos serviços, mas 

também de honorários e multas. Para o cidadão a judicialização é ainda mais custosa, 
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visto que necessita dispor de um enorme esforço e tempo para ter seu direito 

fundamental prestado, sob o risco iminente de perda do direito.  

 Nesse estudo não se defende a extinção do direito de petição, pelo contrário, 

é certo que deve haver a condenação do Estado por não prover o direito garantido 

constitucionalmente. O que se pretende deixar claro é que o ativismo judicial, por 

muita das vezes, não é eficaz na proteção do direito, de forma que os poderes 

Legislativo e Executivo devem estimular a diminuição da judicialização, seja pela 

maior aplicação financeira ou melhora da gestão, para que a prestação seja feita de 

forma administrativa como previsto na Constituição, atendendo aos princípios bases 

do sistema de saúde universal, para que o direito de petição seja exercido apenas nos 

casos mais específicos.  
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