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RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva tratar da atuação do Poder Judiciário na efetivação do 

direito fundamental à saúde. A judicialização da saúde aumenta no Brasil, seja em 

virtude da não execução de políticas públicas de saúde pela Administração Pública, 

seja pela falta de normas reguladoras de determinadas prestações de saúde. Com o 

crescimento da judicialização, crescem também as decisões judiciais ativistas e a 

discussão sobre a interferência do Judiciário nas esferas dos outros poderes. Desta 

forma, analisa-se o princípio da separação de poderes e as teorias da reserva do 

possível, do mínimo existencial e da máxima efetividade, que são essenciais para a 

tomada de decisões judiciais em matéria de saúde pública. Estuda-se ainda os 

pontos mais relevantes do direito à saúde na Constituição Federal de 1988 e as 

disposições da Lei nº 8.080/90, que instituiu a principal política pública de saúde, o 

Sistema Único de Saúde (SUS). Posteriormente, examina-se o controle jurisdicional 

dos pleitos de saúde, apontando-se os pontos positivos e negativos desta atuação, 

fazendo-se, por fim, uma apreciação da evolução jurisprudencial do tema. Conclui-

se que o direito fundamental à saúde é uma norma plenamente exigível que deve 

ser efetivada da maneira mais abrangente possível, não só pelos poderes 

Legislativo e Executivo, mas também pelo Judiciário. 

 

Palavras-chave: Direito Fundamental à Saúde. Políticas Públicas. Poder Judiciário. 

Judicialização. Efetivação. 



 

ABSTRACT 

 

The present work aims at dealing with the Judiciary's performance in the 

implementation of the fundamental right to health. The judicialization of health in 

Brazil is increasing, due to the lack of implementation of public health policies by the 

Public Administration and by the lack of regulatory norms of certain health services. 

With the growth of the judicialization, there is also an increase in the number of 

activist judicial decisions and the discussion about the interference of the Judiciary in 

the spheres of other powers. In this way, it is analyzed the principle of separation of 

powers and theories of the reserve of the possible, the existential minimum and the 

maximum effectiveness, that are essential for the judicial decisions on public health. 

The most relevant points of the right to health on Brazil‘s Federal Constitution of 1988 

and the provisions of Law No. 8.080/90, which instituted the main public health policy, 

the Sistema Único de Saúde (SUS), are also studied. Subsequently, it is examined 

the jurisdictional control of health claims, pointing out the positive and negative 

aspects of this practice, making, finally, an appreciation of the jurisprudential 

evolution of the topic. It is concluded that the fundamental right to health is a fully 

enforceable norm that must be widely carried out, not only by the Legislative and 

Executive, but also by the Judiciary. 

 

Keywords: Fundamental Right to Health. Public Policies. Judicial Power. 

Judicialization. Effectiveness. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na contemporaneidade, é recorrente a omissão e a não prestação das 

políticas públicas de saúde pelos Poderes Legislativo e Executivo, que 

tradicionalmente detêm o dever institucional de regulamentar e efetivar o direito 

fundamental à saúde, respectivamente. Em virtude disso, surge uma discussão 

acerca da concretização deste direito por meio da atuação do Poder Judiciário, 

tendo em vista que as demandas que não são prestadas pelos demais poderes 

muitas vezes são objeto de ações judiciais. 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo principal a 

análise da atuação do Poder Judiciário brasileiro nas demandas que envolvam o 

direito fundamental à saúde, pois ela tem se mostrado cada vez mais dinâmica e 

intensa na busca pela efetivação das mais variadas prestações de saúde. 

O primeiro capítulo é dedicado exclusivamente ao direito fundamental à 

saúde. Contudo, antes de tratar deste direito em si, são tecidas notas acerca dos 

direitos fundamentais, bem como se discorre sobre a fundamentabilidade do direito à 

saúde, ou seja, o porquê deste direito ser considerado fundamental, tanto sob o 

aspecto formal, quanto sob o aspecto material. A análise deste direito é feita 

principalmente à luz da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 8.080/90, esta 

última sendo a responsável pela regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Aliás, este capítulo dedica um tópico específico para este sistema de saúde, diante 

da sua importância no cenário brasileiro na concretização das prestações de saúde 

pública.  

Por sua vez, o segundo capítulo discorre sobre os fenômenos da 

judicialização e do ativismo judicial em sede de políticas públicas, conceituando-os, 

destacando-se as suas características e apontado a importância deles para a 

concretização das políticas estatais. Além disso, o capítulo trata também do princípio 

da separação de poderes e da forma como ele se relaciona com os referidos 

fenômenos. Por fim, faz-se uma análise das teorias da reserva do possível, do 

mínimo existencial e da máxima efetividade, tendo em vista que elas são 

responsáveis por pautar as decisões judiciais quando se está em debate a 

efetivação de políticas públicas por meio do Judiciário. 

O terceiro e último capítulo concentra as principais ideias abordadas nos 

primeiros capítulos, de forma que trata do tema que dá nome a esta monografia, ou 
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seja, da efetividade do direito fundamental à saúde por meio do Poder Judiciário. 

Assim, questões como a judicialização da saúde e a determinação de seu mínimo 

existencial, foram pontos chave na confecção deste capítulo. Além disso, são feitas 

críticas e considerações ao controle judicial das políticas públicas de saúde, tendo 

em vista que ele não pode se dar de maneira desordenada e ao livre arbítrio do juiz. 

Por fim, tratam-se das questões atinentes ao direito à saúde no plano 

jurisprudencial, discorrendo-se acerca da evolução dos entendimentos dos tribunais 

superiores nos últimos anos e dos parâmetros utilizados no caso concreto na 

efetivação do direito à saúde. 

A metodologia utilizada neste trabalho foi principalmente a pesquisa 

bibliográfica em artigos jurídicos e livros. Além disso, buscou-se como fonte 

legislações e trabalhos acadêmicos, usando-se também algumas notícias de portais 

eletrônicos e dados do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Justiça para 

ilustrar o estudo realizado. 
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2 O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE 

 

O direito fundamental à saúde, consagrado em diversos dispositivos 

constitucionais, é indispensável à efetivação da dignidade da pessoa humana e 

essencial para a conservação do direito à vida. 

Contudo, na contemporaneidade, é bastante comum que as pessoas 

considerem vários de seus direitos como sendo fundamentais, sem ao menos saber 

o que realmente particulariza estes direitos. Percebe-se que o uso da expressão 

direito fundamental vem sendo banalizado, o que é preocupante, tendo em vista que 

chamar um direito de fundamental não é apenas um jogo de palavras, já que as 

consequências jurídicas dele decorrentes são extremamente relevantes 

(MARMELSTEIN, 2009). 

O presente capítulo não tem a pretensão de definir o que precisamente 

significa direito fundamental, e muito menos de adentrar em sua teoria, tendo em 

vista que se trata de um tema complexo e objeto de estudos bem mais 

aprofundados. Apesar disso, cumpre fazer uma breve introdução sobre este assunto 

trazendo ideias sólidas sobre o mesmo, antes de se discorrer sobre a 

fundamentabilidade do direito à saúde e sobre as propriedades deste direito. 

 

2.1 Notas em torno dos Direitos Fundamentais 

Segundo Sarlet (2012), direitos fundamentais são os direitos do ser 

humano reconhecidos e positivados em determinado plano constitucional. No 

mesmo sentido, Marmelstein (2009) entende que direitos fundamentais são normas 

jurídicas intimamente ligadas à ideia de dignidade da pessoa humana (valores 

básicos para uma vida digna em sociedade) e positivadas na esfera constitucional 

de um Estado Democrático de Direito. 

Os direitos fundamentais são dotados de várias características. Rocha 

(2011) destaca as seguintes: indivisibilidade, interdependência, relatividade e 

justiciabilidade. A indivisibilidade e a interdependência realçam que os direitos 

fundamentais, em várias situações, estão interligados e dependem uns dos outros 

para que sejam plenamente usufruídos. A relatividade destaca que estes direitos não 

são absolutos, sendo passíveis de restrição e ponderação quando entram em 

conflito entre si. Por fim, a justiciabilidade ressalta que os direitos fundamentais 
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podem ser exigíveis por meio do Poder Judiciário, a fim de que seja garantida a sua 

efetivação. 

Além destas características gerais, os direitos fundamentais positivados 

na CRFB/88, justamente por nela estarem inseridos, possuem certas propriedades 

que visam facilitar a proteção e a efetivação dos mesmos. São elas: a aplicação 

imediata, a hierarquia constitucional e a condição de cláusula pétrea 

(MARMELSTEIN, 2009). Estas propriedades são desdobramentos da chamada 

fundamentabilidade formal destes direitos e serão vistas mais especificamente 

adiante ao se tratar do direito fundamental à saúde. 

Elaborada em um período de redemocratização, a CRFB/88 deu grande 

ênfase à observância dos direitos fundamentais. Logo no início do Texto 

Constitucional, percebe-se uma mudança estrutural e paradigmática em relação às 

Constituições pretéritas, pois os direitos fundamentais agora estão elencados antes 

mesmo das normas inerentes à organização do Estado, algo que nunca havia 

ocorrido (ROCHA, 2011). 

O catálogo de direitos fundamentais presente no Título II da CRFB/88 

contempla uma gama de direitos das diversas dimensões, porém ali não se 

esgotam. Conforme Sarlet (2012), os direitos fundamentais estão espalhados 

também por todo o corpo da Constituição e, como dispõe o art. 5º, §2º da mesma1, 

eles não excluem outros direitos fundamentais decorrentes tanto do regime e dos 

princípios adotados pela CRFB/88, quanto dos tratados internacionais em que a 

República Federativa do Brasil seja parte. 

Por sua vez, os direitos sociais, categoria da qual o direito à saúde faz 

parte, são direitos fundamentais de segunda dimensão. Estes direitos surgiram no 

final do século XVIII com a Revolução Industrial, em virtude de reinvindicações da 

classe operária, que protestou contra o impacto da industrialização na sociedade e 

contra os graves problemas socioeconômicos da época. Os direitos sociais são 

conhecidos por imporem ao Estado um comportamento mais ativo, de cunho 

prestacional e oneroso, na realização da justiça social, passando ele a atuar 

buscando não só a igualdade formal, mas principalmente a igualdade material, ou 

seja, a igualização dos indivíduos (MARMELSTEIN, 2000). 

                                                
1
 Art. 5º, § 2º: Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes 

do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte. 
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A CRFB/88 foi a primeira Constituição nacional a instituir expressamente 

os direitos sociais em um capítulo próprio, inserindo-o no título referente aos direitos 

e garantias fundamentais. Anteriormente, os direitos sociais se encontravam 

positivados no capítulo da ordem econômica e social, sendo-lhes, em princípio, 

reconhecido um caráter meramente programático (SARLET, 2012).  

Assim, percebe-se que os direitos fundamentais (dentre eles, os sociais) 

detém hoje uma grande importância no âmbito do Estado brasileiro, estando 

difundido por toda Constituição e possuindo características que visam garantir a sua 

prestação e efetivação na sociedade. 

 

2.2 A Fundamentabilidade do Direito à Saúde 

Quando se afirma que determinado direito é dotado do atributo da 

fundamentabilidade, está se reconhecendo que ele possui uma especial dignidade e 

proteção, seja sob o aspecto formal, seja sob o aspecto material. Em linhas gerais, a 

fundamentabilidade formal de um direito emana da sua previsão constitucional, bem 

como das características daí decorrentes. A fundamentabilidade material, por sua 

vez, leva em consideração o conteúdo desse direito, passando ele a ser considerado 

fundamental se for indispensável à estrutura básica do Estado e da sociedade 

(CANOTILHO, 2003). 

A despeito das discussões teóricas existentes, entende-se que os direitos 

fundamentais em sentido formal, por se encontrarem positivados na Constituição, 

são sempre materialmente fundamentais. Isso ocorre porque há uma presunção 

absoluta de que, se a Constituição eleva determinados direitos à condição de 

direitos fundamentais, é porque os considera relevantes socialmente, sendo 

necessária que haja uma proteção jurídica diferenciada para eles (ROCHA, 2011). 

Diante disso, é possível afirmar que a fundamentabilidade formal e 

material do direito à saúde é comprovada pela sua previsão expressa no artigo 6º da 

CRFB/882, disposto no capítulo referente aos direitos sociais e no título alusivo aos 

direitos e garantias fundamentais. Aliás, a CRFB/88 foi a primeira Constituição 

brasileira a reconhecer expressamente o direito à saúde como direito fundamental 

(SARLET, 2007). 

                                                
2
 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. 
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Ressalte-se que, caso não houvesse a disposição do artigo 6º, a dupla 

fundamentabilidade do direito à saúde também poderia ser comprovada pelos 

artigos 196 a 200 da CRFB/88, que trazem uma série de normas sobre o referido 

direito. 

Rocha (2011) pontua ainda que, mesmo que se admitisse a existência de 

direitos fundamentais em sentido estritamente formal, o direito à saúde não se 

enquadraria nesta categoria. Isto advém do fato deste direito ser de extrema 

relevância para os indivíduos, inclusive sendo essencial para a manutenção da vida 

e indispensável para a efetivação da dignidade da pessoa humana. Logo, mostra-se 

evidente a presença da fundamentabilidade material do direito à saúde, podendo 

sua relevância ser extraída inclusive da CRFB/88, que dispõe: 

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica 
de direito privado. (grifou-se) 

 

A fundamentabilidade formal do direito à saúde na CRFB/88 desdobra-se 

em três elementos. Primeiramente, por estar previsto na Constituição, o referido 

direito situa-se no ápice do ordenamento jurídico brasileiro, possuindo, assim, a 

chamada hierarquia constitucional. Deste modo, se determinada lei dificultar ou 

impedir desproporcionalmente a sua efetivação, poderá ela ser declarada 

inconstitucional (MARMELSTEIN, 2009). 

Por força do art. 60, §4º, IV da CRFB/883, outro desdobramento desta 

fundamentabilidade formal é a condição que o direito à saúde adquire de cláusula 

pétrea.  As cláusulas pétreas configuram limites materiais ao poder de reforma e 

visam manter intactos determinados valores fundamentais escolhidos pelo 

constituinte originário, protegendo, desta forma, a identidade da Constituição 

(ROCHA, 2011). Assim, nem mesmo por emenda constitucional o direito 

fundamental à saúde pode ser abolido do ordenamento jurídico brasileiro, bem como 

não pode ter seu núcleo essencial atingido. 

Por fim, em virtude do disposto no art. 5º, §1º da CRFB/884, o direito 

fundamental à saúde possui também aplicação imediata. Portanto, o referido direito 

é considerado norma de eficácia plena, não precisando de regulamentação para ser 

                                                
3
 Art. 60, § 4º: Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: [...] IV - os 

direitos e garantias individuais. 
4
 Art. 5º, § 1º: As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 
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efetivado, sendo plenamente exigível e vinculando diretamente tanto as entidades 

estatais, quanto os particulares (SARLET; FIGUEIREDO, 2008). No mesmo sentido, 

Rocha (2011) pontua que o direito fundamental à saúde não pode ser caracterizado 

como norma meramente programática, pois possui plena aplicabilidade e não 

depende exclusivamente de metas e programas governamentais para ser exigível. 

 

2.3 Características do Direito Fundamental à Saúde 

O conceito de saúde5 e a atitude do Estado diante deste direito passaram 

por diversas alterações ao longo da história da humanidade. Contudo, foi somente 

com o advento do Estado Social que a saúde passou a ser admitida como uma 

necessidade coletiva, devendo o Estado intervir com o intuito de prestar serviços 

essenciais para garantia dela para toda a sociedade (ROCHA, 2011). 

Atualmente, o conceito mais completo de saúde é aquele previsto no 

Preâmbulo da Constituição da OMS - Organização Mundial da Saúde (1946), que 

dispõe: ―A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não 

consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade‖. A saúde mostra-se, 

assim, como uma busca constante por uma melhor qualidade de vida. 

Entende-se que a saúde engloba três vertentes: a preventiva, a curativa e 

a promocional. A vertente preventiva é aquela cuja finalidade é a de evitar as 

doenças. As medidas relativas a esta vertente devem ser concretizadas pelo Poder 

Público e são atividades consideradas essenciais, como o saneamento básico, a 

vacinação/imunização, a realização de exames e consultas médicas preventivas, 

bem como a disseminação da educação sanitária (ROCHA, 2011). 

Por sua vez, a saúde curativa é aquela que visa curar as doenças. Ela 

também requer uma atuação estatal efetiva e se dá por meio de medidas como 

intervenções cirúrgicas e o fornecimento de medicamentos. Como será visto no 

último capítulo, muitas vezes essa vertente é a que envolve mais custos 

orçamentários para o Estado e, por isso, é constantemente objeto de judicialização. 

Por fim, temos a vertente promocional, que é aquela que se volta 

principalmente para a qualidade de vida da sociedade. Por meio dela, o Estado visa 

                                                
5
 De acordo dicionário Michaelis (2017, online), o termo ―saúde‖ pode ser definido como: 1 Estado do 

organismo com funções fisiológicas regulares e com características estruturais normais e estáveis, 
levando-se em consideração a forma de vida e a fase do ciclo vital de cada ser ou indivíduo. 2 Bem-
estar físico, psíquico e social. 3 Vigor físico, energia, força, robustez.  
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proporcionar um completo bem-estar aos indivíduos, promovendo medidas como a 

proteção do ambiente natural e social (ROCHA, 2011).  

Contudo, analisando-se a CRFB/88, observa-se que ela não deixou 

explícito o conteúdo que está abrangido pelo direito fundamental à saúde. Todavia, 

seguindo as diretrizes do disposto no artigo 196 da Carta Magna, verifica-se que o 

constituinte deixou algumas pistas que ajudam a sua delimitação. 

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. (grifou-se) 

 

De acordo com Sarlet e Figueiredo (2008), as expressões ―redução do 

risco da doença‖ e ―proteção‖ presentes no referido dispositivo constitucional, dizem 

respeito à noção da saúde preventiva, que, como visto, deve ser garantida pelo 

Estado por meio da realização de ações e políticas de saúde com o fim de evitar o 

surgimento de doenças e danos à saúde. Por sua vez, o termo ―recuperação‖ faz 

referência à concepção da saúde curativa, ou seja, são necessários meios que 

garantam aos indivíduos a cura de doenças ou pelo menos o tratamento delas com 

o fim de melhorar as condições de vida. Por fim, a expressão ―promoção‖ está ligada 

à busca da almejada qualidade de vida, por meio de condutas que objetivem 

melhorar as condições de vida e de saúde dos indivíduos. 

Ainda analisando o dispositivo constitucional mencionado, verifica-se que 

a CRFB/88 estabeleceu que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Isso 

significa que a titularidade deste direito pertence a todas as pessoas que se 

encontram no Estado brasileiro, sendo ele um direito oposto a todos, sem distinção 

ou preconceitos, em âmbito nacional. Sarlet e Figueiredo (2008, p. 09) vão além e 

dizem que é possível sustentar uma titularidade universal deste direito: 

Vigente, pois, o princípio da universalidade, no sentido de que o direito à 
saúde é reconhecido a todos pelo fato de serem pessoas [...] A partir disso é 
possível sustentar-se, em linha de princípio, a titularidade universal do 
direito à saúde, respaldada em sua estreita vinculação com os direitos à 
vida e à integridade física e corporal, sendo de afastar a tese que, de forma 
generalizada e sem exceções, procura cingi-lo somente aos brasileiros e 
estrangeiros residentes no país. 
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A CRFB/88 traz em seu artigo 5º, caput6, referente aos direitos e garantias 

fundamentais, a disposição de que estes seriam garantidos aos brasileiros e 

estrangeiros residentes no Brasil. Uma interpretação literal e restritiva deste 

dispositivo poderia levar à conclusão de que os estrangeiros que aqui não residem, 

mas que aqui se encontrem, não poderiam usufruir destes direitos, inclusive do 

direito fundamental à saúde.  

Contudo, esta interpretação é inconcebível, pois além de existir 

dispositivo constitucional que não traz exceção alguma quanto ao titular deste direito 

(artigo 196), negar o direito à saúde pode ser privar alguém do mais fundamental de 

todos os direitos, o direito à vida. Além disso, como dispõe o artigo 4º, II, da 

CRFB/88, o Brasil deve observar nas suas relações internacionais o princípio da 

prevalência dos direitos humanos, e negar o direito à saúde a um estrangeiro não 

residente no país seria ferir o referido princípio (ROCHA, 2011; SARLET, 2007). 

Importante destacar que o fato do direito fundamental à saúde ser 

reconhecido a todas as pessoas, sendo o acesso às ações e serviços de saúde 

universal, não obsta que ocorram eventuais diferenciações na aplicação prática das 

normas que tratam deste direito. Um exemplo bastante comum é o de atendimento 

preferencial aos deficientes, idosos e gestantes, possuindo eles esta prioridade em 

virtude da condição em que se encontram (ROCHA, 2011). Assim, esta diferenciação 

na aplicação das normas de saúde visa atender ao princípio da igualdade material e 

não fere o acesso igualitário ao direito à saúde (SARLET; FIGUEIREDO, 2008). 

Por outro lado, o direito fundamental à saúde tem como principal sujeito 

passivo o Estado. Aliás, o artigo 196 da CRFB/88, dispõe que é dever do Estado a 

garantia deste direito. Desta forma, incumbe ao Estado a realização de medidas 

voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos que nele se 

encontrem. Esta incumbência estatal de tornar efetivo o direito à saúde é feita 

principalmente por meio das chamadas políticas públicas, ou seja, mediante 

―políticas sociais e econômicas‖ como dispõe o artigo ora analisado (ROCHA, 2011).  

Além do Estado, entende-se que os particulares também podem ser 

considerados destinatários deste direito, pois ele gera um dever de respeito mútuo 

entre as pessoas, não se podendo ofender a saúde alheia (SARLET, 2007).  

                                                
6
 Art. 5º 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 [...] (grifou-se). 
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Ressalte-se que, quando se fala que o Estado é o responsável pelas 

ações e serviços púbicos de saúde, está se dizendo que a incumbência destas 

medidas cabe a todos os entes federativos, ou seja, União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios.  

Em relação à competência legislativa, dispõe o artigo 24, XII, da 

CRFB/88, que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde. Destaque-se que a União 

deve se limitar a editar normas gerais sobre os referidos assuntos, enquanto os 

Estados e o Distrito Federal podem editar normas complementares sobre os 

mesmos. Por sua vez, tomando como base o artigo 30, incisos I e II da CRFB/88, os 

Municípios também possuem competência para legislar sobre saúde, desde que 

seja para suplementar a legislação federal e estadual e que seja em prol de 

interesse local (ROCHA, 2011). 

Quanto ao aspecto administrativo, o artigo 23, II, da CRFB/88, dispõe que 

é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

―cuidar da saúde‖. Desta forma, a formulação e execução de políticas públicas de 

saúde compete a todos os entes federativos, o que enseja a existência de uma 

responsabilidade solidária entre eles na prestação dos serviços de saúde. Contudo, 

Barroso (2007, p. 15) ressalta que: 

A atribuição de competência comum não significa, porém, que o propósito 
da Constituição seja a superposição entre a atuação dos entes federados, 
como se todos detivessem competência irrestrita em relação a todas as 
questões. Isso, inevitavelmente, acarretaria a ineficiência na prestação dos 
serviços de saúde, com a mobilização de recursos federais, estaduais e 
municipais para realizar as mesmas tarefas. 

 

Assim, apesar da referida competência comum existente entre os três 

entes federativos, mostra-se necessária uma organização e estruturação dos 

serviços de saúde para que eles possam ser prestados da forma mais eficaz 

possível à sociedade. Neste contexto, entra em cena a Lei Orgânica da Saúde (Lei 

nº 8.080/90), mais conhecida como Lei do SUS (Sistema Único de Saúde), que será 

tratada a seguir. 
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2.4 O Sistema Único de Saúde (SUS) e a Lei nº 8.080/90 

O artigo 198 da CRFB/887 dispõe que as ações e serviços de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único. 

Atendendo a este dispositivo constitucional, em setembro de 1990 foi criada a Lei nº 

8.080, que trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 

bem como sobre a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. 

A Lei nº 8.080/90 é conhecida também como Lei Orgânica da Saúde e, 

por regulamentar o Sistema Único de Saúde (SUS), popularizou-se ainda como Lei 

do SUS. O SUS é constituído por um conjunto de ações e serviços públicos de 

saúde, prestados de forma cooperada por órgãos e instituições federais, estaduais e 

municipais, e até mesmo por iniciativa privada, mas em caráter complementar 

(BARROSO, 2007). 

Conforme Sarlet e Figueiredo (2008, p. 11), o SUS pode ser caracterizado 

primordialmente como uma garantia institucional fundamental, ―... tendo sido 

estabelecido e regulamentado pela própria Constituição de 1988, que estipulou os 

princípios pelos quais se estrutura e os objetivos a que deve atender‖. Assim, a 

constitucionalização do SUS como uma garantia institucional fundamental significa 

que o direito à saúde deve ser pautado pelos princípios e diretrizes previstos na 

CRFB/88 (artigos 198 a 200).  Estes princípios e diretrizes estão previstos também 

na Lei Orgânica da Saúde (artigo 7º) e, dentre eles, destacam-se: a unidade, a 

regionalização, a descentralização, a hierarquização, a integralidade e a participação 

da comunidade. 

O princípio da unidade estabelece que o SUS é um sistema único e 

unificado, sendo vedado aos entes federativos adotarem sistemas públicos de saúde 

próprios. Logo, os serviços e ações de saúde estão sujeitos a um só sistema, 

possuindo uma direção única e um só planejamento, ainda que subdivididos em 

cada esfera de governo, ou seja, em níveis nacional, estadual e municipal (SARLET; 

FIGUEIREDO, 2008). 

Contudo, apesar de único, o SUS possui uma atuação regionalizada, 

adaptando suas ações e serviços de acordo com o local em que atua. Em virtude 

disto, ocorre uma descentralização do sistema, repartindo-se regionalmente as 

                                                
7
 Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - descentralização, 
com direção única em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da comunidade. 
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competências dos entes federativos, de forma que a responsabilidade pelas ações e 

serviços de saúde fica sob o encargo dos Estados e, principalmente, dos Municípios, 

enquanto a União (representada pelo Ministério da Saúde) atua mais em caráter 

supletivo e subsidiário (SARLET; FIGUEIREDO, 2008). No mesmo sentido, 

orientando-se pelas noções de subsidiariedade e de municipalização, a Lei nº 

8.080/90: 

À direção nacional do SUS, atribuiu a competência de ―prestar cooperação 
técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para 
o aperfeiçoamento da sua atuação institucional‖ (art. 16, XIII), devendo 
―promover a descentralização para as Unidades Federadas e para os 
Municípios, dos serviços e ações de saúde, respectivamente, de 
abrangência estadual e municipal‖ (art. 16, XV). À direção estadual do SUS, 
a Lei nº 8.080/90, em seu art. 17, atribuiu as competências de promover a 
descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde, de 
lhes prestar apoio técnico e financeiro, e de executar supletivamente ações 
e serviços de saúde. Por fim, à direção municipal do SUS, incumbiu de 
planejar, organizar, controlar, gerir e executar os serviços públicos de saúde 
(art. 18, I e III) (BARROSO, 2007, p. 16). 

 

Ao se transferir poderes aos Municípios para elaborar e executar serviços 

de saúde verifica-se que a principal intenção desta descentralização é buscar a 

municipalização da saúde, de forma que as pessoas fiquem mais próximas destas 

políticas e sejam atendidas em seus próprios Municípios. Do mesmo modo, observa-

se que o SUS orienta-se por uma subsidiariedade, de forma que os Estados e a 

União atuam principalmente de modo supletivo, suprindo as eventuais ausências do 

Município. 

Por sua vez, a hierarquização dos serviços de saúde implica na divisão de 

redes em níveis crescentes de complexidade (básica, média e alta) de forma que o 

acesso aos referidos serviços ocorra a partir dos mais simples até os mais 

complexos, ressalvadas as situações de urgência (SARLET; FIGUEIREDO, 2008). 

Assim, conforme Rocha (2011), a rede de atenção básica envolve 

serviços médicos menos complexos que devem ser prestados especialmente pelos 

postos de saúde e por clínicas médicas. A rede de atenção de média complexidade 

compreende situações mais graves do que a anterior, realizando consultas 

hospitalares, exames, etc. Por fim, nas redes de atenção de alta complexidade 

devem ser realizados procedimentos médicos mais difíceis, que envolvem 

profissionais especializados e equipamentos mais sofisticados, como é o caso das 

cirurgias cardiovasculares e do tratamento de oncologias, por exemplo. Desta forma, 
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verifica-se que é preciso haver centros de referência para cada complexidade a ser 

tratada, de forma a facilitar o encaminhamento do indivíduo para a rede correta. 

O princípio da integralidade do atendimento aduz que a cobertura 

oferecida pelo SUS precisa ser a mais ampla possível. Por meio dele, viabiliza-se a 

prestação dos mais variados procedimentos médicos, não podendo o Poder Público, 

em princípio, negar a realização de uma medida comprovadamente necessária. Este 

princípio tem como base o artigo 198, II, da CRFB/88, do qual se destaca que a 

prioridade de atendimento deve ser para as atividades preventivas (SARLET; 

FIGUEIREDO, 2008). 

Por fim, a chamada ―participação na comunidade‖ ou gestão participada é 

uma importante diretriz que ocorre principalmente por meio das Conferências de 

Saúde e dos Conselhos de Saúde. Em resumo, as Conferências contam com a 

presença de vários segmentos sociais e objetivam avaliar a situação da saúde 

pública e propor diretrizes para a formulação de políticas públicas. Já os Conselhos 

de Saúde são órgãos deliberativos, consultivos e fiscalizatórios e têm ―... como 

principais funções formular estratégias de acordo com as particularidades regionais 

e fiscalizar aspectos econômicos e financeiros.‖ (ROCHA, 2011, p. 96). 

A Lei nº 8.080/90 dispõe ainda, nos artigos 5º e 6º, os diversos objetivos e 

atribuições do SUS, mostrando a enorme abrangência das tarefas destinadas ao 

SUS, que vão além da mera assistência clínica e hospitalar. Dentre elas, a título de 

exemplo, podem-se destacar as ações ligadas à vigilância sanitária, à proteção do 

meio ambiente e à saúde do trabalhador, bem como a participação na execução de 

ações de saneamento básico e na formulação da política de medicamentos e outros 

insumos de interesse para a saúde. As referidas tarefas advêm originalmente do 

artigo 200 da CRFB/888, que dispõe sobre as competências do SUS. 

Quanto ao financiamento do SUS, o artigo 198, §1º, da CRFB/88 aduz 

que ele deve ocorrer por meio dos recursos provenientes do orçamento da 

                                                
8
 Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: I - 

controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da 
produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; II - 
executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; III 
- ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; IV - participar da formulação da política 
e da execução das ações de saneamento básico; V - incrementar em sua área de atuação o 
desenvolvimento científico e tecnológico; VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o 
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; VII - participar do 
controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos 
psicoativos, tóxicos e radioativos; VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido 
o do trabalho. 
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seguridade social de todos os entes federados. O artigo 31 da Lei do SUS 

complementa: 

Art. 31. O orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de 
Saúde (SUS) de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à 
realização de suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua 
direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da 
Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 

O art. 198, §2º, da CRFB/88 assegura ainda que há a obrigatoriedade de 

uma aplicação anual de recursos mínimos em ações e serviços de saúde por parte 

de todos os entes federados. Desta forma, o fato de um ente federado ser 

responsável perante a população por determinado serviço de saúde não significa 

que a ele cabe custeá-lo sozinho ou isoladamente (BARROSO, 2007). 

Por sua vez, a Lei do SUS, em seu artigo 32, I a VI, traz outras fontes de 

financiamento do SUS, como recursos provenientes de doações, multas, taxas, 

alienações patrimoniais, rendimentos de capital, dentre outros. 

Conforme Marques Júnior (2015), o SUS apresentou vários avanços 

notórios nos últimos anos, sendo na contemporaneidade reconhecido como a 

política de maior inclusão social implementada no Brasil, além de representar um 

dos elos de manutenção dos compromissos do Poder Público brasileiro com seus 

cidadãos. 

Aliás, de acordo com os dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde 

(PORTAL BRASIL, 2014, online), o SUS tem mais de 6,5 mil hospitais credenciados, 

45 mil unidades de atenção primária e 30,3 mil Equipes de Saúde da Família (ESF). 

O sistema realiza 2,8 bilhões de procedimentos ambulatoriais anuais, 19 mil 

transplantes, 236 mil cirurgias cardíacas, 9,7 milhões de procedimentos de 

quimioterapia e radioterapia e 11 milhões de internações. Entre as ações mais 

reconhecidas do SUS estão a criação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU), Políticas Nacionais de Atenção Integral à Saúde da Mulher, de 

Humanização do SUS e de Saúde do Trabalhador, a realização de transplantes pela 

rede pública, além de participar de programas de vacinação em massa de crianças e 

idosos em todo o País. 

Diante do exposto, percebe-se que o SUS é o principal instrumento de 

concretização das políticas públicas de saúde promovidas pelos Poderes Legislativo 

e Executivo. Todavia, atualmente, a saúde pública brasileira passa por uma crise 
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financeira e administrativa, de modo que o SUS não tem conseguido atender a todas 

as demandas da população de forma eficiente. Isso tem levado os usuários, cada 

vez mais, a buscarem a atuação judicial a fim de atender as suas demandas de 

saúde, especialmente de realização de tratamentos e concessão de medicamentos 

(ROCHA, 2016). 

Conforme Mocelin (2013), desde o seu surgimento, o SUS enfrenta 

dificuldades para proporcionar o atendimento universal, em razão da crescente 

demanda pelos serviços públicos de saúde. Bem como pela ausência do 

oferecimento de condições financeiras, estruturais e pessoais. Para a autora, ―... no 

Brasil, apesar do arcabouço legal já estar constituído, um dos maiores desafios que 

o SUS enfrenta é sua efetivação, ou seja, manter a coerência entre o direito legal à 

saúde e a realidade, ou seja, o que de fato é cumprido‖ (MOCELIN, 2013, p. 104). 

A referida busca pela efetivação do direito à saúde por meio do Judiciário, 

consoante Mocelin (2013), teve início na década de 1990, quando portadores de 

HIV/AIDS reivindicaram judicialmente o acesso a procedimentos médicos e 

medicamentos, com base no direito constitucional à saúde e na responsabilidade 

solidária dos entes federativos para concretizar o citado direito. 

A partir de então, as demandas judiciais versando sobre a efetivação do 

direito à saúde só aumentaram, abrindo espaço para uma forte ingerência judicial 

nas políticas públicas estatais, especialmente através do ativismo judicial, tema que 

será melhor tratado nos próximos capítulos. 
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3 JUDICIALIZAÇÃO E ATIVISMO JUDICIAL EM SEDE DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Entende-se por políticas públicas o conjunto de atividades estatais que 

visa atender aos direitos sociais e aos objetivos do Estado. Esses objetivos estão 

elencados no art. 3º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

(CRFB/88) e tratam de condutas estatais proativas, tendo como núcleo a efetivação 

dos direitos fundamentais (CANELA JUNIOR, 2009). 

O presente trabalho concentrar-se-á nas políticas públicas voltadas à 

concretização dos direitos fundamentais sociais, em especial o direito à saúde. 

 

3.1 Políticas Públicas 

As políticas públicas surgem quando o Estado se vê obrigado a agir para 

realizar objetivos coletivos, como a redução das desigualdades sociais e a 

implementação de uma justiça social (LEITE; REYMÃO, 2016). Assim, essas 

políticas estatais objetivam atender o interesse público e, em virtude disso, têm 

como destinatário toda a sociedade, devendo suas demandas serem consideradas e 

acolhidas (OASHI, 2016). 

Os autores das políticas públicas são o Poder Legislativo, ao criar as 

normas que as definem, e o Poder Executivo, ao executá-las (GRINOVER, 2010). 

Todavia, após a CRFB/88, nota-se uma crescente judicialização de questões 

envolvendo as políticas públicas, transformando-se o Poder Judiciário também em 

um protagonista das políticas públicas.  

Para Canela Junior (2009) e Grinover (2010), a jurisdição deve promover 

o realinhamento necessário caso as atividades das demais funções estatais não se 

harmonizem com os objetivos do Estado. Desta forma, uma violação aos direitos de 

determinada pessoa, relacionados às políticas públicas, torna a questão um conflito 

jurídico, justificando a intervenção do Judiciário, a quem caberá o controle dessas 

políticas (OASHI, 2016). 

Assim, entende-se que o Poder Judiciário, quando devidamente 

provocado, também participa da construção das políticas públicas por meio de suas 

decisões, ao visar concretizar os objetivos fundamentais presentes na CRFB/88. 

Nas palavras de Canela Junior (apud GRINOVER, 2010, p. 14): 

Como toda atividade política (políticas públicas) exercida pelo Legislativo e 
pelo Executivo deve compatibilizar-se com a Constituição, cabe ao Poder 
Judiciário analisar, em qualquer situação e desde que provocado, o que se 
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convencionou chamar de ‗atos de governo‘ ou ‗questões políticas‘, sob o 
prisma do atendimento aos fins do Estado (art. 3º da CF), ou seja, em última 
análise à sua constitucionalidade. 

 

Contudo, o Poder Judiciário muitas vezes acaba atuando de forma muito 

intensa nas políticas públicas, de forma que se questiona se ele possui legitimidade 

para tanto ou se estaria interferindo nas funções dos demais poderes. Esta conduta, 

como será visto, pode caracterizar o chamado ativismo judicial e envolve uma 

discussão sobre a violação ou não do princípio da separação de poderes. 

 

3.2 O Princípio da Separação de Poderes 

Antes de adentrar na judicialização e no ativismo judicial propriamente 

dito, cumpre fazer uma breve introdução do princípio da separação de poderes, 

consagrado pela CRFB/88 em seu art. 2º: ―São Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário‖. Assim: 

A Constituição Federal, visando, principalmente, evitar o arbítrio e o 
desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos 
poderes do Estado [...] independentes e harmônicos entre si, repartindo 
entre eles as funções estatais e prevendo prerrogativas e imunidades para 
que bem pudessem exercê-las, bem como criando mecanismos de controle 
recíprocos, sempre como garantia da perpetuidade do Estado democrático 
de Direito. (MORAES, 2006, p. 383). 

 

Consoante Silva (2014), a expressão poderes adotada pelo Texto 

Constitucional tem um duplo sentido: exprime tanto as funções legislativa, executiva 

e jurisdicional, quanto os respectivos órgãos que as exercem de forma típica. Por 

isso, apesar do termo separação de poderes também ser aceito, se torna mais 

apropriado falar em divisão de funções, já que o poder estatal (poder político) é uno, 

indivisível e indelegável. 

A teoria da separação dos poderes como é conhecida hoje foi criada por 

Montesquieu no século XVIII, ficando amplamente conhecida por meio da obra ―O 

Espírito das Leis‖. A aludida teoria surge em meio ao liberalismo, movimento que 

buscava superar o absolutismo por intermédio da não intervenção estatal na esfera 

privada do indivíduo. Com o Estado liberal, buscou-se substituir a vontade individual 

dos governantes pela vontade da lei, geral e abstrata. Assim, a separação dos 

poderes nasce como uma forma de limitação do poder do Estado, evitando a 

concentração desse poder a fim de garantir a proteção aos direitos e liberdades 

fundamentais (CANELA JÚNIOR, 2009). O objetivo principal, portanto, do 
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surgimento da referida teoria era proteger os indivíduos da ingerência arbitrária do 

Estado, considerado o maior inimigo à liberdade individual. 

No Estado Liberal, vigorava uma separação de poderes rígida, em que 

cabia exclusivamente ao Poder Legislativo a elaboração do direito, à medida que 

competia aos administradores públicos e magistrados apenas a aplicação dessas 

normas - em razão da referida teoria ter como objetivo principal evitar a prática de 

arbitrariedades pelo Estado (FREIXO, 2014). 

Com o surgimento do Estado Social, a partir da crise econômica e social 

que se instalou após o processo de industrialização, o compromisso dos Estados 

evoluiu, passando a envolver não só a garantia de liberdades negativas (direitos de 

primeira dimensão), mas também de liberdades positivas (direitos de segunda 

dimensão), a fim de buscar a igualdade material. O Estado passou então a assumir 

condutas proativas (CANELA JÚNIOR, 2009). 

Além disso, após o fim da Segunda Guerra Mundial, houve a 

consolidação do Estado Constitucional (superando o chamado Estado Legislativo), 

no qual a Constituição passa a ser tida como uma norma jurídica hierarquicamente 

superior aos demais diplomas normativos, limitando, até mesmo, a atuação 

legislativa (FREIXO, 2014). Segundo Barroso (2012, p. 04), a Constituição ―... não 

apenas disciplina o modo de produção das leis e atos normativos, como estabelece 

determinados limites para o seu conteúdo, além de impor deveres de atuação ao 

Estado‖. 

Com fundamento nessa ideia de superioridade da Constituição, nasce o 

controle de constitucionalidade das leis pelo Poder Judiciário, a partir do qual, aliado 

à necessidade da efetivação dos direitos sociais constitucionalmente consagrados, 

emerge o fenômeno de judicialização da política e, posteriormente, do ativismo 

judicial (FREIXO, 2014). 

Assim, com essa transição do Estado Liberal e Legislativo para o Estado 

Social e Constitucional, transformou-se também o princípio da separação dos 

poderes, já que este não pode ser visto como um fim em si mesmo, mas deve estar 

ligado ao alcance das finalidades estatais (CANELA JÚNIOR, 2009). Logo, a 

separação rígida de poderes tornou-se inviável, tendo sido superada de modo que, 

de acordo com a CRFB/88, cada poder exerce, além de sua função típica, funções 

atípicas, ou seja, típicas de outros poderes (FREIXO, 2014). Tanto é assim que o 

Texto Constitucional estabelece que os poderes são, além de independentes, 
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harmônicos, devendo trabalhar em conjunto para alcançar a efetivação dos direitos 

fundamentais constitucionais. 

 

3.3 Ativismo Judicial e Judicialização da Política 

O ativismo judicial se caracteriza como sendo uma atitude do juiz, uma 

escolha proativa e específica de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido 

e o seu alcance. Essa conduta está associada a uma forma de participação mais 

ampla e intensa do Poder Judiciário na efetivação dos valores e fins constitucionais, 

com maior ingerência na atuação dos outros dois poderes (BARROSO, 2009). 

Conforme Teixeira (2016), ativismo judicial é a interferência do Poder 

Judiciário no campo de atuação dos Poderes Legislativo e Executivo, objetivando a 

proteção e a concretização das normas constitucionais. Da mesma forma, Messias 

(2016) entende que o ativismo judicial é um comportamento dos magistrados no 

sentido de revisar questões de competência de outras instituições, de forma a 

cooperar para o aprimoramento da democracia. 

Contudo, o referido fenômeno não se confunde com a chamada 

judicialização, apesar de com ela ter relação. Barroso (2009, p. 19) ilustra que: ―... 

judicialização significa que algumas questões de larga repercussão política ou social 

estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias 

políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo‖. Judicialização 

propriamente dita significa o ingresso de uma ação no Poder Judiciário. O que 

Barroso elucida com a frase supracitada é que a judicialização é uma atitude que 

vem sendo utilizada como forma de resolver determinadas questões que antes só 

eram decididas pelos Poderes Legislativo e Executivo, ou seja, tem se tornado cada 

vez mais comum a chamada judicialização da política. 

No Brasil, a judicialização é um fato que decorre do modelo constitucional 

por nós adotado, tendo em vista que ele garante em seu art. 5º, inciso XXXV que a 

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito. Assim, 

quando houver lesão ou ameaça a direito, o Poder Judiciário está autorizado a 

interferir para proteger o cidadão, mesmo que esta intervenção vá de encontro à 

vontade do governante e/ou do legislador. Aliás, este é o consagrado Princípio da 

Inafastabilidade da Jurisdição (MARMELSTEIN, 2009). Desta forma, o Judiciário, 

principalmente após a CRFB/88, quando demandado, passou a tratar de questões 

de larga repercussão política e social como, por exemplo, as políticas públicas. 
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O ativismo judicial, diferentemente da judicialização, não possui 

resguardo constitucional expresso. Ele é um exercício deliberado de vontade política 

(BARROSO, 2009). Apesar disso, o ativismo tem uma relação muito forte com a 

judicialização, pois sem ela não teria como o referido fenômeno ocorrer, já que ele 

ocorre dentro de determinada deliberação do juiz em uma ação. 

O ativismo judicial pode se manifestar por meio de diferentes condutas. 

São algumas delas:  

(i) a aplicação direta da Constituição a situações não expressamente 
contempladas em seu texto e independentemente de manifestação do 
legislador ordinário; (ii) a declaração de inconstitucionalidade de atos 
normativos emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos 
que os de patente e ostensiva violação da Constituição; (iii) a imposição de 
condutas ou de abstenções ao Poder Público, notadamente em matéria de 
políticas públicas. (BARROSO, 2009, p. 22). 

 

Para os fins deste capítulo, aborda-se principalmente a última hipótese, 

ou seja, o ativismo judicial como forma de imposição de condutas ou abstenções ao 

Poder Público em matéria de políticas públicas. 

A CRFB/88 prevê uma gama de direitos fundamentais sociais que devem 

ser garantidos aos cidadãos por meio das políticas públicas. Miranda (1988) explana 

que os referidos direitos constituem normas de conteúdo programático, ou seja, 

normas de aplicação diferida que necessitam de complementos ou interferências do 

Estado, principalmente por meio do Poder Legislativo, para que possam ser 

concretizadas. 

Contudo, o entendimento de que os direitos fundamentais sociais 

constituem normas de conteúdo meramente programático é bastante refutado 

atualmente. Os contrários a esta definição argumentam que os direitos fundamentais 

são dotados de aplicabilidade imediata (artigo 5ª, §1º, da CRFB/88), possuindo, 

desta forma, eficácia plena e não dependendo de intermediação do Estado para 

serem exigíveis. 

Assim, não mais se admite que as normas veiculadoras de direitos sociais 

sejam consideradas meras intenções a serem seguidas pelo Estado, ficando 

dependentes de regulamentação infraconstitucional. Entende-se que estes direitos 

podem muito bem serem exigidos por meio do Poder Judiciário, quando não 

satisfeitos pelos demais poderes. Neste sentido, Marques Júnior (2014, p. 08): 

Neste contexto social e ideológico se fortalecem os direitos sociais, culturais 
e econômicos, cuja exigibilidade foi inicialmente questionada em virtude de 
exigirem do Estado determinadas prestações que nem sempre podem ser 
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satisfeitas, sendo remetidos à esfera dos chamados ―direitos 
programáticos‖. Torna-se inegável que a Constituição Federal de 1.988 ao 
estatuir uma enorme gleba de direitos fundamentais sociais avançou na 
juridicidade dos mesmos. [...]  
Em nome do postulado atinente à força normativa da Constituição, torna-se 
impensável na ordem jurídica compromissada com o neoconstitucionalismo 
inclusivo, em que os direitos fundamentais sociais sejam destituídos de 
aplicabilidade prática encontrando-se no plano das normas meramente 
programáticas. Torna-se premente a sua inclusão com o status de cláusulas 
pétreas.  

 

Desta forma, o fato dos Poderes Legislativo e Executivo muitas vezes se 

omitirem a respeito do cumprimento dos direitos fundamentais sociais, é a principal 

causa do surgimento do ativismo judicial em sede de políticas públicas, pois se abre 

espaço para que o Poder Judiciário, movido por uma judicialização, manifeste-se a 

respeito da concretização destas normas constitucionais (MESSIAS, 2016). Assim, a 

judicialização da política e o ativismo judicial ocorrem principalmente devido à falta 

de efetivação das políticas públicas pelos Poderes Legislativo e Executivo. 

Uma das objeções opostas à judicialização da política e ao ativismo 

judicial é o risco que eles podem vir a acarretar para a legitimidade democrática, 

tendo em vista que juízes, desembargadores e ministros não são agentes públicos 

eleitos pela vontade popular, apesar de desempenharem um poder político. 

A possiblidade de um órgão não eletivo como o Supremo Tribunal Federal 
sobrepor-se a uma decisão do Presidente da República — sufragado por 
mais de 40 milhões de votos — ou do Congresso — cujos 513 membros 
foram escolhidos pela vontade popular — é identificada na teoria 
constitucional como dificuldade contramajoritária. Onde estaria, então, sua 
legitimidade para invalidar decisões daqueles que exercem mandato 
popular, que foram escolhidos pelo povo? (BARROSO, 2009, p. 25). 

 

Nesse ponto, faz-se pertinente apontar a crítica feita por Maus (2000) à 

ascensão do Judiciário, especialmente da Corte Constitucional alemã, à condição de 

mais alta instância moral da sociedade. Para a autora, após o fim da Monarquia, 

com o estabelecimento do Estado de Direito Liberal e com a primazia do Poder 

Legislativo, por meio da vinculação à lei, a sociedade perdeu a figura de seu ―pai‖ 

(antes representada pelo monarca), tornando-se órfã e carente de tutela. Assim, o 

Judiciário acabou assumindo esse papel de censor moral da sociedade, denominado 

por Maus de superego da sociedade. Para a autora: 

Não se trata simplesmente da ampliação objetiva das funções do Judiciário, 
com o aumento do poder da interpretação, a crescente disposição para 
litigar ou, em especial, a consolidação do controle jurisdicional sobre o 
legislador, principalmente no continente europeu após as duas guerras 
mundiais. Acompanha essa evolução uma representação da Justiça por 
parte da população que ganha contornos de veneração religiosa (MAUS, 
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2000, p. 185). 

 

Todavia, o que Maus (2000) entende ser o mais preocupante nessa 

transformação do Judiciário em superego da sociedade é a emergência de valores 

suprapositivos no embasamento das decisões judiciais. Segundo a autora, a Corte 

Constitucional alemã passou a introduzir em suas decisões pontos de vista morais e 

valores que apregoa serem anteriores à Constituição e estarem acima dela. Dessa 

forma, o Poder Judiciário estaria se colocando não só acima das leis, mas também 

da Constituição. Conforme Maus, essa fundamentação jurisprudencial com base em 

valores e convenções morais confere ao Poder Judiciário maior grau de legitimação, 

imunizando-o contra críticas e controle social, bem como afastando-o de qualquer 

sintonização com a vontade popular à medida que libera-o de vinculação legal.  

Contudo, essas críticas da autora alemã não se aplicam ao ativismo 

judicial pautado e limitado pela Constituição. Ademais, Barroso (2009) recusa a 

objeção de que o ativismo é um risco para a legitimidade democrática, alegando que 

os magistrados detém um poder político conferido pela própria Constituição, ou seja, 

ao aplicarem a Constituição e as leis, eles concretizam decisões tomadas pelo 

constituinte e pelo legislador, representantes do povo. Ressalta, ainda, que um dos 

grandes papeis da Constituição é o de proteger valores e direitos fundamentais 

mesmo que contra uma eventual vontade de quem tem mais votos, devendo o 

Supremo Tribunal Federal (STF), intérprete final da Constituição, velar por esta 

proteção. Assim, conclui acertadamente o autor que a jurisdição constitucional bem 

exercida é antes uma garantia para a democracia do que um risco, desde que juízes 

e tribunais fundamentem racionalmente suas decisões na Constituição e não 

presumam demais de si mesmos, ou seja, não se atenham a impor suas escolhas, 

preferências e vontades. 

Desta forma, entende-se que juízes são representantes do povo, ainda 

que indiretamente. Em virtude disso, possuem uma série de deveres a serem 

cumpridos para que preservem sua legitimidade, como, por exemplo: somente 

devem agir em nome da Constituição e das leis, e não por vontade política própria; 

devem respeitar a presunção de validade das leis e; devem atuar em sintonia com o 

sentimento social. Todavia, esta legitimidade democrática não impede que, em 

certos casos, os juízes atuem de modo contramajoritário, pois a promoção e a 

conservação dos direitos fundamentais, ainda que contra a vontade das maiorias, 
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são condições para o funcionamento do constitucionalismo democrático. Logo, ―... a 

intervenção do Judiciário, nesses casos, sanando uma omissão legislativa ou 

invalidando uma lei inconstitucional, dá-se a favor e não contra a democracia‖ 

(BARROSO, 2009, p. 28). 

Nesta conjuntura, entra em discussão ainda se o ativismo judicial violaria 

o supracitado princípio da separação de poderes/funções. Como visto, este princípio 

não é mais tão rígido, devendo os poderes trabalhar em conjunto para alcançar a 

efetivação dos direitos fundamentais constitucionais, incluindo aqui a efetivação das 

políticas públicas. Assim, teoricamente, o ativismo judicial quando praticado com o 

fim de dar efetividade às políticas públicas, não está violando o referido princípio, 

posto que se encontra apenas a corrigir uma falha dos demais poderes. 

Nesse contexto, a concepção clássica de tripartição dos poderes vem sendo 
reavaliada, numa clara postura de se efetivar os direitos garantidos nas 
Constituições dos Estados contemporâneos, demandando um Poder 
Judiciário mais atuante e responsável na concretização do Estado 
Democrático de Direito, uma vez que não se pode mais aceitar a ideia de 
entregar a alguém um poder absoluto sobre determinada função pública, 
mormente o de formular e implementar políticas públicas. (ASSIS, 2012, p. 
176-177). 

 

Na contemporaneidade, o Poder Judiciário vem superando uma função 

jurisdicional eminentemente garantista, passando a desempenhar também uma 

função promocional. Logo, mostra-se defasada a ideia de efetivação de políticas 

públicas unicamente pelos Poderes Executivo e Legislativo. O compromisso com a 

implementação dos direitos sociais é estatal, cabendo a todos os poderes o 

desempenho de suas funções em prol dos interesses e bem estar coletivos 

(MARQUES JUNIOR, 2014). 

Contudo, cabe lembrar que as decisões judiciais ativistas são pensadas 

para casos concretos, lides que chegaram até o Poder Judiciário. Muitas vezes os 

juízes não possuem o conhecimento necessário das consequências de suas 

decisões e acabam colocando em risco o acesso e a concretização dos direitos 

fundamentais dos demais cidadãos, podendo prejudicar a própria continuidade das 

políticas públicas (TEIXEIRA, 2016). Ou seja, em certas decisões os juízes deixam 

de fazer uma análise econômica do direito, não avaliando o seu custo para a 

sociedade e, desta forma, acabam comprometendo os recursos estatais. 

Assim, o ativismo judicial, fenômeno fruto da judicialização da política e 

que tem se tornando uma tendência mundial e no Brasil, mostra-se legítimo desde 
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que as decisões judiciais sejam compatíveis com os preceitos constitucionais e sem 

que tragam consequências negativas para a sociedade, não devendo os 

magistrados produzir decisões presunçosas e vaidosas (MESSIAS, 2016). 

 

3.4 As Teorias da Reserva do Possível, do Mínimo Existencial e da Máxima 

Efetividade 

Para compreender melhor o papel do Poder Judiciário na efetivação das 

políticas públicas, seja ou não por meio de ativismo judicial, cumpre fazer uma 

análise das teorias da reserva do possível, do mínimo existencial e da máxima 

efetividade, uma vez que elas são influências diretas nas decisões judiciais. 

A teoria da reserva do possível alega que os recursos financeiros estatais 

são limitados, devendo as políticas públicas promovidas pelo Poder Público respeitar 

os limites orçamentários na realização dos direitos sociais. Trata-se de uma clara 

proteção aos interesses da Fazenda Pública, pois justifica a não realização de todos 

os anseios coletivos por falta de recursos orçamentários (MARQUES JUNIOR, 

2014). 

Os meios financeiros do Estado devem ser aplicados prioritariamente no 

atendimento dos fins considerados essenciais pela Constituição, como, por exemplo, 

a concretização dos direitos sociais, até que eles sejam realizados. Como visto, a 

teoria da reserva do possível muitas vezes é justificativa para a não concretização 

destes direitos. Contudo, sabe-se que a destinação dos recursos financeiros do 

Estado é definida pelo próprio Estado, por decisões discricionárias governamentais e 

parlamentares, sintetizadas no orçamento público (TOLEDO; FERREIRA, 2016).  

Desta forma, esta teoria não pode ser utilizada pelo Estado quando ele próprio 

destina preciosos recursos públicos para determinadas áreas menos prioritárias e de 

menor relevância, como a destinação de enormes valores para serviços de 

publicidade e propaganda institucional (MARQUES JUNIOR, 2014). 

Esta tradicional teoria tende ainda a se mostrar defasada quando esbarra 

em situações em que se comprometa o núcleo básico da vida, qual seja a dignidade 

da pessoa humana, encontrando, portanto, uma limitação na garantia constitucional 

do mínimo existencial. Neste contexto, surge espaço para que o Poder Judiciário se 

utilize da técnica do ativismo judicial e avoque a implementação de políticas públicas 

instituídas pela Constituição e não efetivadas pelos demais poderes (MARQUES 

JUNIOR, 2014). 
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 O mínimo existencial é a reunião de direitos fundamentais sociais 

mínimos, cujo núcleo essencial deve ser juridicamente garantido, tendo em vista que 

ele é o necessário para se alcançar a condição elementar de dignidade humana. Por 

sua vez, entende-se por núcleo essencial a parcela do direito fundamental que se 

mostra intangível, ou seja, é o ―limite dos limites‖ a algum direito fundamental 

(TOLEDO; FERREIRA, 2016). Assim, a teoria do mínimo existencial apregoa que o 

núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais deve ser garantido, sendo dever 

do Estado esta garantia. Desta forma, o Poder Judiciário muitas vezes se baseia 

nesta teoria para efetivar políticas públicas não concretizadas pelos demais poderes, 

sendo o ativismo judicial uma das formas utilizadas mais eficazes para se atingir 

este objetivo. 

Como se percebe, as duas teorias citadas muitas vezes acabam se 

confrontando. De um lado, o Estado se vale da teoria da reserva do possível para 

justificar que não possui recursos materiais suficientes para concretizar todos os 

anseios coletivos, e de outro, o Poder Judiciário se utiliza da teoria do mínimo 

existencial para assegurar que o núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais 

deve ser sempre resguardado. 

É certo que a efetivação de políticas públicas de direitos sociais depende 

de recursos financeiros e está subordinada às possibilidades orçamentárias estatais, 

de modo que, comprovada a incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, 

desta não se poderá exigir a imediata efetivação do comando constitucional, sendo 

viável, assim, a alegação da teoria da reserva do possível. Contudo, não se mostra 

lícito ao Poder Público, por meio de indevida e irresponsável organização de sua 

atividade financeira/orçamentaria, por exemplo, criar obstáculo que frustre e 

inviabilize o estabelecimento e a preservação de condições materiais mínimas de 

existência dos cidadãos (MARQUES JUNIOR, 2014).  

Assim, em um caso concreto, para que a teoria da reserva do possível 

seja minimamente viável frente à teoria do mínimo existencial, cabe ao Poder 

Público, objetivamente, o ônus da comprovação tanto da falta de recursos materiais 

indispensáveis à concretização dos direitos fundamentais sociais, quanto da 

aplicação eficiente dos mesmos (TOLEDO; FERREIRA, 2016). 

Por fim, tem-se a chamada teoria da máxima efetividade, que apregoa a 

plena exigibilidade dos direitos sociais previstos no texto constitucional, até mesmo 

pela via judicial. Segundo ela, o Estado deve orientar-se pela máxima efetividade do 
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Texto Constitucional na realização dos direitos fundamentais sociais. Assim, deve o 

administrador público e, em sua omissão, o juiz, optar pela interpretação que 

reconheça maior eficácia a esses direitos (MARQUES JUNIOR, 2014). 

Logo, à luz desta teoria, diante de um caso que envolva a concretização 

ou não de algum direito social, o Poder Judiciário deve optar pela solução que 

garanta a máxima efetividade do Texto Constitucional, obedecendo, assim, a força 

normativa da Constituição. Sobre esta última, dispõe Hesse (1991, p.19): 

Embora a Constituição não possa, por si só, realizar nada, ela pode impor 
tarefas. A Constituição transforma-se em força ativa se essas tarefas forem 
efetivamente realizadas, se existir a disposição de orientar a própria 
conduta segundo a ordem nela estabelecida, se, a despeito de todos os 
questionamentos e reservas provenientes dos juízos de conveniência, se 
puder identificar a vontade de concretizar essa ordem. Concluindo, pode-se 
afirmar que a Constituição converter-se-á em força ativa se fizerem-se 
presentes na consciência geral — particularmente, na consciência dos 
principais responsáveis pela ordem constitucional —, não só a vontade de 
poder, mas também a vontade de Constituição. 

 

Assim, orientando-se pela máxima efetividade, a judicialização e o 

ativismo judicial ganham ainda mais forças em sede de políticas públicas ao se 

efetivarem os direitos fundamentais sociais não materializados pelos demais 

poderes. 

Desta forma, conclui-se que as teorias da máxima efetividade e do 

mínimo existencial andam juntas ao procurar garantir aos cidadãos as condições 

necessárias para que tenham uma vida digna, ou seja, buscam, acima de tudo, dar 

efetividade aos direitos fundamentais sociais previstos na CRFB/88. Como visto, o 

Poder Judiciário tem um papel fundamental na aplicação destas teorias, utilizando-

as, em casos concretos, como base para a materialização dos direitos sociais, 

muitas vezes por meio de decisões ativistas. 

Por outro lado, a teoria da reserva do possível se apresenta como um 

freio às demais teorias, sendo inegável que os recursos financeiros estatais são 

limitados e têm papel decisivo na concretização das políticas públicas de direitos 

sociais. Apesar disso, nota-se, muitas vezes, que a Fazenda Pública, insensível às 

demandas sociais e retrógrada no atual Estado Social de Direito, utiliza-se desta 

teoria apenas para desviar-se do seu dever constitucional de efetivação das políticas 

públicas (MARQUES JUNIOR, 2014). 

Assim, chega-se à conclusão de que essas teorias não são excludentes 

entre si. O Poder Judiciário, ao exercer seu papel na garantia de políticas públicas 
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de direitos fundamentais sociais, analisando o caso concreto, deve buscar uma 

ponderação entre elas de modo que se complementem e se justifiquem, não sendo 

recomendável a simples exclusão de uma delas. Do mesmo modo, o ativismo 

judicial em sede de políticas públicas deve pautar-se nesta ponderação, pois é 

assim que este fenômeno se mostrará legítimo e necessário para a sociedade atual 

tão cheia de mazelas e injustiças. 
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4 A EFETIVIDADE DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE POR MEIO DO 

PODER JUDICIÁRIO 

 

Os direitos fundamentais sociais devem ser originariamente prestados por 

meio de políticas públicas pelos Poderes Legislativo e Executivo, criando normas e 

executando-as, respectivamente. Contudo, muitas vezes, estes poderes se omitem a 

respeito do cumprimento destes direitos, abrindo espaço para a judicialização dos 

mesmos, bem como para a ocorrência do ativismo judicial. 

No Brasil, o direito fundamental à saúde também está inserido nesta 

tendência de justiciabilidade, pois se encontra em uma situação bastante distante de 

sua plena efetivação para toda a população. Assim, muitos cidadãos veem no Poder 

Judiciário um meio mais efetivo de garantir o seu acesso à saúde, de forma que 

ingressam com demandas judiciais reclamando diversas formas de prestações de 

saúde, como a concessão de medicamentos, a realização de cirurgias, a obtenção 

de vagas em leitos de hospitais, etc. 

 

4.1 A Judicialização da Saúde 

O fenômeno da judicialização da saúde pública no Brasil, ou seja, a 

propositura de demandas judiciais em face de entes públicos relacionadas à busca 

de procedimentos médicos e/ou medicamentos, teve um crescimento exponencial 

nos últimos anos. Estas reinvindicações se fundamentam no direito constitucional à 

saúde, que inclui o dever estatal de prestar assistência à saúde de forma integral, 

universal e gratuita, sob a responsabilidade conjunta de todos os entes federados 

(MOCELIN, 2013).  

Na contemporaneidade, as normas constitucionais de saúde deixaram de 

ser entendidas como meramente programáticas e passaram a não mais depender 

da atuação do Legislativo e do Executivo para desfrutarem de seus efeitos. As 

referidas normas possuem o caráter de efetividade, ou seja, são aplicáveis direta e 

imediatamente. Em virtude disto, as políticas públicas de saúde, quando não são 

prestadas por aqueles poderes, podem ser objeto de judicialização. Neste sentido, 

discorre Barroso (2007, p. 12): 

Sempre que a Constituição define um direito fundamental ele se torna 
exigível, inclusive mediante ação judicial [...] O Judiciário deverá intervir 
sempre que um direito fundamental – ou infraconstitucional – estiver sendo 
descumprido, especialmente se vulnerado o mínimo existencial de qualquer 
pessoa. 
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Assim, a eficácia jurídica dos mandamentos constitucionais que tratam do 

direito à saúde conecta-se ao conjunto de prestações de saúde exigíveis ao Poder 

Judiciário por força e consequência da CRFB/88. Logo, os três poderes têm a 

obrigação e o dever de realizar o direito fundamental à saúde (TOLEDO; 

FERREIRA, 2016). 

A judicialização da saúde envolve dois principais tipos de demandas: 

pedidos de medicamentos/serviços que o SUS já oferece na teoria, mas não de fato 

e pedidos de medicamentos/serviços não disponíveis na rede pública, às vezes até 

mesmo sem a aprovação de órgãos reguladores (NEXO, 2017, online). 

Segundo o último levantamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

sobre a judicialização da saúde, considerando os processos ajuizados até 2015 e se 

somadas todas as demandas existentes no 1º grau, no 2º grau, nos Juizados 

Especiais, no Superior Tribunal de Justiça, nas Turmas Recursais e nas Turmas 

Regionais de Uniformização, encontra-se um total de 854.506 ações em matéria de 

saúde (TABELA 1). 

 

Tabela 1 - Número de ações de saúde por assunto 

Assunto Quantidade 

Serviços em saúde 61.655 

Fornecimento de medicamentos 200.090 

Tratamento médico-hospitalar 60.696 

Tratamento médico hospitalar e/ou fornecimento de 
medicamentos 

151.856 

Convênio médico com o SUS 737 

Planos de saúde (direito do consumidor) 293.449 

Planos de saúde (benefício trabalhista) 36.611 

Doação e transplante órgãos/tecidos 491 

Saúde mental 3.001 

Controle social e Conselhos de saúde 1.468 

Hospitais e outras unidades de saúde 5.642 

Erro médico 38.810 

TOTAL 854.506 

Fonte: CNJ 
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Contudo, atualmente, a judicialização da saúde ocorre de forma 

desordenada e em grande volume. Tantas são as demandas de saúde que os 

tribunais superiores estão sendo obrigados a se manifestar criando padrões para as 

decisões tomadas nas instâncias inferiores. Em abril de 2017, por exemplo, o 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o julgamento de um caso específico 

do Rio de Janeiro servirá como referência para casos futuros e paralisou todos os 

processos existentes com o mesmo assunto, exceto os urgentes. A futura decisão, 

ainda sem data de julgamento, determinará se o Estado é ou não obrigado a 

oferecer medicamentos que não estão contemplados na lista do SUS (NEXO, 2017, 

online). 

Por sua vez, o STF também já iniciou um julgamento conjunto que vai 

decidir se o Estado é ou não obrigado a conceder judicialmente medicamentos de 

alto custo e medicamentos sem registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa) (NEXO, 2016, online). 

Observa-se que, nem sempre o Judiciário efetiva diretamente as 

demandas de saúde postas sob sua apreciação. Isto ocorre pois é inviável a 

existência de um sistema público de saúde que seja capaz de oferecer e custear, 

para todos os indivíduos, todas as prestações de saúde disponíveis, até mesmo 

porque surgem constantemente novos tipos de prestações e a custos cada vez 

maiores. O próprio Texto Constitucional não define exatamente até que ponto a 

saúde deve ser tutelada. Delimitar quais prestações de saúde são 

constitucionalmente exigíveis é uma tarefa muito difícil e, por vezes, trágica, pois em 

certas situações o indivíduo pode ser privado de algumas que sejam indispensáveis 

para a manutenção de sua saúde (BARCELLOS, 2008). 

 

4.2 O Mínimo Existencial e o Núcleo Essencial do Direito à Saúde 

Em virtude do grande número de prestações de saúde existentes, bem 

como a impossibilidade de concretizar todas elas, é necessária a delimitação de um 

mínimo existencial em saúde, identificando-se o núcleo essencial do direito 

fundamental à saúde que deverá ser obrigatoriamente provido pelo Estado. 

As prestações de saúde que fazem parte deste mínimo existencial, sem o 

qual restaria violado o núcleo da dignidade da pessoa humana, são plenamente 

oponíveis e exigíveis dos poderes públicos, podendo e devendo o Judiciário 
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determinar concretamente o fornecimento delas com fundamento no Texto 

Constitucional. Neste sentido: 

... compete ao Judiciário, portanto, determinar o fornecimento do mínimo 
existencial independentemente de qualquer outra coisa, como decorrência 
das normas constitucionais sobre a dignidade humana e sobre a saúde. 
Cabe-lhe também, na sequência, implementar as opções políticas 
juridicizadas que vierem a ser tomadas na matéria além do mínimo 
existencial, na forma das leis editadas (BARCELLOS, 2008, p.141). 

 

Ressalte-se que a existência de um conjunto de prestações mínimas não 

impede que o Estado opte por atender também outras necessidades de saúde. A 

diferença é que em relação ao mínimo existencial, o Judiciário pode determinar o 

fornecimento da prestação com fundamento na CRFB/88 e independentemente de 

existir uma ação específica da Administração ou do Legislativo nesse sentido 

(BARCELLOS, 2008). 

Barcellos (2008) defende que o mínimo existencial em saúde deve ser 

prioritariamente constituído pelas prestações que todos os indivíduos já 

necessitaram (e.g., atendimento no parto e acompanhamento da criança no pós-

natal), necessitam (e.g., saneamento básico e atendimento preventivo em clínicas 

gerais) ou hão provavelmente de necessitar (e.g., acompanhamento e controle de 

doenças típicas de terceira idade). A autora faz também uma analogia com os planos 

de saúde privados que, para ela, auxiliam na identificação deste mínimo em matéria 

de saúde: 

Um parâmetro interessante, que poderá ser utilizado pelo Judiciário na 
matéria, são as condições mínimas obrigatórias para os planos de 
saúde, conforme instituído pela Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, que 
dispôs sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. A Lei n. 
9.656/98, art. 12, instituiu quatro modelos de planos básicos, fixando as 
condições mínimas que cada qual deverá obrigatoriamente oferecer. Os 
modelos têm as seguintes denominações e seguem apresentados em 
ordem crescente de abrangência dos serviços oferecidos: (i) atendimento 
ambulatorial; (ii) internação hospitalar; (iii) atendimento obstétrico; e (iv) 
atendimento odontológico. As operadoras, naturalmente, poderão oferecer 
planos mais amplos e sofisticados; em qualquer caso, entretanto, não 
poderão oferecer menos do que o fixado em lei. 
O plano que trata apenas de atendimento ambulatorial (art. 12, I, da Lei 
n. 9.656/98) – o mais limitado de todos, note-se – terá de oferecer, 
obrigatoriamente, nos termos da lei: (i) consultas médicas, em número 
ilimitado, em clínicas básicas e especializadas; (ii) serviços de apoio 
diagnóstico; e (iii) tratamento e demais procedimentos ambulatoriais. 
Estas prestações, sem exclusão de outras, são certamente espécies 
do gênero medicina preventiva, de modo que deverão ser oferecidas 
obrigatoriamente pelo Estado (p. 143). (grifou-se) 
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Por sua vez, Duarte (2013, p. 91) entende que fazem parte do núcleo 

essencial do direito fundamental à saúde as denominadas ―demandas de saúde de 

primeira necessidade‖. Neste conceito estariam abrangidas as prestações estatais 

necessárias para a sobrevida, ou seja, prestações marcadas por uma elevada 

essencialidade e imprescindibilidade para a preservação da vida humana. 

As demais prestações de saúde, não detentoras da essencialidade das 

anteriores, seriam qualificadas como ―demandas de saúde de segunda necessidade‖ 

e concorreriam com os demais direitos fundamentais na disputa por recursos 

públicos necessários para a sua eficácia. Desta forma, por não possuírem 

implicação direta com a manutenção da vida, estas prestações não fariam parte do 

núcleo essencial do direito à saúde (DUARTE, 2013). 

Assim, o núcleo essencial do direito à saúde consiste na proteção e 
preservação da vida, de forma que todos os bens e serviços necessários 
para tanto deverão ser disponibilizados pelo Estado, enquanto destinatário 
do dever decorrente do direito à vida. Consistem, portanto, nas demandas 
de saúde de primeira necessidade, compreendendo todas as prestações 
que se podem esperar do Estado e que sejam imprescindíveis para a 
manutenção da vida (DUARTE, 2013, p. 95-96). 

 

Logo, observa-se que o mínimo existencial em saúde pode ser 

considerado como tudo aquilo que os indivíduos precisam para a manutenção de 

uma vida digna. Contudo, delimitar objetivamente quais demandas de saúde fazem 

parte deste mínimo e que devem ser concretizadas obrigatoriamente pelo Estado 

nem sempre é fácil e, em virtude disto, cabe muitas vezes ao Judiciário, analisando 

o caso concreto, determinar se o que se é pleiteado está ou não inserido nesta 

condição. 

Assim, o Poder Judiciário deve concretizar as reivindicações que tratem 

de um mínimo existencial em matéria de saúde, podendo se fundamentar na própria 

dignidade da pessoa humana e no direito à vida. Já quando tratar das demais 

demandas de saúde, entende-se que o Judiciário deve ponderar o que está sendo 

pedido com os demais direitos fundamentais, a fim de decidir se a concessão da 

prestação de saúde  no caso concreto é viável ou não por parte do Estado. 

 

4.3 Considerações e Críticas ao Controle Judicial de Políticas Públicas de 

Saúde 

Apesar de extremamente importante, a atuação do Poder Judiciário na 

efetivação de políticas públicas de saúde apresenta alguns graves problemas, como 
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decisões extravagantes e emocionais que condenam o Poder Público ao 

mantimento de tratamentos irrazoáveis, bem como ao fornecimento de 

medicamentos experimentais ou de eficácia duvidosa (BARROSO, 2007). 

As referidas atitudes não são apenas problemáticas em si, podendo 

colocar em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, pois pode 

desorganizar a atividade administrativa e atrapalhar a destinação racional dos 

recursos públicos. Assim, o excesso da judicialização e do ativismo judicial pode 

levar a uma não realização prática da Constituição Federal, privilegiando-se alguns 

dos jurisdicionados em detrimento dos demais cidadãos, que continuam 

dependentes das políticas públicas prestadas pelos demais poderes. 

Alguém poderia supor, a um primeiro lance de vista, que se está diante de 
uma colisão de valores ou de interesses que contrapõe, de um lado, o 
direito à vida e à saúde e, de outro, a separação de Poderes, os princípios 
orçamentários e a reserva do possível. A realidade, contudo, é mais 
dramática. O que está em jogo, na complexa ponderação aqui analisada, é 
o direito à vida e à saúde de uns versus o direito à vida e à saúde de outros. 
Não há solução juridicamente fácil nem moralmente simples nessa questão 
(BARROSO, 2007, p. 04). 

 

Desta forma, mostra-se necessária a elaboração de critérios e parâmetros 

que justifiquem e legitimem a atuação judicial na efetivação das políticas públicas de 

saúde. O Judiciário não pode deixar de tutelar o direito à saúde, mas também não 

pode querer ser mais do que pode ser. 

O Poder Judiciário não é escolhido diretamente pelo povo, mas sim por 

critérios técnicos. Contudo, em certas ocasiões, pode ele interferir nas deliberações 

dos demais Poderes, desde que atue para preservar um direito fundamental previsto 

na CRFB/88 ou para dar cumprimento a alguma lei. Assim, para que seja legítima, a 

atuação judicial não pode ser mero ato de vontade própria do juiz, devendo sempre 

pautar-se em uma prévia deliberação majoritária, seja do constituinte, seja do 

legislador. 

... onde não haja lei ou ação administrativa implementando a Constituição, 
deve o Judiciário agir. Havendo lei e atos administrativos, e não sendo 
devidamente cumpridos, devem os juízes e tribunais igualmente intervir. 
Porém, havendo lei e atos administrativos implementando a Constituição e 
sendo regularmente aplicados, eventual interferência judicial deve ter a 
marca da autocontenção (BARROSO, 2007, p. 22). 

 

Desta forma, entende-se que o Judiciário possui legitimidade democrática 

para atuar nas demandas de saúde, desde que cumpra com a Constituição e com as 

leis. Apesar disto, alguns autores sustentam que falta legitimidade ao Judiciário para 
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tratar dessas questões, pois ao determinar à Administração Pública a prática de 

certa conduta, por exemplo, estaria ele retirando de um poder legitimado pelo voto 

popular a prerrogativa de decidir de que modo os recursos públicos devem ser 

gastos. Neste sentido, Canotilho (2003) critica a implementação de políticas públicas 

pelo Judiciário, pois entende que os juízes não podem obrigar jurisdicionalmente os 

órgãos políticos a cumprirem um determinado programa de ação, cabendo 

exclusivamente aos poderes eleitos deliberarem sobre as políticas da República. 

Contudo, a crítica mais frequente à judicialização excessiva do direito à 

saúde ainda é a financeira, ou seja, a alegação da reserva do possível. De acordo 

com ela, os recursos estatais seriam insuficientes para atender todas as 

necessidades sociais, não podendo o Estado, por falta de recursos suficientes, 

prover todas as demandas de saúde. 

A referida crítica faz sentido em certos aspectos. Como dito no início 

deste trabalho, os recursos financeiros estatais são limitados e devem respeitar os 

limites orçamentários na realização dos direitos sociais, incluídos nestes a 

realização das políticas públicas de saúde. Porém, o Estado nem sempre age com 

prudência e comumente destina preciosos recursos financeiros para áreas menos 

prioritárias. Nestes casos, não pode ele se fundar na reserva do possível para furtar-

se à efetivação do direito fundamental à saúde. 

Além disso, a reserva do possível também não pode ser uma justificativa 

estatal quando esbarrar em demandas de saúde que, caso não efetivadas, venham 

a comprometer a vida do indivíduo. Desta forma, encontra uma limitação no mínimo 

existencial de saúde. 

Por outro lado, é recorrente a objeção de que as decisões judiciais em 

matéria de saúde podem provocar uma desorganização da Administração Pública. 

Isto porque o Poder Público se organiza antecipadamente com os recursos que 

possui e as decisões judiciais acabariam por interferir no planejamento estatal. 

Conforme Barroso (2007, p. 25-26): 

São comuns, por exemplo, programas de atendimentos integral, no âmbito 
dos quais, além de medicamentos, os pacientes recebem atendimento 
médico, social e psicológico. Quando há alguma decisão judicial 
determinando a entrega imediata de medicamentos, frequentemente o 
Governo retira o fármaco do programa, desatendendo a um paciente que o 
recebia regularmente, para entregá-lo ao litigante individual que obteve a 
decisão favorável. Tais decisões privariam a Administração da capacidade 
de se planejar, comprometendo a eficiência administrativa no atendimento 
ao cidadão. Cada uma das decisões pode atender às necessidades 
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imediatas do jurisdicionado, mas, globalmente, impediria a otimização das 
possibilidades estatais no que toca à promoção da saúde pública. 

 

Contudo, conforme Marques Júnior (2015), a previsão orçamentária para 

realização de despesas públicas é regra voltada essencialmente ao administrador e 

não ao juiz. Assim, o Poder Judiciário pode deixar de observar o referido preceito 

para concretizar norma constitucional definidora de direito fundamental à saúde, 

valendo-se da ponderação de valores. 

Todavia, observa-se que, apesar da boa intenção do Judiciário de 

concretizar determinadas demandas de saúde aos litigantes, as decisões judiciais 

muitas vezes não calculam seu impacto no âmbito coletivo. Desta forma, podem até 

atender às necessidades imediatas de certos indivíduos, mas ao mesmo tempo 

privam vários outros que não tem um acesso fácil ao Judiciário e dependem 

exclusivamente do Poder Público para concretizar suas demandas de saúde, 

ofendendo-se o princípio da isonomia. 

Assim, quando o Poder Judiciário assume o papel de protagonista na 

implementação das políticas públicas de saúde, muitas vezes acaba por privilegiar 

principalmente aqueles indivíduos que possuem acesso à Justiça, ou seja, aqueles 

que conhecem seus direitos e/ou podem arcar com os custos de um processo 

judicial. As classes mais pobres, além de não terem um acesso tão fácil ao 

Judiciário, restariam prejudicadas ao verem os recursos que antes seriam 

destinados a políticas públicas que lhe atenderiam, serem transferidos para o 

custeio de determinada decisão judicial em matéria de saúde (BARROSO, 2007). 

Por fim, no contexto da análise econômica do direito, tem-se que o 

benefício auferido pelos indivíduos com a distribuição de medicamentos, por 

exemplo, é consideravelmente menor que aquele que seria obtido caso os mesmos 

recursos fossem investidos em outras políticas de saúde, como o saneamento 

básico e a construção de redes de água potável (BARROSO, 2007). Assim, a 

judicialização excessiva de demandas de saúde acabaria por não se mostrar tão 

efetiva quanto parece ao se analisar o contexto econômico-social em que está 

inserida. 

Nota-se que não existe decisão fácil para o Poder Judiciário no 

tratamento do direito fundamental à saúde. Ao atender e efetivar as demandas de 

saúde, o Judiciário busca desempenhar um papel ativo e decisivo na concretização 

das políticas públicas de saúde, que muitas vezes são negadas e esnobadas pelos 
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demais poderes estatais. Sem dúvidas, fundamentando-se principalmente no 

respeito à vida e na dignidade da pessoa humana, o Poder Judiciário realiza uma 

conduta nobre ao materializar as políticas públicas de saúde. Contudo, esta conduta 

nem sempre favorece toda a sociedade, devendo, por isso, ser desempenhada com 

muita cautela e com uma visão que vá além do caso concreto. 

 

4.4 Análises de Casos: a Efetividade do Direito Fundamental à Saúde por meio 

do Poder Judiciário 

Diante de todo o exposto, verifica-se que o Poder Judiciário tem uma 

missão institucional na efetivação do direito fundamental à saúde, ante as 

deficiências existentes no acesso ao referido direito por meio dos outros poderes. 

Conforme Marques Júnior (2015), na contemporaneidade, existem 

demandas complexas e variadas que vão desde o fornecimento de fármacos e 

possibilidade de realização de tratamentos complexos até o direito de morrer com 

dignidade. As demandas mais frequentes são aquelas referentes às ações curativas, 

ou seja, destinadas ao tratamento de doenças. 

Os principais fundamentos axiológicos e constitucionais para a execução 

de políticas públicas de saúde pelo Judiciário são a dignidade da pessoa humana e 

o respeito à vida. Todavia, as demandas judiciais que envolvem matéria de saúde 

podem abarcar questões de grande complexidade e, por isso, é importante analisá-

las no caso concreto.  

Em virtude das complexidades do tema, as demandas de saúde não 

raramente atingem as mais altas cortes no Brasil, quais sejam: o Supremo Tribunal 

Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Estes tribunais são 

responsáveis pela busca de uma uniformização do direito, de forma que seus 

entendimentos servem de parâmetro para as decisões tomadas nas instâncias 

inferiores. Dessa forma, mostra-se pertinente destacar alguns dos julgados dos 

referidos tribunais sobre o assunto. 

Segundo Balestra Neto (2015), a interpretação do STF e do STJ acerca 

da temática em questão passou por três fases distintas. Na primeira fase, que teve 

início no começo da década de 1990, quando ganhou força a judicialização da 

saúde, após a promulgação da CRFB/88, a jurisprudência, em sua maioria, tendia a 

declarar a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas 

de saúde, bem como entendia que o direito à saúde tratava-se de uma norma 
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programática e, portanto, de eficácia limitada, necessitando de regulamentação por 

meio da lei para ter eficácia. Um julgado ilustrativo dessa primeira fase é o Recurso 

em Mandado de Segurança nº 6564/RS, apreciado em 1996 pelo STJ, em que a 

recorrente demandava a aquisição de um aparelho de marca-passo importado. 

Ademais, nesse mesmo acórdão, foi levantada a tese da reserva do possível, 

aduzindo a impossibilidade de realização de despesa sem autorização orçamentária 

(BALESTRA NETO, 2015). 

Na segunda fase, que iniciou no ano 2000, as decisões dos tribunais 

superiores evoluíram e foram superadas inúmeras teses apresentadas pela Fazenda 

Pública, como a de que o direito à saúde não é exigível devido ao seu caráter 

programático. O seguinte trecho do importantíssimo precedente do STF, o Agravo 

Regimental no Recurso Extraordinário nº 271286/RS (em que se discutia a 

obrigação solidária do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Porto Alegre 

no fornecimento gratuito de medicamentos para pacientes portadores de AIDS), cujo 

relator foi o Ministro Celso de Mello, demonstra o exposto: 

O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que 
tem por destinatário todos os entes políticos que compõem, no plano 
institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode 
converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o 
Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela 
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu 
impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade 
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. 
(STF, Agr-RE 271.286/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Celso de Mello, j. 
12/09/2000, DJ 24/11/2000, p 1409-1410). 

 

Consoante Balestra Neto (2015), neste acórdão, pela primeira vez, o STF 

tratou com profundidade o assunto e referiu-se à saúde como direito indisponível. 

Além disso, ainda que não tenha sido feita menção expressa à teoria do mínimo 

existencial, a ideia central da teoria foi abordada ao relacionar o direito à saúde ao 

direito à vida e afirmar-se a obrigação do Poder Público em concretizá-lo, conforme 

trecho da decisão: 

O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que 
assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional 
indissociável ao direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera 
institucional de sua atuação no plano de organização federativa brasileira, 
não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob 
pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave 
comportamento inconstitucional. (STF, Agr-RE 271.286/RS, Segunda 
Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12/09/2000, DJ 24/11/2000, p. 1409). 

 



 

47 

Ademais, em seu voto, o Ministro Celso de Mello, afirmou que a 

fundamentalidade do direito à saúde impõe ao Poder Público um dever de prestação 

positiva, bem como defendeu a legitimação do Judiciário para tratar sobre políticas 

públicas de saúde, em caso de desrespeito ao mandamento constitucional. 

Em meados da década de 2000, teve início a terceira fase da evolução 

jurisprudencial, na qual ―os tribunais superiores começaram a superar a ideia de que 

o direito à saúde e sua diretriz da integralidade significariam um ‗direito a tudo‘‖ 

(BALESTRA NETO, 2015, p. 102). Nessa fase, a posição jurisprudencial dominante 

é a de que é preciso buscar um equilíbrio entre as infinitas necessidades de 

prestações materiais de saúde, principalmente da população mais carente, e a 

observância das políticas públicas de saúde delineadas pelos demais poderes 

estatais. 

Diante do aumento da demanda e da crescente complexidade dos temas, 
os ministros passaram a esmiuçar as questões técnicas relacionadas às 
ciências médicas, iniciando uma fase em que o princípio da dignidade da 
pessoa humana deixa de ser um argumento absoluto para a obtenção das 
prestações materiais em saúde. A solução jurídica dos casos, então, não se 
restringe tão somente a discussões sobre a eficácia de normas 
constitucionais, senão também sobre a eficiência de tratamentos médicos, 
sua previsão no SUS etc. (BALESTRA NETO, 2015, p. 104). 

 

Essa nova tendência jurisprudencial pode ser observada, por exemplo, 

analisando-se a ementa do Mandado de Segurança nº 8895/DF, em que o STJ 

analisou uma demanda para que o SUS custeasse tratamento de uma rara doença 

oftalmológica em Cuba: 

ADMINISTRATIVO – SERVIÇO DE SAÚDE – TRATAMENTO NO 
EXTERIOR – RETINOSE PIGMENTAR. 1. Parecer técnico do Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia desaconselha o tratamento da ‗retinose 
pigmentar‘ no Centro Internacional de Retinoses Pigmentária em Cuba, o 
que levou o Ministro da Saúde a baixar a Portaria 763, proibindo o 
financiamento do tratamento no exterior pelo SUS. 2. Legalidade da 
proibição, pautada em critérios técnicos e científicos. 3. A Medicina social 
não pode desperdiçar recursos com tratamentos alternativos, sem 
constatação quanto ao sucesso nos resultados. 4. Mandado de segurança 
denegado. (STJ, MS 8895/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 
22/10/2003, DJ 07/06/2004, p. 151). 

 

Outro caso emblemático foi o Agravo Regimental na Suspensão de Tutela 

Antecipada nº 175/CE, onde o STF fixou parâmetros mais definidos para o tema. No 

caso, resumidamente, a União levantou os argumentos de violação do princípio da 

separação de poderes, inexistência de solidariedade entre os entes estatais para a 

concessão do medicamento e grave lesão às finanças e saúdes públicas, para 
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furtar-se da prestação do medicamento solicitado. Balestra Neto (2015, p. 107-108) 

sistematizou os principais pontos apontados no voto do relator, o Ministro Gilmar 

Mendes, que foi acompanhado com unanimidade: 

(a) se existe a política pública e a Administração Pública não fornece a 
prestação material ali prevista, o cidadão tem direito subjetivo a obtê-
la. Neste caso, o Poder Judiciário não está criando política pública, 
mas apenas determinando seu cumprimento; 
(b) se não existe política pública que abranja a prestação material requerida, 
deve-se verificar o motivo da falta de fornecimento, que pode ser: (i) uma 
omissão legislativa ou administrativa; (ii) uma decisão administrativa de não 
fornecê-la ou (iii) a vedação legal expressa à sua dispensação. De qualquer 
forma, é vedado à Administração Pública fornecer prestação material 
que não possua registro na Anvisa, por força de lei; 
(c) outro dado a ser considerado é a motivação para o não fornecimento de 
determinada ação de saúde pelo SUS. Há situações em que se ajuíza a 
ação com objetivo de garantir prestação de saúde que o SUS decidiu não 
custear, por entender que inexistem evidências científicas suficientes para 
autorizar sua inclusão. Nesse caso, há duas hipóteses a se considerar: (i) o 
SUS fornece tratamento alternativo, mas não adequado a determinado 
paciente. Esta situação exige cautela, pois os protocolos clínicos e diretrizes 
terapêuticas adotados representam um consenso científico sobre a 
condução de determinada doença. São instrumentos das políticas públicas 
de saúde, que visam à universalidade e à igualdade, principalmente porque 
equalizam as demandas da coletividade com a escassez dos recursos 
públicos para atendê-las. Assim, como regra, deve ser privilegiado o 
tratamento fornecido pelo SUS, salvo em situações 
excepcionalíssimas, nas quais restar assentada a ineficácia ou 
impropriedade da política pública existente. (ii) O SUS não fornece 
nenhuma prestação material para determinada doença. Neste caso, é 
possível que existam tratamentos experimentais, que não têm ainda 
comprovação científica de sua eficácia. Tais drogas, porque ainda não 
aprovadas pelas autoridades sanitárias, não podem sequer ser 
comercializadas e, menos ainda, fornecidas pelo SUS. Outra hipótese é a 
existência de novos tratamentos, ainda não incorporados aos protocolos 
clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS. É cediço que a burocracia 
administrativa pode eventualmente dificultar a incorporação desses 
novos tratamentos ao sistema público. Assim, não se afasta a 
possibilidade de que a omissão administrativa seja objeto de 
impugnação judicial. (grifou-se). 

 

Na demanda em questão, porém, foi decidido que o medicamento 

pleiteado, mesmo sem possuir registro na Anvisa, devia ser fornecido pelo Poder 

Público, pois foi demonstrada a sua eficácia pela parte autora. 

 Assim, percebe-se que durante essa fase mais contemporânea os 

tribunais superiores têm buscado analisar os casos concretos com suas 

particularidades e equilibrar a garantia do mínimo existencial com a reserva do 

possível, bem como considerar fatores técnicos e científicos.  

Verifica-se que a jurisprudência dominante tem observado os critérios 

definidos pelas políticas públicas de saúde estabelecidas pelo Poder Público, sem 

se esquecer de conceder tutelas jurisdicionais especiais para situações específicas 
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e graves. Desta forma, busca-se a ponderação, no caso concreto, do direito do 

cidadão a ter providas suas necessidades de saúde e dos critérios da Administração 

Pública para o fornecimento das prestações materiais em saúde (BALESTRA NETO, 

2015). 

Contudo, o debate acerca da problemática da grande judicialização da 

saúde e do ativismo judicial está longe de se encerrar. Atualmente, muito tem se 

falado sobre o estabelecimento de parâmetros racionais a serem seguidos pelo 

Poder Judiciário. Nesse sentido, existem duas ações pendentes de julgamento, uma 

no STF e outra no STJ, que podem inaugurar uma nova fase jurisprudencial sobre o 

assunto. 

Em abril de 2017, a Primeira Seção do STJ (no Recurso Especial nº 

1657156), por unanimidade, determinou a suspensão dos processos pendentes em 

todo território nacional que versem sobre o fornecimento de medicamentos não 

contemplados na lista do SUS (Portaria 2.982/2009). 

ADMINISTRATIVO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. 
RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE E 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO 
PROGRAMA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DO SUS. 1. 
Delimitação da controvérsia: obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, 
de medicamentos não contemplados na Portaria n. 2.982/2009 do Ministério 
da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais). 2. Recurso especial 
afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, 
incluído pela Emenda Regimental 24, de 28/09/2016). (STJ, ProAfR noREsp 
1.657.156, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 26/04/2017, DJ. 03/05/2017). 

 

Ressalte-se que, em 24 de maio de 2017, em julgamento de questão de 

ordem suscitada, o STJ decidiu ajustar o tema do recurso repetitivo nos seguintes 

termos: obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não 

incorporados em atos normativos do SUS. 

A decisão foi tomada devido ao grande número de recursos especiais 

tratando do referido tema e da necessidade de uma uniformização das decisões 

sobre o assunto. Logo, o futuro julgamento do repetitivo servirá de orientação às 

instâncias inferiores, inclusive os juizados especiais, para a solução de casos 

fundados na mesma controvérsia (STJ, 2017, online). 

Ademais, o STF também ainda tem bastante trabalho nos julgamentos de 

casos que envolvam o direito à saúde. Em 2016, por exemplo, o Supremo iniciou o 

julgamento conjunto de dois processos bastante polêmicos e que podem definir a 

posição da Corte: o fornecimento de medicamentos de alto custo (RE 566471) e o 
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fornecimento de medicamentos sem registros (RE 657718) (EMPÓRIO DO 

DIREITO, 2017, online). 

Até a conclusão da presente pesquisa, três ministros já haviam votado. O 

Ministro relator Marco Aurélio votou a favor do pagamento dos remédios de alto 

custo, desde que comprovada sua imprescindibilidade (adequação e necessidade) e 

impossibilidade de substituição, mesmo se não estiverem disponíveis na lista do 

SUS, nos casos em que o paciente ou sua família não tiverem condições financeiras 

de arcar com os custos. No mesmo sentido, o Ministro votou a favor da concessão 

de remédios não registrados na Anvisa quando eles forem imprescindíveis, tiverem 

eficácia comprovada, registro em outros países e desde que não haja substitutos 

disponíveis no Brasil (STF, 2016, online). 

Por sua vez, o Ministro Luís Roberto Barroso votou a favor do 

fornecimento de remédios de alto custo que estejam na lista do SUS. Do contrário, o 

Estado só seria obrigado a fornecê-los caso o paciente e sua família comprovassem 

a incapacidade financeira de arcar com o custo e cumprissem cumulativamente os 

seguintes requisitos: inexistência expressa de recusa de incorporação do remédio no 

SUS; inexistência de substituto incorporado pelo SUS; comprovação da eficácia do 

medicamento; e propositura da demanda em face da União, pois a ela cabe a 

decisão de incorporação. Contudo, o Ministro votou contra o fornecimento de 

remédios sem registro, exceto em caso de medicamentos com eficácia comprovada 

em testes e incorporação já solicitada à Anvisa (STF, 2016, online). 

Por fim, o Ministro Edson Fachin votou a favor do fornecimento de 

medicamentos de alto custo desde que atendido aos parâmetros: prévio 

requerimento administrativo; prescrição realizada por médico da rede pública; 

indicação do medicamento por meio da Denominação Comum Brasileira ou DCI – 

Internacional; justificativa da inadequação ou inexistência de alternativa na rede 

pública; e laudo escrito pelo médico prescritor em que se indique a necessidade do 

tratamento, seus efeitos, evidências, vantagens para o paciente, comparação com 

alternativas existentes. Por outro lado, o Ministro votou contra o fornecimento de 

medicamentos sem registro na Anvisa, exceto quando a decisão da agência 

desrespeitar a lei e apresentar uma demora exagerada (STF, 2016, online). 

A expectativa é que ainda em 2017 retome-se o julgamento a fim de 

definir a posição final da Corte sobre estes temas notadamente relevantes para a 
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sociedade brasileira em matéria de direito fundamental à saúde (EMPÓRIO DO 

DIREITO, 2017, online). 

Assim, percebe-se que a discussão em torno da efetividade do direito 

fundamental à saúde por meio do Poder Judiciário ainda está longe de terminar. 

Contudo, é importante que cada vez mais os tribunais tratem do assunto, pois só 

assim a jurisprudência pode evoluir, como tem evoluído de uns anos para cá. No fim, 

a situação em análise tende a ser positiva para a população, que passa ver o seu 

direito à saúde tratado com mais seriedade, respeitado e concretizado da forma 

mais equânime. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As políticas públicas de saúde são um conjunto de atividades estatais que 

visam atender aos objetivos do Estado em matéria de saúde pública. São condutas 

estatais proativas que têm como núcleo a efetivação do direito fundamental à saúde 

a toda a sociedade, por meio principalmente de ações dos Poderes Executivo e 

Legislativo. Contudo, a omissão dos referidos poderes na efetivação destas políticas 

públicas é uma questão muito recorrente na atual realidade brasileira. 

Em virtude disto, o Poder Judiciário é provocado cada vez mais pelos 

cidadãos que veem seus direitos tolhidos e desrespeitados. Assim, a judicialização 

da saúde torna-se um meio alternativo para a concretização deste direito 

fundamental e o Judiciário assume um papel de protagonista nesta conjuntura. 

Esse protagonismo, muitas vezes, leva a decisões judiciais que 

extrapolam a competência do Poder Judiciário e atingem as esferas dos demais 

poderes. Este fenômeno é conhecido como ativismo judicial e tem como justificativa 

e objetivo a efetivação das normas constitucionais, especialmente referentes aos 

direitos fundamentais. 

Na contemporaneidade, a rígida teoria da separação dos poderes foi 

superada, de forma que se admite a interferência do Judiciário nas políticas públicas 

de saúde, tendo em vista que o referido princípio não pode ser um óbice à 

concretização das finalidades estatais. 

O direito à saúde, que envolve três vertentes (preventiva, curativa e 

promocional), por ser um direito fundamental social positivado na CRFB/88, deve ter 

sua máxima efetividade buscada pelo Poder Público. Sendo assim, é dever do 

Executivo, do Legislativo e também do Judiciário empenhar-se na concretização do 

referido direito. 

O SUS é a principal política pública de saúde existente no Brasil e 

representa um grande avanço nesse setor. Contudo, apesar de ser pautado pelo 

princípio da integralidade do atendimento, o sistema, por limitações financeiras e 

administrativas, não é capaz de atender a todas as demandas da população de 

forma eficiente. Essa realidade gera uma excessiva judicialização da saúde. 

A judicialização ocasiona um desafio para o Poder Judiciário, pois as 

demandas de saúde, muitas vezes, envolvem questões complexas e de difícil 

solução. O Judiciário, ao analisar os pleitos levados à sua apreciação, deve garantir 
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o mínimo existencial em saúde, que se constitui em tudo o que é necessário para a 

manutenção de uma vida digna. Todavia, não é tarefa fácil definir de forma objetiva o 

que é abrangido pelo núcleo essencial do direito fundamental à saúde, cabendo, 

muitas vezes, ao juiz avaliar no caso concreto. 

Ademais, é preciso que o julgador leve em consideração outros fatores. A 

teoria da reserva possível, por exemplo, apregoa que os recursos financeiros do 

Estado são limitados e, portanto, insuficientes para atender todas as demandas 

populacionais referentes à saúde. Contudo, ela não poderá ser utilizada quando o 

Estado não age com prudência e destina vultosos recursos financeiros para áreas 

de menor importância, como publicidade institucional. 

Por sua vez, as decisões judiciais, ao concederem individualmente 

prestações de saúde, devem levar em conta também o seu impacto no âmbito 

coletivo, pois podem acarretar um desequilíbrio na destinação dos recursos de 

saúde e privilegiar apenas aqueles que buscam a via judicial. Muitas vezes, para 

atender às inúmeras condenações judiciais, a Administração Pública deixa, por 

exemplo, de investir em saúde preventiva, que beneficiaria a toda a coletividade de 

forma equânime. 

Entretanto, estes fatores não podem se sobrepor ao mínimo existencial, 

tendo em vista que ele está diretamente ligado não só à dignidade da pessoa 

humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, mas também ao 

direito à vida. A concessão judicial de medicamentos de alto custo não integrantes 

da lista do SUS quando indispensáveis para a preservação da vida humana, por 

exemplo, demonstra a preponderância do mínimo existencial em face desses outros 

fatores. 

Os tribunais superiores há muito vem se debruçando sobre os parâmetros 

e limites em relação as mais diferentes ações envolvendo a efetivação do direito à 

saúde. A jurisprudência destes tribunais passou por algumas fases. Em um primeiro 

momento, negava até mesmo a possibilidade de o Judiciário intervir nas políticas 

públicas de saúde. Posteriormente, além de aceitar a referida intervenção, os 

tribunais passaram a conceder as diversas prestações de saúde, ainda que fora da 

abrangência do SUS, com fundamento no mínimo existencial, proferindo decisões 

ativistas. Na contemporaneidade, a jurisprudência busca equilibrar o mínimo 

existencial com as políticas públicas definidas pelo Poder Público, levando em 

consideração fatores técnicos, como, por exemplo, a demonstração de inexistência 
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de tratamento eficaz disponível no SUS e a comprovação da eficácia do tratamento 

pleiteado. 

A discussão jurisprudencial ainda continua, mas é fato que vem evoluindo 

e que o Poder Judiciário tem se tornado cada vez mais indispensável na efetivação 

do direito fundamental à saúde, concretizando verdadeiramente o Texto 

Constitucional na diretriz hermenêutica e inclusiva de atendimento à dignidade da 

pessoa humana. 
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