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RESUMO

A intervenção do Poder Judiciário como concretizador dos direitos sociais, em
especial o direito à saúde, reconhecido pela Constituição Federal de 1988,
ganhou destaque em razão da frequente inércia do poder público na implantação,
na garantia e na proteção desse direito. Cada vez é mais recorrente a busca
individual pelo Poder Judiciário a fim de ver cumpridas as obrigações sociais do
Estado para com seus cidadãos, principalmente em relação ao direito à saúde.
Embora seja legítimo o acesso à Justiça para a obtenção da garantia de direitos,
o Judiciário não pode ser o primeiro a proporcioná-la. As obrigações que foram
atribuídas pela Constituição Federal ao poder público não podem ficar apenas em
plano abstrato. Em caso de omissão, devem ser utilizados os instrumentos
necessários para a concretização do direito à saúde de forma tempestiva e
efetiva. Como é consabido que os recursos públicos são escassos para a
concretização do direito à saúde, a eleição de prioridades na alocação dos
recursos deve observar critérios objetivos previstos na Constituição. Não é papel
do Poder Judiciário formular ou implementar políticas públicas de qualidade que
garantam o direito à saúde. Porém, quando o poder público não cumpre com suas
responsabilidades, cabe ao Poder Judiciário censurar essa omissão, efetivando o
direito à saúde. Dessa forma, faz-se necessário entender que as decisões
judiciais precisam de critérios e não apenas argumentos quando concretizam o
direito à saúde.
Palavras-chave: Constituição Federal. Direito à saúde. Intervenção do Poder
Judiciário.

ABSTRACT

The judicial branch intervention as a way to put into effect social rights, specially
the right to health, which is recognized by the Federal Constitution of 1988, has
gained prominence in light of the frequent inertia of the public law in the
implementation, assurance and protection of this right. Ever increasing is the
recurrent individual pursuit to the judicial branch as a mean to see fulfilled the
social obligations of the State to its citizens, mainly in relation to the right of health.
Although it is legitimate to seek the judicial branch to have the rights satisfied, it
cannot be the first one to guarantee that. The obligations attributed by the
Constitution to the public law cannot be only in the abstract plane. In case of
omission by it, the necessary instruments have to be utilized for the fulfillment of
the right to health in a timely and effective manner. As most people know it, the
public resources are meagre to provide the right to health, the election of priorities
must be observed by objective criteria stipulated in the Constitution. It is not the
role of the judicial branch to formulate or implement qualified public policies that
will assure the right to health. Nevertheless, when public law does not fulfill its
responsibilities it is up to the judicial branch to berate this omission, effecting the
right to health. This way, it is necessary to understand that the judicial decisions
need criteria and not only arguments when fulfilling the right to health.
Keywords: Federal Constitution. Right to health. Judicial Branch Intervention.
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1 INTRODUÇÃO

Este estudo tem por objeto a análise do acesso ao direito fundamental à
saúde, verificando a intervenção do Poder Judiciário e suas decisões judiciais em
relação ao acesso ao direito fundamental à saúde. Essas decisões judiciais têm
influenciando nas políticas públicas, devido ao fato de os recursos serem escassos e
não ser possível efetivar esse direito fundamental.
O direito à saúde, até o final do século XIX e o início do século XX, não
estava positivado em nenhum ordenamento jurídico de forma expressa, mas de
forma genérica na Declaração da Virgínia de 1776, e, também com a Declaração
Francesa de 1789.
O reconhecimento como um direito público, um bem jurídico protegido
internacional, com tutela específica, deu-se no artigo XXV da Declaração Universal
do Direito do Homem de 1948.
As Constituição brasileiras tiveram como base a Constituição Mexicana de
1917 e a de Weimar de 1919, mas o direito à saúde passou a ter espaço nas
Constituições de 1934 e 1946 apenas de forma genérica. Foi na Constituição de
1988 que o direito à saúde foi positivado como um direito fundamental. Essa
Constituição inovou trazendo um grande rol de direitos fundamentais, que não se
tinha antes.
O direito à saúde encontra-se positivado no artigo 6º de forma mais genérica,
e de forma específica nos artigos 196 a 200 da Constituição Federal de 1988, mas
também está tutelado em outros dispositivos.
Importante mencionar que, ainda, tem-se a efetivação do direito à saúde, pelo
Sistema Único de Saúde, regulamentado pela Lei n. 8.080/90.
A intervenção do Poder Judiciário nos direitos sociais, em especial no direito à
saúde, como instrumento de efetivação dos direitos reconhecidos na Constituição
Federal de 1988, ganha destaque em razão da inércia do Poder Público na sua
implementação, na garantia e na proteção desses direitos.
A Constituição Federal de 1988 atribui ao Poder Público obrigações que não
podem de forma algum ficar em um plano abstrato. Em razão disso, quando existe
omissão daquele, quando não elabora políticas públicas de qualidade para

13

efetivação dos direitos, os titulares de direitos devem-se utilizar de todos os
instrumentos possíveis para que tenham a concretização dos direitos.
Diante da essencialidade da discussão sobre a importância do direito
fundamental à saúde, esse direito garantido pela Constituição Federal brasileira, e a
intervenção do Poder Judiciário para assegurar o direito à saúde, é possível
perceber a necessidade do presente estudo, a fim de que se entendam as
dificuldades da administração pública em efetivar o direito e por que o Judiciário
precisar interver na gestão pública.
O presente estudo está ligado à linha de pesquisa que trata dos mecanismos
de efetivação da democracia sustentável, mediante o objetivo de verificar se o Poder
Judiciário pode decidir a questão a respeito das políticas públicas para efetivação e
a concretização do direito fundamental à saúde. Tal impasse se estabelece em
razão de que, nas situações em que o Poder Judiciário intervém para concretizar o
direito à saúde, não observa os orçamentos e nem os custos da efetivação desse
direito, causando, com isso, tensão entre os Poderes.
Portanto, a pesquisa apresenta como objetivo geral a identificação dos
critérios que justificam a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas de
saúde.
Além desse objetivo central, elencam-se como objetivos específicos desse
trabalho dissertativo, atinentes ao objetivo geral: a) analisar a temática em relação
ao direito fundamental à saúde contido na Constituição Federal de 1988, bem como
na Lei n. 8.080/90; b) examinar as decisões a respeito da temática; c) refletir acerca
do papel do Poder Judiciário na realização de políticas públicas, especialmente
aquelas relacionadas ao direito fundamental à saúde.
Assim, para uma discussão ordenada acerca do tema proposto pelo presente
trabalho, no primeiro capítulo entende-se a importância de apresentar a evolução
dos direitos sociais, bem como suas transformações no decorrer dos períodos, e as
lutas da sociedade para ver tais direitos positivados. Ainda neste capítulo, faz-se
uma digressão do direito à saúde desde os primórdios de sua positivação até a
Constituição Federal de 1988. E, por fim, estuda-se a efetivação do direito à saúde
pelo Sistema Único de Saúde, o qual tem contribuído para a melhoria do acesso a
medicamentos e a tratamentos médicos.
Uma vez contextualizado o direito fundamental à saúde, o segundo capítulo
trata do papel do Judiciário na realização das políticas públicas no âmbito do direito
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à saúde, apresentando as teorias procedimentalista e substancialista, assim como a
legitimidade do Poder Judiciário no controle das políticas públicas. Da mesma forma,
enfrenta a temática sobre a reserva do possível para a efetivação da prestação
estatal para o direito à saúde, a qual se encontra subdivida, colocando os conceitos
de dignidade da pessoa humana, as nuanças da reserva do possível e os custos
desse direito para sua concretização e efetivação.
Diante desse contexto, o terceiro capítulo apresenta o estudo sobre os
instrumentos processuais para a concretização do direito fundamental à saúde, o
qual demonstra a essencialidade de se buscar uma tutela efetiva e tempestiva, por
intermédio das tutelas específicas. Essas tutelas específicas, em apreço quando em
decisões judiciais, geram medidas coercitivas que obrigam a administração pública
ou os entes federados a concretizarem e efetivarem o direito à saúde, sob pena de
lhe serem aplicadas sanções até o efetivo cumprimento.
Para que o presente trabalho fosse desenvolvido, o método utilizado foi o de
revisão bibliográfica, com pesquisa em livros, revistas, publicações de artigos online
e periódicos, bem como a análise alguns julgados a respeito da temática.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve por objetivo identificar os critérios que justificassem a
intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas de saúde. Para tanto, foi
examinada jurisprudência sobre o assunto e quais os argumentos utilizados pelos
magistrados para a concretização e a efetivação do direito fundamental à saúde,
em casos concretos.
O ponto de partida foi a análise da evolução histórica dos direitos sociais,
que passaram por grandes transformações durante décadas, começando com as
primeiras revoluções, passando pela inclusão nos textos das Constituições
Mexicana e de Weimar, no início do século passado.
Essas Constituições foram base para os textos constitucionais brasileiros,
especialmente no sentido de que, após décadas de lutas e de reivindicações, os
direitos sociais fossem positivados na Constituição de 1988 com o status de
direitos fundamentais. Dentre eles, encontra-se o direito à saúde, que,
anteriormente, havia sido positivado apenas de forma genérica, tendo até mesmo
deixado de constar em alguns dos textos constitucionais. Assim, somente na
Constituição vigente teve sua positivação concretizada e elencada como um
direito fundamental.
Agora com previsão na Constituição Federal de 1988, houve necessidade
de se regulamentar o direito fundamental à saúde, o que se deu por meio da Lei
n. 8.080/90, que trata do Sistema Único de Saúde, o qual complementa a
Constituição para concretização e efetivação do direito à saúde.
Com o estudo das teorias procedimentalistas e substancialistas, pode-se
observar que os procedimentalistas estão mais voltados à utilização da lei, não
concordando com o fato de se poder utilizar de conceitos que fujam ao texto legal
para julgar as demandas. Já os substancialistas veem nas decisões judiciais uma
forma de aplicar suas pré-compreensões, utilizando-se de princípios para seus
julgamentos.
Por outro lado, a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas
acarreta embate entre os poderes, pois todo direito possui um custo, e esse custo
precisa ser observado pelo Poder Judiciário no momento da efetivação do direito.
Mesmo que o magistrado se utilize do princípio da dignidade da pessoa humana,
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precisa observar que a administração pública não pode, de forma desordenada,
concretizar todas as decisões, tendo em vista que possui orçamentos que são
pré-estabelecidos pelo Executivo.
Ainda, o desenvolvimento sobre as tutelas específicas para a concretização
do direito fundamental à saúde foi de extrema importância, pois elas se mostram
necessárias para que o titular de direito tenha sua demanda efetivada. E, em
sendo deferidas as referidas tutelas, o não cumprimento da ordem judicial pode
acarretar à administração pública medidas coercitivas para a concretização da
obrigação.
No entanto, com a análise de alguns julgados, pode-se observar que não
existem critérios para justificar a intervenção do Poder Judiciário nas políticas
públicas e sim argumentos que fazem parte de suas decisões, os quais estão
vinculados à dignidade da pessoa humana, ao dever do Estado de prestar
políticas públicas de qualidade e ao mínimo recomendável para ser ter uma vida
digna.
O estudo desenvolvido permite concluir que, ao mesmo tempo em que a
intervenção do Poder Judiciário se faz necessária para a concretização do direito
fundamental à saúde, o aumento nas demandas judiciais tem causado desordem
nas finanças públicas, pois o Poder Judiciário tem interferido naquelas impostas
pelo Legislativo e Executivo.
Pode-se observar que o Poder Judiciário ainda tem entendimento
individualista no que diz respeito ao direito à saúde, o qual deveria ter visão
coletiva, pois não adianta concretizar o direito apenas a alguns indivíduos,
enquanto diversos outros ficam sem essa efetivação.
Essa intervenção ocorre em consequência de que a Constituição Federal
de 1988 atribuiu-lhe o controle de constitucionalidade de leis, atos e atividades de
todos os órgãos estatais, sustentando que o Poder Judiciário faça o controle das
políticas públicas, analisando sua implementação, adequação e correção do que
for necessário.
Por fim, conclui-se que devido ao fato de a administração pública não
concretizar e nem efetivar o direito fundamental à saúde por intermédio de
políticas públicas, quem o fará será o Poder Judiciário. No entanto, o faz sem
critérios, apenas com argumentos que suportem suas decisões, apesar de
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existirem os Fóruns da Saúde realizados pelo Conselho Nacional de Justiça que
trazem critérios para as decisões judiciais, que na grande maioria não são
utilizados pelo Poder Judiciário.
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