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REFLEXÃO SOBRE A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NO BRASIL COM O 

ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 

O fenômeno da judicialização é o envolvimento do Poder Judiciário na resolução 

de grandes conflitos políticos, sociais e morais, que ao invés de serem solucionadas perante 

o poder competente, seja este o Executivo ou o Legislativo, provocam o Poder Judiciário 

para solucioná-los. 

Seguindo este pensamento, o presente paper tem como objetivo proporcionar uma 

reflexão sobre a judicialização na saúde brasileira, a partir da Constituição de 1988. Para a 

elaboração, foi utilizada a pesquisa bibliográfica e documental, por meio do método 

descritivo. Os dados apresentados fazem referência ao período de 1988 a 2016. Dessa 

forma, o presente paper visa contribuir para demonstrar por meio de dados estatísticos a 

evolução e visualização do quantitativo de processos sobre a judicialização da saúde no 

Brasil.  

A judicialização no Brasil passou a ter maior repercussão a partir da Constituição 

Federal de 1988, contemplado pela própria legislação, visando fortalecer as instituições da 

justiça, incluindo não apenas o poder judiciário, mas também outras entidades jurídicas 

como o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Geral da União1. 

Após o surgimento desse fenômeno, constatou-se o aumento significativo das 

demandas judiciais, quando o número de processos passou de 350 mil em 1988 para 8,5 

milhões em apenas dez anos2. No final de 2016, havia 79,9 milhões de processos em 

tramitação na Justiça brasileira, sendo 29,4 milhões iniciados naquele mesmo ano2. 

O processo da judicialização se estendeu à saúde, por se tratar de um direito em 

que o Estado tem o dever de garantir. Para essa compreensão da judicialização da saúde, é 

necessário conhecer as duas vertentes de atuação do poder, sendo elas demandadas ao 

setor privado e ao setor público. No setor privado abrange os atendimentos dos planos de 

saúde, clínicas, hospitais e médicos particulares, cujos clientes recorrem à justiça a fim de 

resolverem seus conflitos, relacionados, por exemplo, às questões contratuais, por outro 

lado, temos a judicialização no setor público que é, sobretudo para a aquisição de forma 

gratuita de medicamentos, cirurgias, equipamentos e outros benefícios, que engloba as 

demandas judiciais direcionadas contra o Estado1. 
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A judicialização da saúde no setor público consolidou-se de maneira significativa 

após o reconhecimento constitucional do direito à saúde, em 1988, desde então o aumento 

das demandas judiciais deste setor no poder judiciário aumentam de maneira gradativa.  A 

causa do crescimento significativo não é clara, mas os fatores potencializadores das 

demandas judiciais devem-se a ampliação do rol de direitos dos cidadãos e o acesso à 

justiça3.  

Mesmo após o advento da Constituição Federal em 1988, que em seu artigo 5º, 

caput e artigo 196, estabeleceu que a saúde é direito de todos e dever do Estado, o Judiciário 

entendia que o direito constitucional à saúde se valia apenas da instalação de programas, 

que de maneira genérica atendia a necessidade dos cidadãos, sem lhes atribuir direitos para 

que pudessem exigir do Estado qualquer manifestação,  mas em 1997 o Estado passou a 

tratá-la de outra maneira, em razão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, 

obrigando-o a ser  responsável pelo fornecimento de recursos suficientes para suprir a 

necessidade da população 1, 3. 

Porém, há controvérsias se os recursos em qualquer sociedade são insuficientes 

em relação às necessidades agregadas da população, forçando o Estado adotar medidas 

prioritárias para atender essas demandas judiciais de maneira adequada e eficaz, vale 

ressaltar que a decorrência dessa insuficiência de recursos, não está estritamente ligada à 

corrupção, pela ineficiência ou pela desigualdade, mas não se pode descartar que 

certamente agravam a situação, tornando os serviços disponíveis à população piores e 

menos eficientes do que poderia ser1.  

Na sociedade moderna brasileira, o problema da escassez de recursos é um fato 

inevitável da vida, sendo sempre necessário fazer escolhas, ou seja, determinar prioridades 

que auxiliem na resolução das demandas judiciais mais recorrentes vinda ao Judiciário4. 

Como consequência dessa decisão do STF, como anteriormente já citada, que 

obriga o Estado a garantir o direito à saúde para a sociedade, novos dados mostram o 

avanço das ações judiciais no Poder Judiciário no período de 2014 a 2016, onde nada 

menos que 775.715 demandas judiciais estão relacionadas aos serviços públicos de saúde2. 

Desse total, 312.147, ou seja, 40% foram para fornecimento de medicamentos e 116.047, 

que representa 15% foram por tratamentos hospitalares e 214.947, sendo 28% foram ações 

classificadas como referentes a tratamento hospitalar e/ou fornecimento de medicamentos, 

e 131.000, 17% refere-se a demais assuntos administrativos, como por exemplo, 
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ressarcimento ao SUS, financiamento do SUS, convênios, doação de órgãos, saúde mental, 

terapias genéricas, etc2, 1. 

É possível verificar a partir desses dados que a maior concentração de demandas 

judiciais está relacionada ao fornecimento de medicamentos e tratamentos hospitalares que 

juntos somam 83% dos casos demandados. Sendo 83,7% direcionados contra os estados e 

municípios, portanto competente à Justiça Estadual, 15,1% na Justiça Federal e 1,14% no 

Superior Tribunal de Justiça.  

Ao aprofundarmos, observamos que se encontram na Justiça Estadual, uma alta 

concentração nos estados do Sul e no Sudeste no país. Segundo os dados do CNJ das 

83,7% das demandas judiciais contra os estados e municípios 28,8% são do estado de São 

Paulo com maior no período de 2014 a 2016. Em seguida, Minas Gerais com 18,1% e Rio 

Grande do Sul com 16,8%, os três estados concentram 63,7% da judicialização nos estados 

e municípios, por outro lado, o estado de Roraima, o menor Estado da Federação, 

apresentou 148 casos de demandas judiciais no período apurado2, 5. 

A atual jurisprudência dominante parte do pressuposto de que o sistema público 

de saúde é capaz de fornecer a todos os cidadãos brasileiros todas as tecnologias existentes 

para suas necessidades de saúde, sem se importar com seus custos. Sendo totalmente 

insustentável, por se tratar de recursos insuficientes para atendimento de todas as 

demandas judiciais1. 

Com o avanço da tecnologia, as ações e serviços são cada vez mais numerosos e 

custosos, dificultando ainda mais a possibilidade de dar a todos o que é pedido, sendo 

necessário utilizar-se do princípio da eficiência e da equidade e de critérios transparentes, 

fundamentados, participativos e sujeitos a revisão, para resolução desses assuntos 6,7. 

Desta forma, garantir o cumprimento do direito à saúde estabelecido na 

Constituição Federal é atribuição do poder judiciário, que tem a difícil tarefa de tomar 

decisões extremamente delicadas e complexas quanto à prioridade, devido à escassez de 

recursos da saúde das infinitas necessidades da sociedade4. 

Há controvérsias quanto aos efeitos da judicialização, muitos entendem como 

uma reação legítima da sociedade contra o Estado omisso que não cumpre o seu dever de 

garantir o direito à saúde, reconhecido constitucionalmente, outros tratam como a 

utilização abusiva da justiça em benefício de alguns privilegiados na tentativa de garantir 

para si os benefícios que o sistema público não deveria oferecer. 
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No entanto, a judicialização estabelece tanto aspectos positivos quanto negativos 

por se tratar de um fenômeno complexo. É de suma importância destacar que os critérios 

de judicialização são recentes e ainda carecem de muita discussão no Congresso Nacional, 

para que a Lei seja clara e justa, quem sabe diminuindo as decisões implantadas pelo Poder 

Judiciário.  

Por fim, verifica-se por meio dos levantamentos realizados no período de 1988 a 

2016 que a judicialização apresentou crescimento em todas as regiões do país, gerando um 

grande impacto de ações no Judiciário, e consequentemente, elevando o gasto financeiro 

para o Estado. Essa busca pela judicialização da saúde se dá pelas falhas do sistema 

público, uma vez que, o cidadão não obtém do Estado o que lhe é garantido pela 

Constituição Federal, sendo obrigado a provocar o Judiciário para obtê-lo. 
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