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Resumo: 

 O presente artigo tem por objetivo apresentar um retrato da judicialização da 

saúde no Brasil, analisando a sua regulação, os avanços e suas perspectivas. As normas 

constitucionais e infraconstitucionais brasileiras reconhecem expressamente a saúde 

como um direito humano fundamental social e asseguram o acesso universal e 

igualitário, além de incluir dentre as suas diretrizes o atendimento integral à saúde. A 

deficiência dos serviços de saúde tem levado a população a buscar o amparo do Poder 

Judiciário, que vem reconhecendo o acesso aos mais diversos produtos e serviços de 

saúde, o que tem levado a um progressivo aumento na judicialização da saúde, tanto 

para obter o acesso a produtos incorporados como de outros não incorporados que sejam 

eficientes o controle e tratamento da saúde. A intervenção do Poder Judiciário para 

garantir o acesso aos produtos e serviços de tem sido muito polêmica, porque as 

decisões judicias vêm causando impacto financeiro além de interferir na gestão, 
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1 - A regulação constitucional e infraconstitucional da saúde pública 

Entender a judicialização da saúde perpassa necessariamente por uma análise da 

regulação constitucional e infraconstitucional do direito de acesso à saúde. Ocorre que o 

Brasil criou o Sistema Único de Saúde (SUS), que compreende as ações dos 

Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União. 

Na Constituição Federal Brasileira de 1988 a saúde foi reconhecida como um 

direito humano fundamental de natureza social, tanto que foi inserido no seu art. 6º, no 

título que trata dos direitos e garantias fundamentais. O art. 23, II, da Constituição 

Federal brasileira estabelece que é de competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde. No art. 30, VII, foi atribuída aos 

Municípios a competência para prestar, com cooperação técnica e financeira da União e 

dos Estados, os serviços de atendimento à saúde à população. Há diversas outras 

disposições constitucionais que tratam do direito à saúde, contudo merecem destaque os 

artigos 196 e 198 que versam sobre o acesso e o tratamento.  

No artigo 196 a Constituição Federal reconhece a saúde como direito de todos e 

dever do “Estado”, a quem cabe assegurar o acesso universal e igualitário às ações e 

serviços, tanto para a sua promoção como proteção e recuperação. No art. 198 existe a 

determinação para que as ações e serviços públicos de saúde sejam organizados numa 

rede regionalizada e hierarquizada que atenda a todos os graus de complexidade, 

constituindo assim o sistema único, tendo como diretriz o atendimento integral, embora 

priorizadas as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 

De acordo com o art. 197 da Constituição Federal brasileira, os serviços de 

saúde podem ser executados diretamente pelo Estado ou através de terceiros, criando-se 

a chamada saúde complementar. O art. 199 da mesma Lei assegura a livre iniciativa 

privada para a assistência à saúde, autorizando ainda a instituição da saúde suplementar, 

constituída pelos planos e os seguros de assistência à saúde, que está regulada pela Lei 

nº 9.656/98.  

2 - O financiamento da saúde 

No § 1º do art. 198 da Constituição Federal Brasileira consta a determinação de 

que o Sistema Único de Saúde seja financiado com recursos da seguridade social, da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

No artigo 77 dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), 

regulamentado pela Lei Complementar nº 141/2012, exige-se que os gastos com saúde 

sejam de, no mínimo 15% para os Municípios e de 12% para os Estados. Não havia 

norma estabelecendo o limite mínimo dos gastos com saúde para a União, embora 

houvesse a previsão da cláusula de não regresso, vedando a redução dos gastos com 

saúde de um ano para outro.  

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 86, em 17.03.2015, foi 

alterado o § 2º do art. 198 da Constituição Federal brasileira, impondo à União gastos 

mínimos em saúde considerando a Receita Corrente Líquida (RCL), sendo de 13,2% em 

2016, com evolução anual progressiva até atingir 15% da RCL no ano de 2020. Ocorre 
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que no ano de 2000, quando promulgada a EC nº 29/2000, os gastos da União já 

representavam 14% do RCL, evidenciando-se um retrocesso para o ano de 2016.
2
 

A estimativa dos analistas é de que os novos percentuais fixados pela Emenda 

Constitucional nº 86/2015, reduzirão os gastos da União com saúde no ano de 2016 em 

aproximadamente nove bilhões de reais (US$ 2,3 bilhões), considerando o que deveria 

ser despendido se fossem mantidos os critérios previstos na Lei Complementar nº 

141/2012. Esse fato preocupa os envolvidos com o direito à saúde, porque deverá haver 

uma maior desassistência, e por conseguinte o aumento na judicialização. 

Os Municípios brasileiros gastam, em média, 23% da sua receita em saúde, 

enquanto os gastos dos Estados, na sua maioria, variam de 12% a 14%.
3
  

A constatação que se extrai dessas informações é a de que a saúde efetivamente 

está subfinanciada. Isso se extrai do simples fato de que atualmente as três esferas de 

governo (União, Estados e Municípios) participam com apenas 47,3% dos gastos com 

saúde no Brasil.
4
  

Embora os advogados públicos costumem invocar a cláusula da reserva do 

possível, sob a afirmação de que não há recursos suficientes para atender as 

necessidades de todos, esses argumentos têm sido rejeitados pelo Poder Judiciário, 

porque há evidente subfinanciamento.  

Os Municípios brasileiros são penalizados com os gastos em saúde, sujeitando-

sendo muitas vezes obrigados a assumir algumas obrigações que são de 

responsabilidades dos Estados ou da União, todavia o art. 35, VII, da Lei nº 8.080/90 

prevê a possibilidade de ressarcimento das despesas resultantes do atendimento 

decorrente de serviços prestados para outras esferas de governo. 

3 - O alcance do acesso universal e do atendimento integral à saúde 

Há uma enorme preocupação constitucional em garantir o acesso pleno aos 

produtos e serviços de saúde no Brasil, tanto que as garantias de acesso universal e 

igualitário com atendimento integral dos artigos 196 e 198 foram reafirmadas por leis 

infraconstitucionais que regulam o custeio, o acesso e o tratamento à saúde. 

A Lei Complementar nº 141/2012, que define quais despesas podem ser 

consideradas gastos com saúde, reafirma que deve haver “atenção integral e universal à 

saúde, em todos os níveis de complexidade, incluindo a assistência terapêutica e 

recuperação de deficiências nutricionais” (art. 3º, II).  

A Lei Ordinária nº 8.080/90, chamada de Lei Orgânica da Saúde (LOS), além de 

reafirmar que a saúde é um direito humano fundamental, impõe ao Estado a obrigação 

de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício (art. 2º). Também reafirma 

a necessidade de que a assistência terapêutica seja integral, inclusive a farmacêutica (art. 
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6º, I, “d”). Igualmente fixa como princípios da saúde a “universalidade de acesso aos 

serviços de saúde em todos os níveis de assistência”, além de esclarecer que a 

“integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em 

todos os níveis de complexidade do sistema” (art. 7º). 

Algumas alterações foram introduzidas na Lei nº 8.080/90 (LOS), pela Lei nº 

12.401/2011 com o acréscimo, dentre outros, do art. 19-M, que define quais devem ser 

os limites da integralidade, dispondo que as prescrições de saúde devem estar de acordo 

com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo 

à saúde a ser tratado.  

O art. 19-Q da mesma LOS atribuiu à Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS – CONITEC, órgão autônomo, embora vinculado ao Ministério da 

Saúde, a responsabilidade para analisar a pertinência quanto à incorporação de novas 

tecnologias em saúde. A avaliação para a incorporação deve levar em conta “as 

evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do 

medicamento, produto ou procedimento”, inserindo, desse modo, a medicina baseada 

em evidência como limite da integralidade. 

Não há dúvidas de que o direito à saúde constitui uma garantia constitucional de 

eficácia concreta que exige uma prestação positiva do “Estado” e da sociedade.
5
.  

Embora o art. 197 da Constituição Federal Brasileira tenha delegado a regulação 

da saúde à lei, não há como a norma infraconstitucional restringir a garantia 

constitucional de acesso universal e de atendimento integral, sob pena de fraudar justas 

expectativas depositadas pela coletividade, garantidas na lei fundamental do Estado, 

como deixou claro o Ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal (STF) no 

julgamento do Agravo Regimental nº 393175/RS, realizado em 02.02.2007.6 

A interpretação que a jurisprudência vem dando à diretriz da integralidade, 

sobretudo do STF, é de que de que está contemplada no texto constitucional deve 

assegurar a plenitude de atendimento, sem restrições. Seu limite está apenas na 

medicina baseada em evidência. 

Ao decidir a Suspensão de Tutela Antecipada (STA) nº 175-CE, o Plenário do 

Supremo Tribunal Federal deixou claro que a integralidade de atendimento pode 

abranger produtos que não foram incorporados nos Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas. Reconheceu a possibilidade de utilizar medicamentos off label, assim 

como reconhece o acesso a produtos não registrados na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA, desde que estejam registrados no país de origem. 
7
 

Ocorre que em razão do que dispõe o artigo 18, § 1º, da Lei Federal nº 6.360/76 

e art. 8º, § 5º, da Lei nº 9.782/99, existe a possibilidade de aquisição excepcional de 

medicamentos de origem estrangeira, sem registro na ANVISA, desde que o produto 
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esteja registrado no país de origem. Isso tem sido aplicado pelo Poder Judiciário 

Brasileiro. 

4 - A repercussão do protagonismo judicial no Sistema Único de Saúde  

O problema do subfinanciamento da saúde e as dificuldades da gestão do 

Sistema Único de Saúde em garantir o acesso universal e com atendimento integral à 

população, como determina a Constituição Federal, tem levado à judicialização da 

saúde.  

O Poder Judiciário Brasileiro tem sido protagonista, em autorizar o acesso às 

produtos, ações e serviços de saúde, com o entendimento de que o acesso pleno à saúde, 

assegurado constitucionalmente, não pode ser mitigado. 

Na sua atuação protagonista o Poder Judiciário tem determinado ao poder 

público a obrigação de disponibilizar produtos e serviços muitas vezes não incorporados 

nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS, considerados necessários 

para o tratamento no aso específico.  

É imperioso admitir que o Poder Judiciário, às vezes, tem excedido os limites da 

sua prerrogativa constitucional, agindo de forma ativista, assegurando o acesso a 

produtos diferenciados, sem muito rigor técnico quanto a melhor eficácia terapêutica, 

em comparação àqueles produtos e serviços disponibilizados nas políticas públicas, 

muitas vezes favorecendo inconscientemente apenas o lucro da indústria farmacêutica. 

Embora  grande parte das demandas decorram do desatendimento em relação a 

produtos e serviços incorporados nas políticas públicas, há inúmeras demandas em que 

se pretende o acesso a produtos e serviços não incorporados, sob o pretexto de que 

aqueles oferecidos não possuem a eficácia terapêutica desejada. Muitas vezes a 

diferença é apenas da marca ou o nome do fabricante embora com similitude do 

princípio ativo. 

Em razão da garantia constitucional de plenitude do acesso à saúde não há como 

negar, como vem decidindo o STF, o acesso a produtos e serviços não incorporados nas 

políticas públicas, quando necessários para a cura ou prolongamento da vida digna, ou, 

quando aqueles oferecidos não possuam a mesma eficácia terapêutica. 

O Poder Judiciário se equivoca quando permite o acesso a produtos e serviços 

sem prova da eficácia terapêutica diferenciada àqueles fornecidos pelo SUS, sem prova 

de melhor eficácia terapêutica àqueles disponibilizados nas políticas públicas, assim 

como quando determina o fornecimento de off label ou não registrados na Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, sem demonstração da absoluta 

necessidade, porque pode haver há comprometimento indevido do erário. 

Embora seja possível autorizar o acesso a produtos diferenciados daqueles 

oferecidos pelo SUS, trata-se de medida que somente pode ser deferida de forma 

excepcional, porque isso subverte as políticas públicas, além de privilegiar interesses 

particulares, fomentando a incorporação de novas tecnologias pela indústria 

farmacêutica, o que muitas vezes não tem sido observado pelo Poder Judiciário. 

Por fim, cumpre ressaltar que nas demandas em que com valor da causa até o 

limite de sessenta salários mínimos o acesso ao Poder Judiciário é muito facilitado, não 

demandando a presença de advogado ou o pagamento de custas processuais. 



6 

 

5 – O crescimento da judicialização e as medidas para qualificação dos integrantes 

do Poder Judiciário 

Nos últimos 07 anos tem havido um aumento exponencial nas demandas 

judiciais para o acesso à saúde. Em razão do fenômeno da judicialização, a partir do ano 

de 2010, o Poder Judiciário passou a adotar medidas para melhorar o controle e 

qualificar a atuação dos magistrados para a tomada de decisões sobre saúde. 

Os dados estatísticos disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

informam que no ano de 2014 tramitam aproximadamente 400 mil processos sobre 

saúde
8
 

Em recente levantamento realizado na Justiça Estadual e Federal do Estado de 

Minas Gerais, constatou-se que, em junho de 2015, tramitavam no Estado 

aproximadamente 40 mil processos sobre produtos, ações e serviços de saúde, sendo 

identificados 38.845 na Justiça Estadual e 1.685 na Justiça Federal, somente na capital 

do Estado.  

O excesso de demandas sobre saúde surpreendeu o Poder Judiciário, que não 

estava preparado em razão da complexidade das questões médicas e a conturbada 

regulação e organização administrativa do sistema. Em razão dessa situação foram 

adotadas algumas medidas de apoio e qualificação dos magistrados. 

A preocupação quanto às dificuldades das demandas de saúde ficou evidenciada 

quando, no mês de abril de 2009 o Supremo Tribunal Federal (STF) convocou a 

Audiência Pública nº 04, objetivando esclarecer as questões técnicas, científicas, 

administrativas, políticas, econômicas e jurídicas relativas às ações de prestação de 

saúde, especialmente para decidir uma liminar na Suspensão de Tutela Antecipada nº 

175 do Estado do Ceará  (STA nº 175-CE)  

Após a decisão da STA nº 175-CE, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão 

de controle externo do Poder Judiciário, presidido pelo Presidente do STF, baixou as 

Recomendações nº 31/2010 e nº 36/2011, sugerindo ao Poder Judiciário a adoção de 

algumas medidas de apoio e para a qualificação dos magistrados na condução das 

demandas sobre saúde. Dentre as medidas recomendadas se destacam: a) a instituição 

de Núcleos de Apoio Técnico para disponibilizar aos magistrados notas de apoio 

técnico de saúde para decidir as liminares; b) instituição de meios de comunicação para 

oitiva prévia dos gestores antes de decidir as liminares; c) a inclusão, nos cursos de 

formação dos magistrados, de disciplinas atinentes à judicialização da saúde. 

O CNJ também criou através da Resolução nº 107/2010, o Fórum Nacional do 

Judiciário para a Saúde, constituído por um Comitê Executivo Nacional, um Comitê 

Executivo Estadual em cada Estado, com a finalidade de monitorar as ações judiciais de 

saúde, a proposição de medidas voltadas à otimização de rotinas processuais, à 

organização e estruturação de unidades judiciárias especializadas. 

Alguns Estados, como Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, criaram Núcleos de 

Apoio Técnico - NAT aos magistrados, visando subsidiá-los tecnicamente na tomada de 

decisões sobre saúde com a disponibilização de profissionais para elaborar notas 

técnicas.  
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No Estado de Minas Gerais foi realizada uma exitosa pareceria entre o Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e a Secretaria Estadual da Saúde (SES/MG), que 

resultou na contratação do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS), 

vinculado ao Hospital das Clínicas e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

através do fornecimento de notas de apoio técnico aos magistrados. A experiência é 

muito positiva porque  permite que qualquer magistrado do Estado solicite a nota 

técnica eletrônica para decidira os pedidos de liminares, cujas respostas são 

apresentadas no prazo máximo de 72 horas. Acrescente-se que as notas são elaboradas 

por médicos e professores do Hospital das Clínicas da UFMG, respeitada a área de 

atuação de cada profissional. 

As notas técnicas já produzidas estão todas disponibilizadas para o público em 

geral na biblioteca digital do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no endereço 

http://bd.tjmg.jus.br/jspui/handle/tjmg/491. 

As escolas de formação de magistrados do Poder Judiciário do Brasil passaram a 

incluir nos cursos de formação dos novos magistrados módulos de direito sanitário e 

judicialização da saúde. Também são realizados reiterados cursos, congressos e 

seminários sobre direito sanitário e judicialização da saúde, nas quais passou a ser 

comum a abordagem da medicina baseada em evidência. 

Há uma evolução no meio jurídico com necessidade de análise das questões 

jurídicas sobre saúde dentro dos fundamentos na medicina baseada em evidência. 

6 – Aspectos positivos e negativos da judicialização da saúde na organização do 

sistema 

A atuação protagonista do Poder Judiciário determinando ao poder público o 

fornecimento de diversos novos produtos e serviços, não incorporados nas políticas 

públicas, necessários para um tratamento mais eficaz tem como aspecto positivo o fato 

de exigir uma atuação inovadora na gestão, fazendo como que haja a inclusão de novas 

tecnologias em saúde, sobretudo quando mais eficazes para tratar da saúde. 

Como aspecto negativo da judicialização existe o fato de que a pouca 

experiência dos magistrados sobre a técnica médica e sobre a gestão da saúde pública os 

tem levado a cometer alguns equívocos, como permitir o acesso a produtos e serviços 

em relação aos quais não há evidência científica da eficácia, efetividade, eficiência e 

segurança. Além disso, algumas vezes permite o acesso a produtos diferentes quando os 

oferecidos pelo SUS tem eficácia terapêutica similar. 

O acesso a produtos não incluídos no sistema de saúde tumultua a gestão do 

sistema, causando o chamado “impacto deslocativo no orçamento”,
9
 em razão da 

necessidade de deslocar valores de outras rubricas orçamentárias para atender casos 

específicos, tumultuando ainda mais a gestão.  
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7 - Considerações finais 

 As normas constitucionais e infraconstitucionais brasileiras reconhecem o direito 

à saúde como sendo um direito humano fundamental, social, tratando-se direito de todos 

e dever do Estado, a quem cumpre assegurar o acesso universal e igualitário com 

atendimento integral.  

Cabe à União, aos Estados, o Distrito Federal e aos Municípios instituir as 

políticas publicas para que essa garantia seja atendia plenamente. 

 A plenitude do acesso à saúde tem proporcionado um exponencial crescimento 

de demandas para acesso às ações e serviços de saúde. 

O protagonismo do Poder Judiciário garantindo o acesso aos mais diversos 

produtos e serviços de saúde, obrigando o SUS a fornecer novos produtos e serviços, 

tem sido importante para a efetividade do direito constitucional à saúde plena, embora 

as sua atuação muitas vezes comprometa a gestão administrativa, existe uma atuação 

administrativa positiva dos órgãos de controle internos e externos para que haja uma 

qualificação técnica na formação dos magistrados e para a criação de meios de apoio 

técnico para uma maior racionalidade das decisões judicias. 

Enquanto não for resolvido o problema do subfinanciamento da saúde as falhas 

no atendimento persistirão, e, por conseguinte a judicialização da saúde persistirá. 

 


