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RESUMO: O presente trabalho promove um enfrentamento da temática da judicialização da 
saúde a partir de uma abordagem filosófica que envolve o conceito de justiça. Por conta de uma 
escolha epistemológica, outros assuntos, não menos importantes, como reserva do possível, 
mínimo existencial, foram abordados, porém, de forma periférica, isso porque o texto dirige 
luzes, em especial, para o estudo das disposições legais que asseguram o direito à saúde em 
alguns países e de como elas, aliadas a uma judicialização individual e desenfreada, 
retroalimentam um conceito de injustiça. O fornecimento de medicamentos, o atendimento 
médico, a internação psiquiátrica e, em especial, uma modalidade muito peculiar encontrada no 
Brasil, qual seja, bloqueio de valores e entrega de dinheiro a parte autora da ação cível proposta, 
serão analisadas de forma crítica à luz dos princípios abordados no trabalho e de outros que, 
por razões específicas, fizeram-se presentes por uma necessidade argumentativa de serem 
referidos. Não passará despercebido, também, um breve exame sobre a internação compulsória, 
autonomia da vontade e de como ordens de internação, a esmo, estão a comprometer a 
autodeterminação do paciente, conditio sine qua non para o próprio êxito da demanda judicial, 
no caso, o próprio tratamento. A partir de breves considerações utilitarista (Stuart Mill), liberal 
(John Locke, Adam Smith, Robert Nozick), comunitarista (Michael Walzer) e igualitária (Raws, 
Norman Daniels) de justiça, objetiva-se traçar propósitos desejáveis de assistência, de igualdade 
de acesso, liberdade de escolha e de eficiência social. Os diferentes matizes acerca do que seria 
uma sociedade justa acabam por criar uma padaroxo (Luhmann) o que torna demasiadamente 
complexo definir o que é fazer a coisa certa (Sandel) no âmbito da judicialização da saúde. 
Experiências, extraídas da bibliografia, sobre países como Brasil, Portugal (Avelãs Nunes) e 
Estados Unidos (Beauchamp e Childress) serão dimensionadas, comparadas e analisadas dentro 
de um método fenomenológico. Em um tempo de crescentes custos de saúde, de 
envelhecimento da população, de desenvolvimento de tratamentos e procedimentos mais 
sofisticados, de necessidade de abertura das portas da percepção (Huxley), a discussão sobre a 
austeridade no atendimento das demandas da saúde é imprescindível e cabe, sim, ser examinada 
dentro de um critério de justiça que, inexoravelmente, não pode ser visto sob um prisma 
meramente individual. Definir e distinguir os limites de um padrão mínimo e aceitável de 
assistência médica, de uma ordem de atendimento e de uma leitura franca acerca de como 
demandas individuais caminham na contramão de um sistema universal é um processo 
dinâmico que requer a contribuição de profissionais médicos, políticos, gestores de saúde, 
público em geral e, em especial, do ramo do direito.      
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