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Simpósio: 11 - JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E MEIOS DE 
COMPOSIÇÃO DOS CONFLITOS 
 
RESUMO: A judicialização de processos fundados na exigibilidade de aplicação do Direito à 
saúde tem se mostrado crescente nos últimos anos, essa é a realidade em várias comarcas do 
país. Assim, é necessário compreender de forma sistemática os fatores que coadunam neste 
crescente aumento. A problemática consiste em apresentar como é a atuação do Poder Judiciário 
na efetivação do direto à saúde e quais os fatores que influenciam na sua vultuosidade. Para 
melhor compreensão, foi realizado uma análise dos processos ligados à saúde pública na 
comarca de Nova Xavantina/MT, entre os anos de 2011 à 2016, para a respectiva quantificação, 
em contraponto com fatores da cidade, como crescimento populacional, aumento da demanda 
judicial total, e o posicionamento de autoridades atuantes na comarca para elucidação dos 
fatores que asseveram o crescimento. Pontuou a evolução histórica dos direitos sociais com 
primazia ao direito à Saúde, percorrendo a progressão nos textos constitucionais, 
posteriormente apontou a importância do Poder Judiciário, e a atuação local de forma garantista, 
com a primazia do direito à vida, frente conceitos econômicos ou políticos, traçando um 
paralelo com a realidade do Estado da Alemanha, berço constitucional do resguardo ao direito 
à saúde, com a análise detalhada dos fatores comparativos, evidenciando por seguinte, os 
problemas trazidos pelos entrevistados, que interferem para o crescimento da demanda judicial 
nesta seara. Constatou-se que subsistem fatores que levaram ao crescimento demanda 
judicialização da saúde pública, trazendo à baila questões como o acesso a informação pela 
população de seus direitos, o maior conhecimento sobre os meios de acesso à justiça, 
reconhecimento social das instituições como o Ministério Público e Defensoria Pública. 
Evidenciando a ineficiência do Poder Público no financiamento e custeio do Sistema Único de 
Saúde com atrasos nos repasses, a influência da crise econômica na população, aumento de 
pessoas mais idosas, o crescimento do número de doenças e de suas complexidades patológicas. 
Pode se constatar que o procedimento administrativos de regulação é demorado e burocrático, 
havendo maior rapidez na concessão em caráter liminar em processos judiciais quando 
comparados com o procedimento administrativo, e a existência infiltrada da corrupção. Como 
resultado, exemplificou os fatores que levaram ao aumento da demanda e uma reflexão 
comparativa com a estrutura do Estado Alemão e do Brasil, visando a indicação de uma possível 
melhora resolução do problema, com uma reestruturação do Estado. O procedimento de 
pesquisa consistiu em bibliográfica e de campo com a respectiva coleta de dados processuais 
nas Varas da Comarca de Nova Xavantina/MT, e a realização de entrevista de autoridades 
locais, sendo com Secretário Municipal de Saúde, a Procuradora Geral do Município, o 
Defensor Público, e com a Promotora de Justiça, com o fito de análise dos fatores que levaram 
a progressão dos números de ações ligadas ao direito à saúde, e a importância do Poder 
Judiciário local, para melhor compreensão do problema em destaque.  
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