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RESUMO: O direito à saúde, previsto no art. 6º, mereceu destaque dentre os 
direitos fundamentais sociais na Constituição Federal de 1988. Isso porque 
conforme o também constitucional art. 196, trata-se de direito de todos e dever 
do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção. Além do mais, segundo o art. 
197 da Carta da República, são de relevância pública as ações e serviços de 
saúde, cabendo ao Poder Público dispor sobre sua regulamentação, fiscalização 
e controle, devendo a execução ser feita diretamente ou através de terceiros. 
Pode-se citar também, sob a égide do Pacto Internacional sobre Direitos 
Econômicos, sociais e culturais do qual o Brasil é signatário, tal direito depende 
da adoção de medidas nos planos econômico e técnico até o máximo de seus 
recursos disponíveis, para que tenha efetivação progressiva por todos os meios 
apropriados, inclusive, mediante a adoção de medidas legislativas, de modo que 
homens e mulheres tenham igualdade em seu gozo, sem discriminação alguma 
por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou situação 
econômica, ente outros (arts. 2º e 3º). Veja-se, a saúde é uma espécie de direito 
dependente de ações afirmativas por parte do Estado, o que, por outro lado, não 
tem sido satisfeito para muitos indivíduos, resultando a evidência numa alta 
demanda judicial tendo-a como objeto. Por essa razão, e como resposta à 
iniciativa de associações de pacientes com doenças raras que pleiteavam ser 
ouvidas, o Conselho Nacional de Justiça realizou, no dia 11 de setembro de 
2017, uma audiência pública para discutir o tema judicialização da saúde, tendo 
a Presidente do Supremo Tribunal Federal à época, a ministra Cármen Lúcia, 
defendido que a Justiça é um fazer constante e, por isso, o Conselho abriria o 
espaço para que possa, cada vez mais, aperfeiçoar os critérios e as ferramentas 
necessárias para uma jurisdição mais adequada e coerente com o que a pessoa 
precisa e espera do magistrado brasileiro, bem como que o número considerável 
de ações nessa área coloca em campos opostos aquele que pede acesso a um 
medicamento ou tratamento e o Poder Público, responsável pelo atendimento 
dessas demandas, o qual deverá cuidar, de um lado, do princípio da dignidade 
da pessoa humana, que é o núcleo do direito contemporâneo e dos cuidados do 
Estado e, de outro, a questão de recursos econômicos financeiros. Apresenta-
se necessário, assim, discutir essa espécie de judicialização num contexto de 
desigualdade material e corruptivo como o brasileiro, em que o Estado não 
presta um serviço adequado alegando, em regra, carecer da reserva do possível 
para sua realização; em que empresas de planos de saúde afirmam não 
cobrirem certos tipos de tratamento; e que grande parcela da sociedade não 
contribui ativamente em termos econômicos para a vida em sociedade, vivendo 
da assistência estatal. 
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