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Resumo 

No Brasil observa-se um fenômeno que cresce exponencialmente nos últimos anos 

que é a busca do Poder Judiciário para suprir os déficits do Estado em assegurar o 

direito à saúde. Contudo uma vez que a justiça conceda a tutela do bem pleiteado 

há um comprometimento do orçamento destinado à saúde pública. Outra questão é 

que o dever do Estado é oferecer o acesso universal e igualitário, o atendimento 

dessas demandas judiciais poderia configurar desigu. Além disso, questiona-se se o 

Poder Judiciário ao decidir sobre essas questões não estaria infringindo um principio 

constitucional da tripartição dos poderes. O presente trabalho objetiva identificar na 

jurisprudência os argumentos para fundamentação de tais tutelas, se a base seria de 

cunho teórico-técnico, filosófico, teórico-constitucional. 

Introdução  

Na Constituição Federal a saúde é apresentada como um pilar fundamental para a 

vida, e sem saúde adequada não há como usufruir da dignidade em sua totalidade.   

Os princípios que regem o direito à saúde são a universalidade e a igualdade de 

acesso às ações que promovam, protejam e recuperem os indivíduos da sociedade.  

A Lei Federal 8080/90 define o papel dos entes da Federação na aplicação do 

sistema único de saúde. 

Ocorre uma procura, que cresce de forma exponencial, por decisões judiciais que 

visem proporcionar bens e direitos ligados à saúde de maneira mais célere. Este 

processo de acesso à justiça é definido na doutrina como judicialização da saúde. 

Tal fenômeno faz com que a política do SUS seja fornecida aos cidadãos em dois 

níveis: um nível para os que têm condições de litigar e outro nível para o resto da 

população que não tem condições ou acesso a tal recurso. A doutrina argumenta 

que a justiça se sobrepõe ao poder executivo por não respeitar as políticas e os 

programas instituídos para a saúde publica causando atrito entre os gestores e os 

magistrados.  A corrente que se opõe às decisões do judiciário aponta para o 

principio da reserva do possível, da impossibilidade do controle dos atos 

administrativos de mérito pelo Judiciário, assim como o da ausência de 

conhecimento técnico do magistrado. 

Objetivos Gerais:  



A presente pesquisa visa identificar na jurisprudência os argumentos para 

provimento ou não do pedido de tutela antecipada e se estes argumentos baseiam-

se em critérios teórico-técnico, filosófico, teórico-constitucional.  

Metodologia 

Para realização da pesquisa serão utilizadas as seguintes técnicas: pesquisa 

bibliográfica, pesquisa documental jurídica e método dedutivo.  

Desenvolvimento 

A pesquisa foi realizada no banco de dados do site do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, no período de 01/07/2014 à 30/04/2015. Os caracteres pesquisados 

foram: acesso à saúde.  

Para tornar a amostra heterogênea a pesquisa foi estratificada em meses. Em cada 

Mês foram levantados dez acórdãos, de câmaras diferentes e que versavam sobre 

acesso à saúde. Os itens analisados foram: se o autor era usuário da justiça 

gratuita, qual a espécie de ação, qual o bem tutelado (subdividido em insumo, 

medicamento, medicamento e insumo, internação, cirurgia) e qual a justificativa dos 

colegiados ao defender os seus argumentos.  

Resultados Preliminares 

Com a presente pesquisa foi possível observar que a busca por garantir o direito à 

saúde no saúde aumenta mês a mês. Totalizamos analise de 100 acórdãos, uma 

amostra pequena diante o número de ações impetradas.  

Há um equilíbrio entre o acionamento da máquina judiciária via o instituto da Justiça 

Gratuita, nesta pesquisa 46% via justiça gratuita enquanto que 56% via advogado do 

sistema privado.  O TJSP se manifestou em face do cidadão em 98% das decisões, 

já em face da Fazenda e do Município apenas 1%, respectivamente.  

 Em 71% dos acórdãos analisados os medicamentos eram os bens pleiteados, 

seguidos por insumos (8%), aparelhos (5%), medicamentos e insumos para sua 

aplicação (5%), internação (5%) e procedimentos cirúrgicos (3%). 

A justificativa das decisões foram teórico constitucional na totalidade dos acórdãos 

analisados. Identificamos em cada acórdão o apontamento do colegiado, cada artigo 



da constituição citado, lei, doutrina e jurisprudência (de maneira abrangente), e os 

pontos relevantes foram enumerados em planilhas e assim relacionados: o artigo 

196 da CF/88 foi citado em 23% dos acórdãos, art. 6 da CF/88 em 7%, art. 5 da 

CF/88 em 8%, o art. 219 da Constituição do Estado de São Paulo em 28%, Lei 

Federal 8090/90 em 9%, Lei Complementar 791/95 em 2%, a Jurisprudência em 

19% e a Doutrina em 4%. 

A pesquisa não se encerra aqui o assunto é amplo e traz margem a discussões 

sobre a predominância de direitos individuais sobre os coletivos, da dignidade sobre 

o direito à vida, do papel do impacto de decisões judiciárias sobre politicas publicas, 

sobre a fundamentação das sentenças judiciárias, sobre a influência da indústria 

farmacêutica sobre a facilidade do acesso à justiça.  
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