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Resumo: No presente artigo, busca-se analisar os impactos e 
consequências da intensificação do fenômeno da judicialização 
do direito à saúde, diante da provável inércia do Poder Executivo 
em implementar com qualidade políticas públicas em saúde e a 
necessidade de concretização deste direito fundamental, notada-
mente no que tange às prestações materiais. Dessa forma, obje-
tiva-se investigar os aspectos positivos, bem como os riscos de 
uma excessiva judicialização, considerando a necessidade de 
equilíbrio entre os poderes. 
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Abstract: In this article, we seek to analyze the impacts and con-
sequences of the intensification of the phenomenon of health ju-
dicialization, given the probable inertia of the Executive Branch 
to implement public health policies with quality and the need to 
realize this fundamental right, especially with regard to material 
benefits. Thus, the objective is to investigate the positive as-
pects, as well as the risks of excessive judicialization, consider-
ing the need for balance between the powers. 
 
Keywords: Constitutional right. Right to health. Judicial activ-
ism. Separation of powers. Judicial Branch. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

 Constituição Federal de 1988 (CF/88) trouxe em 
seu texto uma série de direitos fundamentais, entre 
eles, o direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 
do texto constitucional, o qual exige, em regra, 
uma atuação positiva do Estado por meio de polí-

ticas públicas, considerando a necessidade de sua efetiva con-
cretização. 

Contudo, passadas mais de três décadas da promulgação 
da Constituição Federal, o direito à saúde, especialmente no que 
tange ao recebimento de prestações materiais, tais como forne-
cimento de medicamentos, tratamentos, cirurgias e disponibili-
dade de leitos, sofre com a letargia dos entes em efetivar políti-
cas públicas capazes de garantir tais direitos com o mínimo de 
qualidade e abrangência à população. 

Nesse contexto, o Executivo e o Legislativo, responsá-
veis, em regra, pelo desenvolvimento, aprovação e implemen-
tação de políticas públicas de efetivação dos direitos funda-
mentais sociais, como a saúde, mostram-se incapazes e inope-
rantes, de modo que, muitas vezes, o cidadão busca a tutela 
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jurisdicional, prevista no artigo 5º, XXXV da CF/88, para que 
o Estado provenha e crie condições de assegurar este direito, 
especialmente por meio de uma postura mais ativista do Poder 
Judiciário. 

Sendo assim, discute-se os impactos e consequências da 
intensificação do fenômeno da judicialização da saúde, ou seja, 
a busca do Poder Judiciário como a última alternativa para a ob-
tenção do medicamento ou tratamento negado pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), especialmente em virtude de limitações 
orçamentárias impostas pelos Poderes Executivo e Legislativo.  

Além disso, o presente artigo propõe o desenvolvimento 
das principais críticas, positivas e negativas, em torno deste 
fenômeno da judicialização do direito à saúde, considerando um 
provável desequilíbrio entre os Poderes. 

Desse modo, será analisado, de modo especial, os limites 
do Poder Judiciário na concretização do direito à saúde, bem 
como o provável desequilíbrio no postulado da separação dos 
poderes no que tange à constante utilização dessa prática. 

 
2. O DIREITO SOCIAL À SAÚDE COMO DIREITO FUNDA-
MENTAL DE SEGUNDA DIMENSÃO 

 
Historicamente, a transição entre o Estado liberal, fruto 

da Revolução Francesa, para o Estado social, promoveu altera-
ção substancial na concepção do Estado e de suas finalidades. 
Nesse sentido, o Poder Público existe para atender aos anseios 
da coletividade e, consequentemente, satisfazer direitos funda-
mentais e propiciar um maior nível de igualdade material entre 
os indivíduos4.  

Com o pós-II Guerra Mundial, impulsionada pela Revo-
lução Industrial, os trabalhadores sujeitavam-se a péssimas e 

 
4 GRINOVER, Ada Pellegrini. O controle das políticas públicas pelo poder judiciário. 
Revista do Curso de Direito da Faculdade de Humanidades e Direito. Vol. 7. Num. 
7. Universidade Metodista de São Paulo: São Paulo, 2010. p. 10. 
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degradantes condições de trabalho, sem limitação de jornada, fi-
xação mínima de remuneração e descanso5, ou sejam, com a 
crescente e progressiva exploração e precarização das relações 
de trabalho, o liberalismo se mostrou insuficiente, de modo que 
o cidadão passou a exigir do Estado prestações jurídicas e mate-
riais de caráter positivo, dando espaço nessa ocasião para o 
“Wellfare State”6. 

Desta feita, esse modelo de Estado Social intervencio-
nista, passou a agir no sentido de minimizar desigualdades, tra-
zendo uma série de direitos sociais, como os direitos dos traba-
lhadores, da seguridade social, da moradia, da educação, da as-
sistência social, da previdência social e da saúde, os quais se tra-
tam de “direitos próprios do cidadão”, buscando garantir bem-
estar aos indivíduos pela ação positiva do Poder Público como 
verdadeiro afiançador da qualidade de vida da comunidade7. 

Ademais, os direitos sociais devem ser concretizados, 
por excelência, por meio de políticas públicas e da ordenação de 
programas ou políticas de implementação dos direitos e garan-
tias fundamentais8, que buscam uma melhoria em algum aspecto 
econômico, social ou político da sociedade9. 

Sendo assim, como os direitos sociais representam exi-
gências comportamentais positivas por parte do Estado10, o Po-
der Público deve fazer um planejamento adequado para que haja 

 
5 LIMA, George Marmelstein.  Curso de direitos fundamentais. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 2011. p. 49. 
6 BONAVIDES, Paulo. Do estado social ao estado liberal. 11 ed. São Paulo: Malhei-
ros, 2013. p. 186 s/s. Ver também: CANOTILHO. J. Gomes. Direito Constitucional 
e Teoria da Constituição. 7 ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 152 s/s. 
7 BOLZAN DE MORAIS, José Luis; STRECK, Lênio Luiz. Ciência política e teoria 
do estado. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 79. 
8 QUEIROZ, Cristina. Direitos fundamentais sociais: funções, âmbito, conteúdo, 
questões interpretativas e problemas de justiciabilidade. Coimbra: Ed. Coimbra, 2006. 
p. 212. 
9 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Forense, 2002. 
p. 36. 
10 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição Por-
tuguesa de 1976. 5. ed. Coimbra: Almedina, 2012. p. 58. 
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uma implementação sustentável e viável das políticas públicas 
que efetivam direitos fundamentais sociais, como é o caso do 
direito à saúde, permitindo a convivência das necessidades com 
a limitação dos recursos11, haja vista que tais direitos não podem 
ser protegidos ou efetivados sem custeio ou suporte públicos12. 

Nesse sentido, levando em consideração o conceito ado-
tado pela Organização Mundial de Saúde13, a saúde pode ser en-
tendida como um completo estado de bem-estar físico, mental e 
social, não se limitando à ausência de doenças ou enfermidades.  

A consagração do direito à saúde como direito funda-
mental na Constituição Federal de 1988 segue a tendência do 
movimento de Constitucionalização dos Estados, partindo-se da 
premissa que o texto constitucional é o ponto de partida para a 
análise de todo o ordenamento jurídico14. 

A Constituição elenca, nos artigos 6º e 196, o direito à 
saúde como direito social fundamental. Para que sua realização 
seja possível, o próprio texto constitucional, em seu artigo 23, 
inciso II, coloca como dever dos entes o zelo para com a saúde, 
realizando, ainda, uma série de distribuições de competência, 
como a do artigo 30, inciso VII, em que é previsto o dever dos 
municípios, com a cooperação da União e dos Estados, de ofertar 
serviços de atendimento à saúde da população. 

O direito à saúde poderia, pois, ser entendido a partir de 
duas vertentes, em seu aspecto negativo, o texto constitucional 

 
11 QUEIROGA. Marcos Alexandre Bezerra Wanderley de. O controle Judicial das 
Políticas Públicas e o papel do Ministério Público. Revista Jurídica do Ministério Pú-
blico. Num. 1. Ano 1. João Pessoa: Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, 
2007. p. 219-241 
12 HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. The cost of rights: why liberty depends 
on taxes. New York: Norton, 2000. p. 15-20. 
13 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Constituição da Organização Mundial 
da Saúde. Documentos básicos, suplemento da 45ª edição, outubro de 2006. Disponí-
vel em: <http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf>. Acesso em: 
10 jan. 2020. 
14 GÖTTEMS, Claudinei J. Neoconstitucionalismo e políticas públicas: os desafios 
do Poder Judiciário para a concretização das normas constitucionais. Revista Brasi-
leira de Direito Público, Belo Horizonte, a. 8, n. 28, jan./mar. 2010. p. 3. 
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determina que o Estado se abstenha de interferir de maneira no-
civa na saúde e integridade do indivíduo, enquanto em seu es-
pectro positivo determina que o Poder Público forneça presta-
ções materiais objetivando a prevenção e tratamento de doen-
ças15. 

Assim, o direito fundamental à saúde aparece no ordena-
mento jurídico com status de norma de eficácia plena e não me-
ramente programática, sendo que a inércia do Poder Público em 
efetivar este direito se caracteriza como omissão inconstitucio-
nal grave. 

No entanto, a simples positivação de direitos humanos 
em textos constitucionais ou declarações internacionais, histori-
camente, não é suficiente para a sua concretização. A Declara-
ção dos Direitos do Homem e do Cidadão, por exemplo, afir-
mava salvaguardar as liberdades individuais, mas não impediu o 
surgimento de um governo francês que reprimiu uma série de 
direitos, o que se repetiu em momentos posteriores da história 
dos direitos humanos16. 

O grande problema surge quando o Legislativo e o Exe-
cutivo optam por determinada formulação de políticas públicas, 
e estas são incapazes de serem implementadas satisfatoriamente, 
de modo que muitas vezes o cidadão busca a tutela jurisdicional 
para ter o acesso à saúde efetivado. Nesse caso, qual o papel do 
julgador frente ao princípio da separação de poderes e os limites 
orçamentários existentes? 

Vale ressaltar, ainda, que muitas vezes o argumento da 
“reserva do financeiramente possível” tem sido usado como des-
culpa genérica para a omissão estatal no campo da efetivação 
dos direitos sociais17, tais como o direito à saúde, em razão da 

 
15 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. São Paulo: Malhei-
ros, 2005. p. 320. 
16 HUNT, Lynn. “Eles deram um grande exemplo” Declarando os direitos. In: HUNT, 
Lynn. A invenção dos direitos humanos: uma longa história. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2009. p. 16. 
17 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 11. ed. Porto 
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exigência de altos custos financeiros à máquina estatal18. Por ou-
tro lado, o ciclo contínuo de judicialização destes direitos pode 
ocasionar um desequilíbrio entre os Poderes, com diversas con-
sequências sociais, jurídicas e econômicas. 

Nesses casos, a aplicação do direito culmina na jurisdi-
ção, pois os Tribunais certificam, em uma situação de conflito, 
o que uma norma significa e exige no caso concreto19.  

Em relação ao direito à saúde, especialmente nos últimos 
anos, a intensa judicialização desperta atenção dos Tribunais Su-
periores, notadamente do Supremo Tribunal Federal e o Supe-
rior Tribunal de Justiça que, aos poucos, vêm delimitando a res-
ponsabilidade dos entes no fornecimento de prestações materi-
ais, haja vista as Cortes Constitucionais são vocacionadas, nos 
termos da Lex Matter, a proteger os direitos mais imprescindí-
veis para uma sociedade livre e solidária20. 

Tal fenômeno é possível porque o texto da Constituição 
de 1988 não apenas fala da violação de direitos, mas cria meca-
nismos de combate e se pronuncia incontestavelmente contra 
ela, como no caso das normas de direitos fundamentais, podendo 
revelar, portanto, diferentemente de um contraste entre ideal e 
real, uma tensão entre o texto e o contexto21. 

Em verdade, a omissão do Poder Público em concretizar 
o direito à saúde, por meio de políticas públicas aos indivíduos, 
ocasiona intensa judicialização da matéria e a alteração de sua 
base, que aos poucos vai deixando de ser política-administrativa 

 
Alegre: Livraria do Advogado, 2012. p. 380. 
18 PISARELLO, Gerardo. Los derechos sociales y sus garantías: elementos para una 
reconstrucción. Madrid: Trotta, 2007. p. 60. 
19 GRIMM, Dieter. Política e Direito. In: GRIMM, Dieter. Constituição e Política. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2006. p. 13. 
20 BICKEL, Alexander. The least dangerous branch: the Supreme Court at the bar of 
politics. 2 ed. New Heaven: Yale University Press, 1986.  
21 CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Democracia sem espera e o processo 
de constitucionalização: uma crítica aos discursos oficiais sobre a chamada “transição 
política brasileira”. Relatório de estágio pós-doutoral em Teoria e Filosofia do Direito 
junto à Facoltà di Lettere ed Filosofia da Università degli studi di Roma – TRE – 
Itália, p. 15. 
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e passa a ser judicial. 
Ou seja, embora a inafastabilidade da Jurisdição repre-

sente uma das maiores garantias que o indivíduo possui frente às 
omissões do Estado, a crescente Judicialização do direito à saúde 
demonstra o fracasso do Poder Público em resolver as demandas 
sociais de maneira administrativa. 

Dessa forma, questiona-se: qual a legitimidade democrá-
tica do Poder Judiciário em solucionar problemas de ordem po-
lítica-administrativa como deficiências na oferta de prestações 
materiais em saúde? Existiria violação ao princípio da separação 
dos poderes nesta forma de intervenção? 

Tal questionamento é importante quando consideramos 
o papel do Estado na promoção da dignidade da pessoa hu-
mana22 (daquilo que faz desse ser um ser humano23), haja vista 
que a dignidade humana é o valor próprio que identifica o indi-
víduo como tal24. 

Nesse contexto, é importante lembrar que a questão da 
saúde é muito complexa para que se restrinja em um único 
agente resolutivo, tendo todos os Poderes do Estado, inclusive o 
Judiciário25, responsabilidade com a promoção e a satisfação das 
necessidades mínimas do ser humano26 em prol da justiça social, 
do desenvolvimento econômico/social27, e principalmente, da 
força normativa dos direitos fundamentais no Estado de Direito 

 
22 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 
2011. Ver também: ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplica-
ção dos princípios jurídicos. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. 
23 BOTELHO, Catarina Santos. Os direitos sociais em tempos de crise - ou revisitar 
as normas programáticas. Coimbra: Almedina, 2015. p. 493. 
24 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais 
na Constituição Federal de 1988. 10 ed. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2015. 
p. 40. 
25 SCHWARTZ, Germano. Direito à saúde: efetivação em uma perspectiva sistêmica. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 160. 
26 NOVAIS, Jorge Reis. Direitos Sociais: teoria jurídica dos direitos sociais enquanto 
direitos fundamentais. Coimbra: Ed. Coimbra, 2010. 
27 GARCIA, Maria da Glória. Direito das Políticas Públicas. Coimbra: Almedina, 2009. 
p. 129-130. 
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Social e Democrático28.  
 

3. A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE E A LINHA TÊNUE DE 
SEPARAÇÃO DOS PODERES 

 
O princípio da separação e interdependência dos poderes, 

considerado cláusula pétrea pelo art. 60, § 4º, inciso III da 
CF/88, não se trata de uma divisão absoluta das funções estatais, 
mas um mecanismo de colaboração, integração e complementa-
ridade entre os Poderes, no sistema de “freios e contrapesos”, a 
fim de encontrar um equilíbrio em prol do interesse público. 

O propósito da separação dos poderes é que o processo 
político e social passe a corresponder efetivamente à realização 
concreta da consciência do bem universal, de caráter ético, ad-
quirida autonomamente pelos indivíduos29. 

Tal ideal é proveniente da clássica obra de Montesquieu, 
Do espírito das leis30, que estabeleceu as bases do que viria a se 
tornar a noção contemporânea de separação de poderes, par-
tindo-se da premissa de que o poder não pode se concentrar nas 
mãos de um indivíduo. 

Na atualidade, especialmente na situação brasileira, de 
modernidade tardia, a organização constitucional dos poderes 
públicos é ela mesma uma garantia e condição de possibilidade 
da afirmação dos direitos fundamentais, da complexidade, da 
igualdade na diversidade31. 

No caso, por exemplo, de eventual omissão de um dos 

 
28 NOVAIS. Jorge Reis. A dignidade da pessoa humana. Vol. 1. Coimbra: Almedina, 
2018. p. 182. 
29 CASTRO, Marcus Faro. Violência, medo e confiança: do governo misto à separa-
ção dos poderes. Revista Forense, vol. 382, Rio de Janeiro, 2005, p. 166. 
30 MONTESQUIEU. Do espírito das leis. São Paulo: Martin Claret, 2003. p. 181.  
31 PAIXÃO, Cristiano; CARVALHO NETTO, Menelick de. Entre permanência e mu-
dança: reflexões sobre o conceito de constituição. In: MOLINARO, Carlos Al-
berto; MILHORANZA, Mariângela Guerreiro; PORTO, Sérgio Gilberto. (Org.). 
Constituição, jurisdição e processo – estudos em homenagem aos 55 anos da Revista 
Jurídica. Sapucaia do Sul: Notadez, 2007, p. 11. 
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Poderes, poderá ocorrer de um dos Poderes “freiar” outro Poder 
para restabelecer o equilíbrio constitucional que deve existir32, 
de modo que não se trata de interferência do Judiciário e/ou vi-
olação do princípio da separação dos poderes, mas de uma pos-
tura proativa do magistrado em extrair o máximo dos preceitos 
constitucionais em prol da conservação da supremacia da Cons-
tituição e do bem da coletividade, o que alguns doutrinadores 
intitulam de “ativismo judicial” ou “protagonismo judicial-pro-
cessual”33. 

Ou seja, é nesse momento que a função judicial se revela 
fundamental, não como uma ameaça à separação de poderes, 
mas como uma garantia da eficácia do sistema jurídico e da efe-
tividade dos direitos fundamentais, como é o caso do direito à 
saúde, especialmente em sua dimensão positiva. 

Desse modo, a intervenção judicial buscará garantir aos 
indivíduos a preservação do mínimo existencial, muitas vezes 
não atendido pelas políticas públicas propostas pelos outros Po-
deres, eis que as omissões estatais podem atingir diretamente di-
reitos vinculados à dignidade da pessoa humana.  

O resultado da separação dos poderes, pois, não é a pa-
ralisia institucional, mas sim uma peculiar dinâmica do processo 
político34, em que, em alguns momentos, o Poder Judiciário po-
derá ser chamado a intervir na concretização de direitos sociais. 

O problema central da judicialização de direitos sociais, 
contudo, é saber até que medida o Judiciário poderia agir para 
solucionar omissões em relação à efetivação de direitos funda-
mentais, já que uma intensa busca da Jurisdição para solucionar 

 
32 GARVEY, John; ALEINIKOFF, Alexander. Modern Constitucionalism Theory. 
Saint Paul: West Publishing, 1991. p. 11. 
33 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica, Constituição e Processo, ou de "como a dis-
cricionariedade não combina com a democracia": o contraponto da resposta correta 
In MACHADO, Felipe Daniel Amorim; CATTONI DE OLIVEIRA. Marcelo An-
drade. Constituição e Processo: contribuição do processo ao constitucionalismo de-
mocrático brasileiro. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. p. 3-27. 
34 CASTRO, Marcus Faro. Violência, medo e confiança: do governo misto à separa-
ção dos poderes. Revista Forense, vol. 382, Rio de Janeiro, 2005, p. 171. 
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esses problemas poderá comprometer a viabilidade de outras ati-
vidades públicas, tendo em vista os constantes bloqueios de ver-
bas nas execuções de sentenças condenatórias contra a Fazenda 
Pública em demandas dessa natureza. 

Além disso, as determinações judiciais, nos casos envol-
vendo o direito à saúde, podem interferir diretamente na própria 
condução das políticas do Sistema Único de Saúde, tendo em 
vista as determinações imediatas para disponibilização de leitos, 
aquisição de remédios e realização de cirurgias. 

As referidas interferências, embora objetivem promover 
à saúde, acabam por gerar ingerências nas políticas públicas do 
Poder Executivo, nos quais são planejadas a longo prazo, ge-
rando dificuldades de operacionalização de recursos. 

No entanto, analisando a efetivação de direitos funda-
mentais como o direito à saúde, é possível compreender que, na 
atualidade, o princípio da separação dos poderes sofreu certa fle-
xibilização, na medida que a judicialização dos conflitos e das 
omissões estatais exigiu do Poder Judiciário uma postura mais 
ativa. Contudo, impor limites à atuação do Judiciário é uma 
forma de não comprometer a harmonia entre os poderes. 

Nesse sentido, pode-se destacar a tese produzida pelo Su-
perior Tribunal de Justiça no julgamento de casos repetitivos 
(TEMA 106)35, de observância obrigatória por todos os juízes e 
Tribunais brasileiros, em relação às demandas judiciais para for-
necimento de medicamentos: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESEN-
TATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGA-
MENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FOR-
NECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES 
DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. 
CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATI-
VOS PARA O FORNECIMENTO. (…) A concessão dos 

 
35 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp. 1657156/RJ. Relator: Ministro Bene-
dito Gonçalves. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 04 de maio de 2018. Disponível 
em: < http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurispruden-
cia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1657156>. Acesso em 12 jan. 2019. 
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medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS 
exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Com-
provação, por meio de laudo médico fundamentado e circuns-
tanciado expedido por médico que assiste o paciente, da im-
prescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como 
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos for-
necidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o 
custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na 
ANVISA do medicamento. 

Além disso, em demandas judiciais envolvendo o direito 
à saúde, diante da limitação de recursos e da infinidade de ne-
cessidades sociais, deve o julgador atentar para o princípio da 
proporcionalidade, fazendo uma ponderação entre os meios 
ofertados pela Administração Pública e os caminhos necessários 
à concretização do direito à saúde nas demandas propostas. 

Desse modo, as práticas e técnicas constitucionais para 
efetivação de direitos, inclusive nos casos do direito à saúde, de-
vem ser analisadas a partir dos ditames do constitucionalismo 
democrático, o qual pressupõe a limitação dos Poderes instituí-
dos, a separação dos poderes, a garantia e a promoção do núcleo 
essencial dos direitos fundamentais36. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os direitos sociais, como é o caso do direito à saúde, exi-

gem prestações positivas por parte do Poder Executivo e do Po-
der Legislativo, através do desenvolvimento e aprovação de po-
líticias pública, em promover condições para que tais direitos 
possam ser efetivamente implementados e usufruídos por todos.  

Entretanto, a força normativa da Constituição não se re-
porta a um Poder isolado, mas a totalidade dos detentores 37, de 
modo que todos os Poderes, aí incluído o Judiciário, tem 

 
36 BARBOZA, Estefânia Maria Queiroz; ROBL FILHO, Ilton Norberto. Constitucio-
nalismo abusivo: fundamentos teóricos e análise da sua utilização no Brasil contem-
porâneo. Direitos Fundamentais & Justiça, Belo Horizonte, ano 12, n. 39, p. 83, 2018 
37 QUEIROZ, Cristina. Jurisdição Constitucional. Lisboa: Petrony, 2017. p. 286. 
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responsabilidade perante o corpo de cidadãos com os direitos e 
deveres positivados constitucionalmente, atuando como verda-
deiros defensores da Carta Magna. 

No presente estudo, buscou-se averiguar a possível ocor-
rência de violação ao princípio da separação dos poderes, tendo 
em vista as constantes interferências do Poder Judiciário nas po-
líticas públicas do Poder Executivo, notadamente as relaciona-
das ao direito fundamental à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 
da CF/88. 

Desse modo, partiu-se do direito à saúde enquanto direito 
fundamental, perpassando-se pelas omissões dos entes em reali-
zar concretamente este direito, o que acaba gerando a busca do 
Poder Judiciário para sua concretização, especialmente em de-
mandas individuais e coletivas relacionadas às prestações mate-
riais em saúde, sendo criada uma intensa judicialização nessa 
matéria. 

Se por um lado a interferência do Poder Judiciário nas 
questões envolvendo a concretização do direito à saúde gera 
também efeitos negativos, como os relatados nesse trabalho, o 
que pode abrir espaço para a violação do princípio da separação 
dos poderes, tem-se que a sua não interferência poderia gerar 
prejuízos maiores a bens jurídicos fundamentais como a saúde e 
a vida. 

Assim, percebe-se a necessidade de um fortalecimento e 
busca de efetividade das políticas públicas de saúde promovidas 
pelo Poder Executivo, âmbito ideal para o desenvolvimento e 
implementação deste direito, deixando ao Poder Judiciário a 
possibilidade de intervenção apenas em situações de flagrante 
omissão, de modo que a atuação do Judiciário não pode ser in-
vasiva a ponto de intereferir nas escolhas (mérito administrativo) 
da Administração Pública. 

Portanto, a concretização de direitos fundamentais como 
o direito à saúde envolve diretamente a relação interna entre Es-
tado de Direito, democracia, direitos humanos e separação de 
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poderes, como um processo de aprendizagem que é sujeito a tro-
peços, mas é capaz de corrigir a si mesmo, se compreendermos 
a Constituição como projeto que transforma o ato fundador num 
processo constituinte que tem continuidade por meio de sucessi-
vas gerações38. 
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