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JUDICIALIZAÇÃO!  

Nunca vi, nem comi,  

eu só ouço falar...  
Alberto Jucelino Pereira Junior 
[Advogado Sanitarista, doutorando em Saúde Pública/Ensp. 

Membro do GE MultiVisat] 
 

Brincadeiras à parte, no título utilizei o refrão da música “Caviar” 
(composição: Luiz Grande, Barbeirinho do Jacarezinho e Marcos 
Diniz), eternizada na interpretação de Zeca Pagodinho - “Você sabe o 
que é caviar/Nunca vi, nem comi/Eu só ouço falar...” - porque muitas 
pessoas realmente só escutam falar, sem saber o significado de 
Judicialização. O reconhecido Dicionário Online de Português não traz 
a definição exata de judicialização, mas traz o significado de judicial: 
“relacionado com a justiça; refere-se ao que se coloca em juízo, na 
justiça: cobrança judicial.”. (do Latim Judicialis). Igualmente, o verbete 
judicialização não é encontrado no dicionário jurídico Vade Mecum 
Brasil. Em judicial, consta: “Que pertence ao juízo ou neste se realiza; 
que se refere à administração da Justiça ou se faz por autoridade de 
Justiça, ou conforme a ordem judiciária.”. No dicionário Infopédia, do 
português lusitano, judicialização é o “ato ou efeito de judicializar; 
recurso a via judicial para resolver questão (geralmente política) que 
poderia ou deveria ser solucionada de outra forma”. No entanto, 
popularmente, pode-se dizer que judicialização é o ato de buscar o 
judiciário para resolver um conflito em que não se obteve solução de 
forma amigável (acordo) ou extrajudicialmente (administrativamente). 
Hoje temos vários tipos de judicialização: política, políticas públicas 
(saúde, educação), leis ou normas, etc. O Ministro do STF Luís Roberto 
Barroso esclarece que a judicialização da política abrange demandas 
políticas ou sociais que são resolvidas nas instituições do Poder 
Judiciário e não nas instâncias políticas tradicionais. O fenômeno 
originado na redemocratização, na amplitude da Constituição e no 
modelo de controle de Constitucionalidade empregado no Brasil, expõe 
as fragilidades e dificuldades enfrentadas pelos Poderes Legislativo e 
Executivo (Barroso, 2019). É observada em diversas sociedades além 
do Brasil. Segundo Barboza & Kozicki (2012), a judicialização consiste 
na capacidade dos tribunais decidirem a respeito de questões morais 
ou políticas essenciais para a sociedade, de modo a garantir a toda 
comunidade os direitos fundamentais estatuídos nas Constituições de 
cada nação. Para Arantes (1999), a questão consiste na busca por 
justiça que, por vezes, se deve aos anos de chumbo e constrangimento 
impostos pelo regime militar ao livre funcionamento do Judiciário.  

 

 

 

No Brasil, soma-se o fato de a Carta Magna de 1988 ter adotado, no 
Estado Democrático de Direito, a necessidade de juízes legítimos 
decidirem os conflitos entre a sociedade e os poderes do Estado. 
Ressalta-se que a nossa Constituição definiu (art. 2º) que as funções do 
Estado são exercidas por três Poderes distintos e independentes - 
Executivo, Legislativo e Judiciário - que devem funcionar em 
harmonia, de maneira a se complementarem e se limitarem em suas 
ações, a fim de que um Poder possa controlar o outro. No entendimento 
do professor Boaventura de Sousa Santos (2007), existe judicialização 
da política quando os tribunais afetam significativamente as condições 
da ação política, podendo ser influenciada em dois níveis, de baixa e 
alta intensidade. O primeiro ocorre quando há investigação pontual de 
determinada ação política (ou de um político) por atitudes ausentes de 
legalidade levadas aos tribunais, por exemplo, a corrupção. O segundo 
se constitui quando setores transferem a luta política para a esfera 
judicial. Assevera ainda: “Para além do impacto no sistema político, a 
judicialização da política afeta também o desempenho dos próprios 
tribunais, conduzindo à politização do judiciário. Esta torna-o mais 
controverso, mais visível e vulnerável política e socialmente, o que, por 
sua vez, é outra das razões do seu recente protagonismo.” (Santos, 2007, 
p.18). Por conseguinte, a judicialização da política deu origem à 
judicialização do direito à saúde pública, habitualmente chamada de 
judicialização da saúde. Com a redemocratização, a discussão sobre a 
universalização dos serviços públicos de saúde se avivaram. A Reforma 
Sanitária discutida na 8ª Conferência Nacional de Saúde reverberou na 
Assembleia Constituinte, culminando com a promulgação da 
Constituição Federal de 1988 e criação do Sistema Único de Saúde 
(SUS) (Leis 8.080/1990 e 8.142/1990), fundamentando-se no art. 196:  

 

“A saúde é 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, proteção e recuperação.” 

 

Enfim, a judicialização da saúde decorre da violação desse direito, 
fazendo com que a população busque através do poder Judiciário 
a sua efetivação, seja para entrega de medicamentos, realização de 
tratamentos, exames, ou quaisquer outros serviços não fornecidos 

ou subjugados pelo SUS. Notadamente, depois de ratificado  
na Constituição, o direito à saúde passou a ser uma espécie de 

palavra de luta pela saúde, cujas mudanças configuraram  
um paradigma de efetivação das políticas públicas voltadas  
para a saúde da população (Vasconcellos & Oliveira, 2009). 

■ ■ ■  
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