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INTRODUÇÃO: A judicialização do direito saúde é fato crescente em todos os tribunais do
país. O conflito em solo constitucional diz respeito principalmente à afirmativa de
discricionariedade sumária do poder judiciário em executar políticas públicas indiretamente,
delegando ao Estado a cobertura de requerimentos sociais por medicamentos ou
procedimentos cirúrgicos e afins. Esta circunstância inflama a discussão de intervenção dos
poderes e confrontos principiológicos, e deixa espaço para o seguinte problema de pesquisa:
em que medida as decisões proferidas pelo Poder Judiciário em demandas de saúde pública
interferem na esfera de poder administrativo estatal? FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:
Para o entendimento do âmago dos efeitos cognoscíveis infensos à problemática apresentada,
bem como, o entendimento primário do tema abordado foi necessário estreito cotejamento de
obras, qual sejam, dentre preceitos históricos e da saúde fundamental, tais como também em
perspectiva filosófica os escritos de Suelen Webber, Júlio César de Sá Rocha, Ana Clara
Bliacheriene e José Sebastião dos Santos. Em todo o norteamento constitucional circundante
aos dispositivos contidos na seção II da Constituição Federal de 1988, em especial, a norma
descrita no artigo 196, que por sua vez, universaliza o direito a saúde e atribui seu
fornecimento pelo Estado, foram embasados pelos escritos de José de Afonso da Silva,
Alexandre de Morais, Paulo Bonavides, Paulo Roberto de Figueiredo Dantas. Por fim para
adentrar com maior propriedade no pensamento hermenêutico do poder judiciário foi
necessário a utilização da obra de Antônio José Avelãs Nunes e Fernando FacuryScaff.
MATERIAL E MÉTODOS: Os métodos atribuídos a pesquisa são o analítico e o
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exploratório, com emprego de pesquisa empírica de dados e revisão bibliográfica.
RESULTADOS E DISCUSSÕES: Em primeiro momento foi realizada uma pesquisa de
cunho exploratório, ante o axioma jurídico caracterizado pelo confronto do direito
fundamental à saúde e o princípio da tripartição de poderes, a fim de trazer luz à problemática
que tange as relações de fornecimento de medicamentos e tratamentos por meio do poder
público. Em seguida analisou-se o conteúdo das decisões judiciais e as correntes
hermenêuticas majoritárias nas decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Por
fim, a pesquisa voltou-se à análise de dados dos processos ativos com fulcro no pleito da
promoção do direito a saúde, na comarca de Caxias do Sul. A partir destas observações
concluiu-se, ainda, que são existentes cerca de 1300 processos ativos na Procuradoria Geral
do Município de Caxias do Sul entre os anos de 2013 à 2017 e aproximadamente uma
estimativa variável de 1800 à 2000 processos na Procuradoria Geral do estado subseção
Caxias do Sul. CONCLUSÃO: Destaca-se a importância existencial do Estado para com seu
povo, proporcionando àqueles que realmente necessitam, um pouco de conforto e dignidade
para a plenitude de seu viver, na ocasião, a cobertura no fornecimento de suplementos,
medicamentos e demais procedimentos. Não obstante, reforça-se que há de ser realizado
intensiva reforma institucional, aplicando efetivamente o princípio da subsidiariedade,
proporcionando que sejam compartilhadas tais funções para que o Estado seja com efeito um
território federado. Adiante, alterações nos programas e Políticas Nacionais de Saúde devem
igualmente serem realizadas, para que sejam designadas novas diretrizes para o país, bem
como a aproximação e simplificação das prestações de serviços pelo âmbito privado. No que
diz respeito aos conflitos, sabe-se que a Constituição Federal possui prevalência sob todo e
qualquer ato ou negócio jurídico, sendo assim, o direito à saúde, à vida e o bem-estar,
prerrogativas juridicamente relevantes.
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