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A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE: ameaça ou solução para efetivação dos direitos sociais?  

 

Rodrigo Silva de Oliveira1 
 
 

RESUMO 
 
Este trabalho tem como objetivo compreender o processo de 
judicialização da saúde no Brasil, buscando o entendimento de 
quais são os fundamentos que levam a expansão do Poder 
Judiciário em tempos de crise do capital.  Para tanto, trazemos 
um breve histórico de como se deu a afirmação dos direitos 
sociais no Brasil e as consequências da entrada do 
neoliberalismo para os mesmos, após os anos 1990, época da 
ofensiva neoliberal no país. Na seção subsequente 
introduziremos o debate da judicialização. Para logo após, 
abordarmos como esse processo vem ocorrendo nos tribunais 
brasileiros. 
 
Palavras-chave: Judicialização. Poder Judiciário. Saúde. 
Estado. 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to understand the process of legalization of 
health in Brazil, seeking an understanding of what are the 
reasons that lead to expansion of the judiciary in times of 
neoliberalism. To do so, we bring a brief history of how it came 
to claim social rights in Brazil and the consequences of the 
entry of neoliberalism for the same, after the 1990s, when the 
neoliberal offensive in the country. In the following section we 
introduce the debate on legalization. For soon after, as we 
approach this process is occurring in the Brazilian courts. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho possui como temática central a judicialização da saúde, e 

tem como objetivo trazer um panorama sobre esse novo fenômeno dos tempos neoliberais 

no Brasil. 

Este texto vem com intuito de tentar trazer alguns dos fundamentos que levam a 

intervenção do Poder Judiciário para afirmação de um direito social que é a saúde. 

Deste modo, começaremos por um breve histórico de como se deu a afirmação 

dos direitos sociais no Brasil e as consequências da entrada do neoliberalismo para os 

mesmos, após os anos 1990, época da ofensiva neoliberal no país. 

É no curso da década de 1970 que emergem algumas transformações na 

sociedade que vão marcar os anos subsequentes da sociedade capitalista. 

Segundo Netto (2012), na sequência da Segunda Guerra Mundial, assistiu-se a 

um processo de reestruturação econômica e social na Europa, quando o capitalismo viveu 

uma fase de ampla conjuntura de crescimento econômico – denominado de “as três 

décadas gloriosas” –, mesmo não tendo erradicado as suas crises cíclicas. A construção do 

Estado de Bem-Estar Social remetia a “questão social”2 e suas manifestações ao passado, 

pois estas seriam apenas uma prerrogativa dos países da periferia capitalista, com seus 

problemas de subdesenvolvimento. 

Entretanto, na entrada dos anos 1970, esgota-se a onda de expansão do capital 

que garantiu as mais de três décadas de crescimento econômico. O Estado de Bem-Estar 

Social começa a ser desconstruído. E o capital entra em uma fase de ofensiva política e 

econômica reestruturando-se, em sequência, na sua etapa neoliberal, não demonstrando 

nenhum tipo de compromisso com o âmbito social. 

O Brasil se insere neste período, no plano internacional de uma forma bastante 

particular, devido a aparente falta de sincronia entre o tempo histórico brasileiro e os 

processos internacionais. E vai ser somente na década de 1990 que a etapa neoliberal do 

capitalismo vai entrar no país.  

Antes disso, na década de 1980, mais especificamente em 1988, ocorre a 

Assembleia Nacional Constituinte, que consagrou um profundo avanço social, resultante das 

lutas conduzidas pelos setores democráticos do país depois de um longo período de 

ditadura militar. 

                                            
2
 O conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz 

comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, 
enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da 
sociedade (IAMAMOTO, 1999, p. 27). 
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Todavia, já estavam presentes na correlação de forças da Assembleia, as 

expectativas de mudança no sentindo oposto, ou seja, a agenda neoliberal. A Constituinte 

levou a importantes conquistas no que diz respeito à afirmação dos direitos sociais e 

políticos. Sendo um divisor de águas no Brasil, a promulgação da Carta Constitucional teve 

grande relevância no plano jurídico ao declarar direitos sociais, inexistentes anteriormente, 

esboçando assim a iniciativa de um Estado protetor no país.  

 

[...] a Constituição de 1988 apontava para a construção – pela primeira vez posta na 
história brasileira – de uma espécie de Estado de bem-estar social: não é por acaso 
que, no texto constitucional, de forma inédita em nossa lei máxima, consagram-se 
explicitamente, como tais e para além de direitos civis e políticos, os direitos sociais 
(coroamento como se sabe, da cidadania moderna). Com isto, colocava-se o 
arcabouço jurídico-político para implantar, na sociedade brasileira, uma política 
social compatível com as exigências de justiça social, equidade e universalidade 

(NETTO, 1999, p. 77). 

 

Entretanto, apesar das importantes conquistas no que diz respeito a uma 

reforma democrática no Estado brasileiro, e da Carta Magna ter previsto alguns direitos e 

garantias aos cidadãos, o processo que se deu em seguida no país ocasionou a não 

implementação destes direitos recém-assegurados. 

Depois de ser arduamente conquistado, o bloco dos direitos formalmente 

expressos na Constituição passa a ser submetido à lógica fiscal do projeto neoliberal, 

distinguindo, assim, a formalidade textual (constitucional) da realidade vivida pelos cidadãos 

brasileiros cotidianamente. A crise fiscal pela qual passava o país serviu de base para a 

argumentação do governo para a reforma do Estado. Assim, esta reforma acontece 

essencialmente em cima do ajuste fiscal, pois se argumentava que a problemática estaria no 

Estado, devido a grande quantidade de gastos públicos, logo, era necessário reformá-lo 

para novas exigências, incluindo a diminuição de custos sociais. 

Destarte, com ênfase principal nas privatizações, o Estado começa a ser 

reformado com um desprezo especial às conquistas de 1988, principalmente por aquelas do 

campo da seguridade social. 

Os usuários das políticas sociais experimentam um “caos”, nos serviços de 

saúde e educação, por exemplo, que são sucateados e precarizados. E os serviços 

oferecidos ao público demandante são de qualidade decrescente, com uma efetividade de 

cobertura cada vez mais restrita. Entretanto, o Estado oculta e mistifica que tem produzido 

sistemática e intencionalmente esse “caos”, porque a desqualificação da política social 

pública é parte necessária do seu projeto político, no qual supõe a substituição das políticas 

pautadas na Constituição Federal de 1988 por outras, de natureza bastante diversa 

(NETTO, 1999). 
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Após a entrada do projeto neoliberal no Brasil, os indivíduos que não podem 

comprar serviços no mercado, procuram outros meios para tentar satisfazer as suas 

necessidades e, então, a recorrência aos tribunais passa a ser cada vez mais significativa. 

Deste modo, há um amplo protagonismo do Poder Judiciário, na medida em que esses 

sujeitos, pautados na CF-88, lutam para conseguir o acesso aos seus direitos sociais, 

através do recurso judicial, ou seja, a apelação ao Judiciário passa a ser uma das saídas 

para a efetivação de direitos no país. 

 

 

 

2. BREVE INTRODUÇÃO AO DEBATE DA JUDICIALIAÇÃO 

Para Vianna (1999), a invasão do Direito na vida social vem tomando maiores 

dimensões, após a década de 1970, com o desmonte do Estado de Bem-Estar Social. 

Posteriormente ao desmonte desse tipo de Estado, ocorrem novos processos sociais que 

têm provocado a manifestação de conflitos sociais – a exemplo dos direitos do consumidor, 

direitos sociais, direitos humanos - próprios do contexto de globalização no qual a produção, 

o consumo e a distribuição apresentam proporções de massa, que levam, por sua vez, ao 

Poder Judiciário, a resolução dos mais diversos conflitos gerados pela globalização, 

produzindo, assim, fenômenos de massificação jurídica. 

Os conflitos levados ao Poder Judiciário por diferentes segmentos da sociedade 

tem sido objeto de tutela jurídica, resultando em um maior movimento do Direito em relação 

ao cotidiano da vida social. 

Estas mudanças geradas pela entrada em cena do neoliberalismo, após o 

Estado de Bem-Estar Social, por sua vez, levam também a uma nova configuração de 

cenário para a ação substantiva dos partidos e outras instituições políticas, no qual o Poder 

Judiciário passa a ser enxergado pela população como uma alternativa para a resolução dos 

conflitos coletivos. Nesta conjuntura do neoliberalismo, os processos políticos cedem lugar 

aos processos judiciais, colocando o Judiciário em evidência a uma interpelação direta, seja 

de indivíduos ou grupos. Esse conjunto de circunstâncias tem como expressão um 

movimento de invasão do direito nas relações políticas e sociais: 

 

A invasão da política e da sociedade pelo direito, e o próprio gigantismo do Poder 
Judiciário, coincidiram com o desestímulo para um agir orientado para fins cívicos, o 
juiz e a lei tornando-se as derradeiras referências de esperança para indivíduos 
isolados, socialmente perdidos (GARAPON apud VIANNA, 1999, p.24). 
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O processo de judicialização se apresenta também como uma esperança aos 

trabalhadores para a efetivação dos direitos sociais. Entretanto, é importante ressaltar que a 

efetivação destes direitos no estágio atual do modo de produção capitalista está atrelada ao 

campo do Direito, e isto, por sua vez pode acabar culminado em um processo de cidadania 

passiva de clientes da Justiça. 

Assim, como as expectativas da efetivação de direitos sociais para os 

trabalhadores não foram respondidas por parte do Estado, a judicialização emerge como 

canal de acesso ou até mesmo de reivindicação destes direitos.  Desta forma, diante das 

políticas estabelecidas no país, o Judiciário tende cada vez mais a ser um vetor de 

resolução de conflitos no estágio atual do modo de produção capitalista. 

O fenômeno da judicialização nos dias atuais, expressa um processo 

contraditório, pois ao mesmo tempo em que o Poder Executivo não concretiza a garantia 

aos direitos sociais, a atuação dos magistrados do Poder Judiciário se propõe muitas vezes 

a afirmar tais direitos. Assim, o Judiciário se estabelece como um mecanismo de controle da 

sociedade e legitimação do poder do Estado no seio da sociedade capitalista 

contemporânea, colocando esta instituição numa importante posição de manutenção da 

ordem da democrática. Deste modo, o próprio crescimento da atuação do Poder Judiciário 

apenas corresponde à forma como os direitos sociais são tratados pelo Estado brasileiro, 

fazendo desta instituição mais um dispositivo capitalista ao processo de gerenciamento da 

“questão social”. 

Esta judicialização excessiva ocorre também devido a referência da lei que 

possibilita aos cidadãos demandar os direitos junto a Judiciário. Logo, o que caracteriza a 

judicialização é “tanto o aumento da intervenção do Estado sobre a classe trabalhadora, 

quanto o movimento que compreende a possibilidade desta última recorrer ao Poder 

Judiciário” (ASSUMPÇÃO, 2012, p.89) visando a garantia de um direito reconhecido 

legalmente pelo Estado. 

De acordo com Assumpção (2012), o crescimento da intervenção do Poder 

Judiciário no campo dos direitos sociais, do acesso às políticas sociais, pode ser apreendido 

como procedente de um processo conformado pelo progresso no âmbito dos direitos, 

através das conquistas sociais promulgadas na CF-88, e pela posterior negação de direitos 

ocasionada pelo avanço da agenda neoliberal no Brasil. Logo, o neoliberalismo quando 

reduz a intervenção do Estado no que diz respeito à garantia dos direitos sociais, de certa 

forma induz a propagação da recorrência ao Poder Judiciário, permitindo a afirmação que a 

procura por este Poder, aumentando o quantitativo de processos judiciais, está longe de 
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compor um processo unicamente jurídico. Portanto, se pode afirmar que este movimento 

surge como um efeito do neoliberalismo na contrarreforma estatal. 

Destarte, é sob a égide neoliberal que ocorre o espraiamento do Poder Judiciário 

em um papel de destaque na política. O Judiciário torna-se referência num tipo de canal 

para a satisfação das expectativas de direitos dos cidadãos, em função da deslegitimação 

do Estado em relação aos direitos sociais. Assim, torna-se crescente a demanda a justiça 

pela efetivação de direitos sociais. 

 Porém, será essa “invasão” do judiciário na decisão/definição dos direitos 

sociais (principalmente na saúde) uma ameaça à concretude dos mesmos, ou um 

instrumento válido para sua afirmação? 

 

3. A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NOS TEMPOS ATUAIS 

É na década de 1980 que ocorre o processo de redemocratização no Brasil, no 

qual o movimento pela Reforma Sanitária – iniciado na década anterior – foi retomado, 

devido às condições políticas da época, e concebido como parte integrante de um conjunto 

de ações sociais, pois um novo quadro de saúde dependia de mudanças estruturais 

profundas. Este projeto tratava de um apelo a uma “nova consciência sanitária”, de 

mudanças na saúde; partindo de uma reflexão entre economia e saúde, entre as condições 

de trabalho da população, renda e as de prevenção das doenças e recuperação nas 

diversas classes sociais.  

Considerando os determinantes sociais da saúde, o Estado passa a ser 

reivindicado como uma instância capaz de responder, às demandas advindas da classe 

trabalhadora, passando a ser o responsável pela saúde pública, compreendida como um 

direito público e universal, capaz de extrapolar as políticas fracionadas e relacionadas às 

noções de causalidades biopsicossociais. Estabelece-se, assim, a consciência de que há 

um processo coletivo e historicamente determinado na produção de estados de saúde e 

doença. Por conseguinte, o argumento central da Reforma Sanitária – que compreende um 

movimento ideopolítico, e não uma questão no âmbito da teoria do conhecimento da saúde 

– foi a consideração dos determinantes econômico-sociais das doenças. Assim, a saúde, a 

partir de 1980, deixou de ser interesse apenas dos técnicos, para assumir uma dimensão 

política, vinculando-se estreitamente à democracia, tendo a articulação de diversos setores, 

movimentos sociais (urbanos) com a sociedade civil. Fato determinante para a discussão da 

questão da saúde no país foi a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, 

pois, pela primeira vez, a participação popular esteve presente, com entidades 
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representativas da classe trabalhadora, tratando agora a saúde como uma questão de toda 

a sociedade. 

Com isso, se estabelece um divisor de águas da saúde no Brasil, notadamente 

com o processo da Constituinte e a promulgação da C.F 88. Sendo assim, a Assembleia 

Constituinte: 

Com relação à Saúde transformou-se numa arena política em que os interesses se 
organizaram em dois blocos polares: os grupos empresariais, sob a liderança da 
Federação Brasileira de Hospitais (setor privado) e da Associação de Indústrias 
Farmacêuticas (Multinacionais), e as forças propugnadoras da Reforma Sanitária, 
representadas pela Plenária Nacional pela Saúde na Constituinte, órgão que passou 
a congregar cerca de duas centenas de entidades representativas do setor. 
(BRAVO, 2009, p.10). 

 
As primeiras propostas debatidas pelos protagonistas da Reforma Sanitária 

foram a universalização do acesso à saúde; a concepção de saúde como direito social e 

dever do Estado; a reestruturação do setor através da estratégia de um sistema unificado de 

saúde, visando um reordenamento setorial com um novo olhar sobre a saúde individual e 

coletiva; a descentralização do processo decisório para as esferas estadual e municipal; e a 

democratização do poder local através de novos mecanismos de gestão – os Conselhos de 

Saúde.  

Deste modo, a CF-88 representou para a sociedade brasileira, no plano jurídico, 

a promessa de afirmação dos direitos relacionados à saúde.  

A criação do SUS, em 1990, consolidou avanços como a universalização dos 

atendimentos, a descentralização política e administrativa do processo decisório da política 

de saúde e a execução dos serviços em nível local, dentre outras coisas. Mas isso de fato 

não levou a grandes melhorias na situação de saúde da população brasileira, pois a 

operacionalização necessária para a efetivação destes preceitos não aconteceu, uma vez 

que se deu concomitantemente à entrada em cena da política de ajuste neoliberal. 

Este projeto, por sua vez, traz um modelo de Estado no qual se tem como 

características a eficiência, o controle dos resultados, o cumprimento de metas e a redução 

dos custos, estabelecendo uma lógica gerencial e minimalista para as políticas públicas. 

Outrossim, transfere, também, para o mercado, atividades antes exclusivas da 

responsabilidade estatal. O Estado, portanto deixa de lado suas funções básicas, 

maximizando sua ação para o capital – nacional e estrangeiro. 

A afirmação da hegemonia neoliberal no Brasil é responsável pelo corte drástico 

no financiamento e nos recursos humanos e materiais para a saúde pública. Por 

conseguinte, os direitos conquistados na década anterior vêm se desmantelando, o que 

exponencial um modelo de saúde calcado no privilegiamento do setor privado.  
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Este projeto privatista ligado ao mercado veio de encontro ao proposto na CF 88. 

O modelo de gestão do SUS passou a sofrer as interferências do projeto neoliberal, 

assumindo projetos e propostas de caráter focalizado para atender às populações mais 

pauperizadas através de um pacote básico para a saúde, estimulando o seguro privado e 

descentralizando os serviços em nível local. 

As concepções individualistas e fragmentadoras da realidade têm hegemonia 

atualmente nas políticas brasileiras, estabelecendo uma tensão entre as perspectivas 

coletivas e universais do projeto contra-hegemônico e aquelas que desejam transformar a 

saúde em mais uma mercadoria.  

Logo, os cidadãos são cada vez mais responsabilizados por suas condições de 

vida, e o direito à saúde é ignorado muitas vezes pelo Estado, fazendo com que estes 

cidadãos vejam o Poder Judiciário como uma alternativa na busca por medicamentos e 

tratamentos. Forma-se assim, um processo de judicialização, totalmente contraditório e 

funcional para o Estado neoliberal. 

A busca pelo direito à saúde é uma das situações que mais levam os cidadãos a 

recorrerem ao Poder Judiciário em busca da efetivação do acesso a serviços do SUS. Como 

vimos até aqui, o processo de judicialização teve uma exponenciação após a promulgação 

da Carta Magna de 1988 devido à falta de ações pelo Estado que promovam condições para 

afirmação da proteção social, ou seja, o fenômeno da judicialização da saúde expressa 

reivindicações e modos de atuação legítimos dos cidadãos para a garantia de seus direitos 

à saúde. Mas será esta a saída para a problemática que se apresenta? 

Os vínculos entre Direito e Saúde ganharam intensidade nessas últimas 

décadas, com a consolidação de intervenções do Judiciário na gestão da saúde. Ventura et 

al (2010) afirma que o processo judicial, individual e coletivo, contra o Estado, teve início na 

década de 1990, principalmente com as reivindicações dos portadores do HIV/Aids3, para 

obtenção de medicamentos e demais procedimentos médicos. 

A maioria das demandas é levada de forma individual ao Poder Judiciário, diante 

da dificuldade de acesso da população aos medicamentos necessários à assistência integral 

à saúde. “No Brasil, estimou-se que, em 2000, 70 milhões de pessoas não tinham acesso a 

medicamentos, o que correspondia a aproximadamente 41% da população brasileira.” 

(VIEIRA; ZUCCHI, 2007 apud VENTURA et al., 2010, p.79). Geralmente esses pedidos se 

respaldam em uma prescrição médica, na urgência para a obtenção do insumo, ou até 

                                            
3
 Uma recuperação deste processo pode ser encontrada em LEITE, Joséte & LEITE, Janete (2011). 



 

9 

                   

mesmo na urgência em realizar algum tipo de exame diagnóstico ou procedimento que 

sejam capazes de solucionar a necessidade do usuário.  

Em relação ao pedido de medicamentos pela via judicial, geralmente isto se dá 

pela incorporação do medicamento no SUS ou pela ausência da prestação do mesmo pelo 

poder público. “[...] A resposta judicial, em geral, tem-se limitado a determinar o 

cumprimento pelos gestores de saúde da prestação requerida pelos reivindicantes, 

respaldados por uma prescrição médica individual.” (VENTURA et al., 2010, p.85).  

Esse processo vem ocorrendo nos tribunais de todo o Brasil. E isso gera uma 

discussão que envolve vários aspectos, a exemplo do impacto do custo das ações judiciais 

sobre o SUS. Esse custo para o Estado é uma das maiores reclamações dos gestores 

estatais e de parte da mídia, com a alegação que este processo teria grande influência na 

gestão orçamental. 

A reportagem do sítio Imirante.com4 de dezembro de 2012, afirma: 

Dados do Ministério da Saúde indicam que só no ano passado, foram gastos R$ 266 
milhões na compra de medicamentos para cumprir decisões judiciais. Em todo o 
país esses gastos cresceram quase 400% entre 2008 e 2011 e muitos maranhenses 
estão recorrendo a liminares para garantir, por exemplo, o acesso a remédios no 
Sistema Único e Saúde (SUS). (MAGISTRADOS... 14/12/2012). 

 

Pelos dados expostos, corrobora-se um aumento na recorrência ao Poder 

Judiciário.  

Entretanto, como já afirmado, este é um processo que acontece em todo o país. 

Na Figura 1 infra, é palmar o significativo aumento das ações na Justiça Federal contra a 

União, demonstrando que a cada dia mais as pessoas estão recorrendo ao Poder Judiciário 

a fim de obter, principalmente, medicamentos e tratamentos. 

 

Figura 1 – Gastos da União com remédios, equipamentos e insumos (em R$ milhões) – 

2009 a 2011. 

                                            
4
 É o nome que a Globo.com assume no Maranhão. 
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Fonte: NUBLAT, 12/12/2012.  

 

O aumento dos gastos do governo Federal com medicamentos e insumos 

acompanha o número de vitórias obtidas pelos requerentes na Justiça, conforme pode ser 

confirmado no Gráfico 1 (Cf. infra). 

Esses números confirmam, também, a incorporação e a aceitação da 

judicialização da saúde pela população brasileira. 

 

Gráfico 1 – Gastos da União com remédios, equipamentos e insumos (em R$ milhões – 

2007 a 2012. 

 

Fonte: NUBLAT, 12/12/2012.  

4. CONCLUSÃO 

O aprofundamento das desigualdades sociais geradas pelo neoliberalismo e, a 

retração estatal de implementação de políticas sociais, acabam repercutindo no âmbito da 

Justiça. Diante do agravamento das expressões da “questão social”, a resposta do Estado 
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em épocas de crise do capital tende a ser cada vez mais individualizadora, além de ser 

direcionada de forma repressiva, punitiva, em todas as esferas da vida social.  

Assim, vimos que desde o início da década de 1990, as políticas neoliberais 

foram se consolidando paulatinamente. O Poder Judiciário, por sua vez, não ficou imune a 

estas mudanças sofrendo alterações – pelo próprio Estado – em relação a sua atuação. 

Entretanto, as alterações estabelecidas no Poder Judiciário não ocorreram de 

forma aleatória. Elas constituem parte do plano de ação dos governos neoliberais, ou, seja, 

são intencionais e tem sua determinada funcionalidade. 

[...] os neoliberais tendem a favorecer a governança por especialistas e elites. Dão 
forte preferência ao governo por ordem executiva e decisão judicial em lugar da 
tomada de decisões democrática e parlamentar (...) Como a teoria neoliberal está 
centrada no regime de direito e na interpretação estrita da ordem constitucional, 
segue-se que o conflito e a oposição devem ser mediados pelos tribunais. Soluções 
e remédios para todo e qualquer problema devem ser buscados por meio do sistema 
legal (HARVEY, 2008, p.77). 

 

Daí podermos perceber a centralidade dada ao Poder Judiciário nos governos 

neoliberais. Nesse momento, cabe ressaltar que o fenômeno da judicialização – expansão 

do Judiciário nas diferentes áreas da vida social –, vem acontecendo de um modo global, ou 

seja, este fenômeno é percebido em quase todos os países capitalistas. Portanto, este não 

é um fenômeno específico do Brasil – apesar de conter suas particularidades em nosso 

país, e, sim, um fenômeno global, ligado ao capitalismo5. Todavia, o estudo da expansão do 

Poder Judiciário de forma mais geral, não constituiu o objetivo desse breve esboço aqui 

apresentado. 

Portanto, o processo de judicialização subtrai claramente a luta por demandas 

sociais, da arena de conflitos políticos ao trazer para um campo de maior “segurança” estas 

disputas. Um campo no qual é possível obter um maior controle, ao mesmo tempo em que 

esvazia outros espaços de participação coletiva. Isto, sem contar com a burocratização da 

Justiça brasileira, historicamente lenta e desacreditada por parte da sociedade. Diante desta 

morosidade, muitos indivíduos não levam à frente as suas demandas e seus procedimentos 

jurídicos. 

Assim, ao veicular o discurso de que o Poder Judiciário será, doravante, o locus 

privilegiado para a garantia dos direitos dos cidadãos brasileiros, o Estado não inverte na 

sua “modernização”. Ou seja, injeta-se uma demanda que, de antemão, sabe-se ser 

impossível de ser atendida. Assim, esta burocracia e morosidade servem mais como um 

instrumento de obstaculização do acesso a um direito que em tese é assegurado aos 

indivíduos, do que “facilitar” a concretude destes. 

                                            
5
 Como podemos ver em: GARAPON, 2004. 
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E quando estas situações de recorrência ao Poder Judiciário acontece em 

situações extremas, em casos de vida ou morte, a exemplo do acesso à saúde, estas 

questões se tornam ainda mais dramáticas.  

A Justiça não pode e nem deve ser o caminho para que se possa tentar a 

efetivação de direitos sociais fundamentais tão arduamente conquistados pela classe 

trabalhadora, no processo de luta de classes. Tem que existir, de fato, políticas públicas que 

realmente possam oferecer aos cidadãos uma verdadeira concretização de direitos sociais, 

sem que haja necessidade de uma intervenção da justiça. 

Vivemos em um momento, no qual, o Poder Judiciário se mostra como um 

exemplo do tratamento dado pelo Estado no que tange ao enfrentamento das expressões da 

“questão social”: desvinculação da esfera das lutas de classes, para serem, agora, alvos do 

controle estatal judicial. Assim, a “questão social”, construída a partir de um processo 

histórico de luta, dissolve-se, e passa a ser percebida apenas como uma questão de simples 

direitos a serem concretizados pela intermediação de um juiz. 

Por conseguinte, a funcionalidade deste processo, principalmente por recortar as 

expressões da “questão social”, despolitizando-as e levando-as ao Poder Judiciário, é 

justamente a de fazer com que não sejam percebidos em sua totalidade, como parte 

integrante e umbilicalmente ligada ao movimento contraditório do capitalismo; como uma 

manifestação de uma situação somente: aquela relação entre os detentores dos meios de 

produção e os que apenas detém a sua força de trabalho. 

Desta forma, é de suma importância apreender este movimento do Poder 

Judiciário e seu processo de judicialização para que esta instituição não se naturalize como 

um canal de substituição das lutas sociais em prol dos direitos sociais, o que de fato 

obscurece a “questão social” e as lutas de classe na sociedade contemporânea.  

Portanto, o trabalho a fazer é colocar em pauta esse assunto, assim como todos 

os outros que se manifestem em relação às lutas de classes, numa tentativa de desvendar o 

caráter contraditório e desigual do atual modo de produção capitalista e suas armadilhas 

escamoteadoras – ainda mais em tempos de crise econômica –, para que possamos pensar 

e agir buscando sempre saídas emancipatórias que busquem superação da exploração do 

homem pelo homem. 
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