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RESUMO 

 
O presente trabalho trará a discussão sobre a atuação do Judiciário no âmbito das 
políticas públicas, a fim de se buscar a compreensão dessa atividade sobre o prisma 
da Judicialização e do Ativismo Judicial. Desse modo, sempre atento ao aparato que 
é a Constituição Federal de 1988, questiona-se se o magistrado age em consonância 
com a Lei-Maior ou se eventualmente excede no julgamento de questões atinentes ao 
demais poderes, legislativo e executivo. Assim, considerando que os princípios 
constitucionais são ferramentas norteadoras da máquina Estatal, e, havendo dúvidas 
quanto à atuação do Estado-Juiz no caso concreto, tem-se que suas decisões devem 
procurar atender ao princípio basilar da Dignidade da Pessoa Humana, resguardando, 
sobretudo, os direitos e garantias fundamentais amplamente apostados pelo 
legislador quando da feitura da Carga Magna. Agindo dessa forma, institui-se a 
figurado do Estado garantista, amparado precipuamente no acautelamento do 
interesse público, a fim de se efetivar as diretrizes redigidas na Lei.  
 
Palavras-chave: Judicialização; Ativismo Judicial; Políticas Públicas; Separação dos 
Poderes; Garantista. 
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1 INTRODUÇÃO 

Busca-se por meio do presente trabalho, identificar o comportamento do 

Poder Judiciário frente as omissões estatais, sobretudo quando analisado no âmbito 

das políticas públicas, o qual poderá ser visualizado sobre dois prismas: o ativismo 

judicial e a judicialização. 

Por conseguinte, para que se possa alcançar uma conclusão sobre qual seria 

o papel do órgão jurisdicional frente às necessidades sociais e políticas e a inércia 

estatal, faz-se impetuoso mencionar as características de cada instituto, incluindo não 

apenas seus pontos de intersecção, mas também suas razões de ser. 

As políticas públicas, por sua vez, frequentemente encontram empecilhos 

para sua efetiva concretização, sendo certo que se tratam de métodos administrativos-

políticos, cujo fito é atingir a máxima observância dos direitos e garantias 

constitucionalmente previstos. No entanto, a mera dificuldade não pode ser utilizada 

como faceta do Estado para instituir óbice a observância dos preceitos fundamentais, 

de modo que a atuação de um órgão se torna uma medida veemente. 

De mais a mais, fartas são as demandas frente ao Poder Judiciário ao que 

concerne a disponibilização de medicamentos e tratamentos médicos, os quais se 

destacam como direito basilar que é a saúde pública, amparada, sobretudo, pela 

acepção de vida digna. Nesse ínterim, destaca-se a imprescindibilidade de uma 

atuação realista e destinada a materializar o direito sob o caso concreto. 

Entretanto, não se nega a importância de se observar o sistema de freios e 

contrapesos, isto é, em que pese haja a separação dos poderes, os quais são 

independentes e harmônicos entre si (artigo 2º da Constituição Federal), é 

indispensável o equilíbrio entre os órgãos, a fim de se evitar eventual extrapolação de 

suas atribuições constitucionais ou, ainda, fortuita omissão Estatal.  

Diante desses pontos, questiona-se o papel do Poder Judiciário no momento 

em que força os demais poderes a uma atuação positiva, de modo que, não são raras 

as situações em que se aprofunda em discussões cujo objeto principal não está 

pautado em cunho jurídico, mas meramente político-social. Todavia, considerando 

que a máquina do Estado deve reverência aos princípios constitucionais, é certo que, 

ainda que de forma mediata, matérias que tratam de direitos e garantias individuais e 

coletivos, tangenciam o ordenamento jurídico. 
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Posto isso, discute-se, a seguir, a essência do comportamento altruísta do 

Poder Judiciário frente as demandas da sociedade, analisando, sobretudo, a 

finalidade estampada por de trás de sua conduta proativa. 
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2 DIFERENÇA ENTRE JUDICIALIZAÇÃO E ATIVISMO JUDICIAL 

Não obstante a correlação entre o ativismo judicial e a judicialização, tais 

institutos não se confundem, tendo em vista que enquanto aquele advém de um 

comportamento ativo e voluntário do magistrado pela busca de uma efetiva entrega 

jurisdicional, este é evidenciado pela demasiada procura pelo Judiciário, ainda que se 

tratando de questões sobre políticas públicas e sociais. 

Nesse cenário, muito embora tenha discussões e controvérsias a respeito das 

inovações e atuações jurisdicionais, o ativismo e a judicialização pressupõe a 

necessidade de concretização da Constituição Federal, ainda que, como será visto, 

não são raras as situações em que há uma ampliação de sua alçada, seja de forma 

voluntária, seja por provocação.  

Como sabido, o poder Legislativo, em sua atividade legislativa, não é 

alcançado por decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que em 

controle de constitucionalidade concentrado ou em razão de edição de súmula 

vinculante, pois apenas ao legislador cabe a função típica de legislar. Dessa forma, 

evidencia-se que não há afrontamento aos Poderes do Legislativo e do Judiciário, pois 

àquele cabe a feitura da lei, e, caso venha a entender de maneira diversa do que foi 

pronunciado pela Suprema Corte, poderá elaborar norma que contemple o assunto. 

Portanto, há um saudável diálogo constitucional1 entre os Poderes. 

De mais a mais, cabe mencionar a importância da hermenêutica para a 

interpretação sistemática e à aplicação da Lei-Maior, tendo em vista que a sociedade 

pode ser visualizada como um corpo vivo, cuja transformação e inovação é 

característica intrínseca à evolução do homem, do qual advém a necessidade de 

reanálise de todo o sistema – jurídico, político e social – para a devida aplicação ao 

caso concreto. 

Posto isso, é importante analisar questões envolvendo a atuação do poder 

judiciário em um contexto de judicialização de temas relevantes para a sociedade, 

mas sempre com atenção ao caráter não definitivo da discussão explanada em 

abstrato, haja vista que todo direito deve ser calcado à luz do caso concreto. 

                                            
1Pedro Lenza, Direito Constitucional Esquematizado, pág. 82, 22ª edição. 
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2.1 Judicialização 

Barroso, em sua obra "Direito Constitucional Contemporâneo"2, diz que 

devido a um conjunto de fatores – constitucionalização, aumento de demanda por 

justiça e ascensão institucional do judiciário – a judicialização de questões políticas 

no Brasil passou a ser mais expressiva em razão da mudança vivenciada pelo período 

pós-ditadura, tendo em vista que a Carta Magna, promulgada em 1988, foi redigida 

sob a égide de um contexto pós ditadura, pelo qual visualiza-se a ausência da 

democracia, a contundente censura, a limitação do acesso ao Poder Público, os 

obstáculos para arguir direitos, entre demais atrocidades e impedimentos impostos 

aos cidadãos, utilizadas como facetas do Estado para impedir o amplo acesso às 

questões de repercussão política e, sobretudo, social. 

Nesse sentido, o legislador, ao elaborar a atual Constituição Federal, previu o 

Estado constitucional democrático, isso porque, conforme expressa Luís Roberto 

Barroso, é necessária a observância de duas vertentes, as quais, em que pese 

estejam interligadas, não se confundem: O constitucionalismo e a democracia3. 

O constitucionalismo, para ele, seria, em síntese, o alicerce. Isto é, a ponte 

que endossa o respeito aos princípios fundamentais expressos na Constituição, os 

quais delimitam a atuação do Estado por intermédio de seus representantes, impondo-

lhes a severa observância às regras e princípios angariados na Carta Magna. 

Já o Estado Democrático, continua o autor, remete à ideia de soberania 

popular, pelo qual o povo elege seus representantes, os quais agirão amparados pela 

vertente do constitucionalismo. 

Porquanto, verifica-se que o Estado Constitucional Democrático, nada mais é 

do que a junção da vontade de um povo e a limitação ao poder Estatal pela própria 

Lei Maior, a fim de que haja um parâmetro a ser observado e não resulte em atos 

arbitrários por aqueles que estão incumbidos de exercer o munus público. Ao revés, 

em que pese institutos distintos, o constitucionalismo e a democracia advêm de um 

mesmo pilar, isto é, a política, a qual, por sua vez, possui pontos de interconexão com 

o próprio direito. 

                                            
2BARROSO, Luís Roberto, Curso de Direito Constitucional Contemporâneo, 9ª edição, 2020, pág. 361. 
3BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. Suffragium - 
Revista do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Fortaleza, v. 5, n. 8, p. 8, jan./dez. 2009. 



9 

 

 

Por outro lado, também é possível observar ocasiões de colisão – 

constitucionalismo versus democracia –, momento em que se faz necessária a 

movimentação do Judiciário, para interpretar a Constituição pautado em princípios 

norteadores, a fim de aplicá-los à situação discutida, de modo a garantir o devido 

equilíbrio dos direitos e garantias em análise.  

Ressalta-se, pois, que o STF é incumbido constitucionalmente do dever de 

zelar pela guarda da lei-maior, de modo a vedar atos que confrontam suas normas e 

princípios amplamente apostados pelo constituinte.  

Todavia, é necessária a compreensão de que, muito embora caiba à Suprema 

Corte a garantia da observância e a efetiva reverência à Constituição, esta atribuição 

não exime os demais órgãos do poder judiciário e, também, os demais poderes 

constitucionais, que podem e devem realizar um controle preventivo e, em alguns 

casos, repressivo de constitucionalidade. 

Assim, é nesse sentido que se verifica a imprescindibilidade e a importância 

dada ao Estado Democrático de Direito, pelo qual há a limitação do Poder Estatal 

frente aos interesses da coletividade, consubstanciado com a atuação contundente 

do Judiciário para atender as demandas levantadas, ainda que esteja diante de uma 

situação atípica e pouco enfrentada. 

Veja-se, neste aspecto, um exemplo dado pelo Ministro Luís Roberto Barroso 

em seu artigo Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática4, para 

melhor aplicação das formulações acima: 

 

Se houver oito católicos e dois muçulmanos em uma sala, não poderá o 
primeiro grupo deliberar jogar o segundo pela janela, pelo simples fato de 
estar em maior número. Aí está o segundo grande papel de uma Constituição: 
proteger valores e direitos fundamentais, mesmo que contra a vontade de 
quem tem mais votos. 

 

Nesse ínterim, percebe-se que o judiciário não se esgota na competência de 

dizer o direito à luz do ordenamento jurídico, pois também aprofunda em esferas 

políticas, sociais e até mesmo morais, as quais, a primórdio, seriam atribuídas ao 

Poder Legislativo, representado pelo Congresso Nacional, Assembleias Legislativas 

e Câmara dos Vereadores, bem como ao Poder Executivo, representado pelo 

                                            
4Luís Roberto Barroso, op. cit, pág. 8. 
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Presidente da República, Governadores e Prefeitos, uma vez que amparado, 

sobretudo, pela observância do princípio basilar da Dignidade da Pessoa Humana.  

De tal modo, a ideia de judicialização passa a ser visualizada, uma vez que, 

com o escopo pela concretude da democracia, o Poder Judiciário avança para atender 

questões atinentes a outros campos que não - muita das vezes - os jurídicos, as quais, 

preliminarmente, não seriam de sua atribuição. Conquanto, face a carência de 

regulamentação, ou ainda, face a divergência entre princípios, normas e decisões, a 

atuação do Estado-Juiz torna-se imprescindível frente o anseio da própria sociedade 

pela busca de uma resposta estatal. 

Importante ressaltar que o mencionado instituto possui desdobramentos, 

sendo que alguns defendem a perspectiva de que a judicialização estaria atrelada a 

expansão do poder Judiciário, enquanto outros entendem que a causa se relaciona a 

fatores externos desencadeados pela omissão política-administrativa, situação essa 

que habilita a atuação jurisdicional. 

De qualquer sorte, a partir desta análise tem-se que, em suma, a judicialização 

é a ampliação do campo de atuação do judiciário, em vista da incansável procura pela 

sociedade por uma resposta à luz do caso concreto, tudo isso amparado pela própria 

Constituição Federal ao prever em seu preâmbulo um Estado Democrático de Direito. 

Posto isso, com o fito de identificar o direito no campo das políticas públicas, 

principalmente ao que concerne à observância e efetivação do direito sensível (art. 

34, VII, “b”, CF) no âmbito da saúde pública, bem como identificar o comportamento 

do Judiciário frente a estas questões, torna-se necessária uma análise no que 

concerne ao Ativismo Judicial, para, após, tornar-se possível identificar de forma 

crítica à atuação do Estado-Juiz. 

2.2 Ativismo Judicial 

O ativismo judicial, muito embora caminhe paralelamente com a 

judicialização, possui premissa diversa. A judicialização, portanto, como acima 

exprimido, é caracterizada por um modo de funcionamento, atendendo de forma 

entusiasta as provocações realizadas pela sociedade, que decorre do próprio modelo 

constitucional adotado no Brasil, bem como pelo princípio constitucional da 

Inafastabilidade da Jurisdição. 
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Para Barroso5, “a judicialização e o ativismo judicial são primos. Vêm, 

portanto, da mesma família, frequentam os mesmos lugares, mas não têm as mesmas 

origens. Não são gerados, a rigor, pelas mesmas causas imediatas”. 

Assim, o ativismo judicial seria basicamente uma conduta espontânea, o 

primo rebelde, por meio do qual o Judiciário, de forma proativa, passa a interpretar a 

Constituição de maneira mais ampla, não estritamente à letra da lei, expandindo não 

apenas seu sentido, como também a sua aplicação. 

Em 2019, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADO 26 e o 

MI 4733, entendeu pela criminalização dos atos de homofobia e da transfobia, com a 

extensão da tipificação dada pela Lei 7.716/89 àqueles que atentarem contra os 

direitos fundamentais, e, sobretudo à liberdade dos LGBTI. Em vista disso, 

considerando a redação trazida pelo constituinte originário no artigo 5º, XLII, CF, pelo 

qual se insere a inafiançabilidade e imprescritibilidade do crime, tem-se, por meio das 

mencionadas decisões, uma interpretação proativa do Supremo Tribunal, com o 

escopo de fomentar a defesa das minorias, no caso específico, a comunidade LGBTI, 

assim como ocorre no crime de racismo. Leia-se a ementa da ADO 26: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO – 
EXPOSIÇÃO E SUJEIÇÃO DOS HOMOSSEXUAIS, TRANSGÊNEROS E 
DEMAIS INTEGRANTES DA COMUNIDADE LGBTI+ A GRAVES OFENSAS 
AOS SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS EM DECORRÊNCIA DE 
SUPERAÇÃO IRRAZOÁVEL DO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO À 
IMPLEMENTAÇÃO DOS MANDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DE 
CRIMINALIZAÇÃO INSTITUÍDOS PELO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, 
art. 5º, incisos XLI e XLII) – A SITUAÇÃO DE INÉRCIA DO ESTADO EM 
RELAÇÃO À EDIÇÃO DE DIPLOMAS LEGISLATIVOS NECESSÁRIOS À 
PUNIÇÃO DOS ATOS DE DISCRIMINAÇÃO PRATICADOS EM RAZÃO DA 
ORIENTAÇÃO SEXUAL OU DA IDENTIDADE DE GÊNERO DA VÍTIMA – 
SOLUÇÕES POSSÍVEIS PARA A COLMATAÇÃO DO ESTADO DE MORA 
INCONSTITUCIONAL: (A) CIENTIFICAÇÃO AO CONGRESSO NACIONAL 
QUANTO AO SEU ESTADO DE MORA INCONSTITUCIONAL E (B) 
ENQUADRAMENTO IMEDIATO DAS PRÁTICAS DE HOMOFOBIA E DE 
TRANSFOBIA, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO CONFORME (QUE NÃO SE 
CONFUNDE COM EXEGESE FUNDADA EM ANALOGIA “IN MALAM 
PARTEM”), NO CONCEITO DE RACISMO PREVISTO NA LEI Nº 7.716/89 – 
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DE O SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL, MEDIANTE PROVIMENTO JURISDICIONAL, 
TIPIFICAR DELITOS E COMINAR SANÇÕES DE DIREITO PENAL, EIS 
QUE REFERIDOS TEMAS SUBMETEM-SE À – APROVAÇÃO, PELO 
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DAS TESES 
PROPOSTAS PELO RELATOR, MINISTRO CELSO DE MELLO. PRÁTICAS 
HOMOFÓBICAS E TRANSFÓBICAS CONFIGURAM ATOS DELITUOSOS 
PASSÍVEIS DE REPRESSÃO PENAL, POR EFEITO DE MANDADOS 

                                            
5Luís Roberto Barroso, op.cit., pág. 5. 
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CONSTITUCIONAIS DE CRIMINALIZAÇÃO (CF, ART. 5º, INCISOS XLI E 
XLII), POR TRADUZIREM EXPRESSÕES DE RACISMO EM SUA 
DIMENSÃO SOCIAL – Até que sobrevenha lei emanada do Congresso 
Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos 
nos incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição da República, as condutas 
homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa 
à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem 
expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, 
ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos 
preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716, de 08/01/1989, 
constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o 
qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2º, I, “in fine”). 
AS VÁRIAS DIMENSÕES CONCEITUAIS DE RACISMO. O RACISMO, QUE 
NÃO SE RESUME A ASPECTOS ESTRITAMENTE FENOTÍPICOS, 
CONSTITUI MANIFESTAÇÃO DE PODER QUE, AO BUSCAR 
JUSTIFICAÇÃO NA DESIGUALDADE, OBJETIVA VIABILIZAR A 
DOMINAÇÃO DO GRUPO MAJORITÁRIO SOBRE INTEGRANTES DE 
GRUPOS VULNERÁVEIS (COMO A COMUNIDADE LGBTI+), FAZENDO 
INSTAURAR, MEDIANTE ODIOSA (E INACEITÁVEL) INFERIORIZAÇÃO, 
SITUAÇÃO DE INJUSTA EXCLUSÃO DE ORDEM POLÍTICA E DE 
NATUREZA JURÍDICO-SOCIAL – O conceito de racismo, compreendido em 
sua dimensão social, projeta-se para além de aspectos estritamente 
biológicos ou fenotípicos, pois resulta, enquanto manifestação de poder, de 
uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar 
a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política, à 
subjugação social e à negação da alteridade, da dignidade e da humanidade 
daqueles que, por integrarem grupo vulnerável (LGBTI+) e por não 
pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia em uma dada 
estrutura social, são considerados estranhos e diferentes, degradados à 
condição de marginais do ordenamento jurídico, expostos, em consequência 
de odiosa inferiorização e de perversa estigmatização, a uma injusta e lesiva 
situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito. 

. 

Diante disso, vislumbra-se que a cúpula que envolve o Judiciário tem sido, de 

certo modo, quebrada, e implantado uma esfera dinâmica dos juristas, os quais saem 

da mera limitação da norma e passam a analisar o caso in concreto em toda sua 

extensão, de modo que sua interpretação atinja demais searas que precipuamente 

não seriam de sua competência institucional. 

Veja-se que o ativismo judicial parte da vontade do próprio judiciário em 

enfrentar demandas e interpretar além do que lhe caberia. Conquanto, toda atuação 

deve encontrar respaldo na observância de princípios constitucionais que regem o 

ordenamento jurídico, que se tratam de pilares de sustento ao exercício da 

democracia e da concretização da pedra de toque que é a Dignidade da Pessoa 

Humana. 

Frisa-se, contudo, que tal situação não pode partir de uma atitude presunçosa, 

uma vez que tal proatividade é consequência de reiterados desdobramentos 

imperiosos para a resolução de particularidades, precipuamente quando às matérias 

arguidas tratam sobre questões atinentes à ordem pública. Imperioso, portanto, traçar 
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o papel garantista atribuído ao Judiciário, sempre em observância ao Estado 

Constitucional Democrático de Direito. 

Nessa esteira, importa-se ressaltar o liame entre o ativismo e o modelo de 

constitucionalidade norte-americano, o qual, juntamente com o francês e o austríaco, 

serviu de base na feitura do modelo brasileiro. Tal conjectura pode ser levantada como 

um dos primórdios da análise extensiva do Poder Judiciário face aos desdobramentos 

que porventura demonstrarem necessários ao efetivo deslinde da tutela jurisdicional. 

De forma sintética, tem-se o caso Marbury versus Madison consubstanciado 

ao implemento do modelo norte-americano, o qual, como amplamente apontado pela 

doutrina, é uma das primícias do Controle de Constitucionalidade Difuso. 

No final do governo federalista de John Adams - ora presidente da república -

, o Congresso Nacional promulgou uma Lei Orgânica do Distrito Federal, atribuindo 

ao Presidente (Adams), com a aprovação do Senado, o provimento de 42 cargos de 

Justice of the Peace, além de conferir ao Poder Judiciário a competência para julgar 

eventuais controvérsias. Entretanto, destes 42, apenas 26 foram ocupados.  

Dentre os nomeados e não titulados para o cargo de Justice of the Peace, 

estava Marbury, o qual, inconformado com a situação, impetrou um Mandado de 

Segurança face ao atual Secretário do Estado, Madson. O caso então chegou à 

Suprema Corte com a finalidade de compelir Madson a lhe titular no cargo 

anteriormente nomeado. 

Marshall, Presidente da cúpula máxima do Poder Judiciário, entendeu que 

não cabia ao Congresso Nacional atribuir através de Lei Orgânica o campo de 

competência da Suprema Corte, uma vez que cabe a própria Constituição delimitar 

sua área de atuação, e não a lei infraconstitucional. Percebe-se, assim, a nítida ideia 

em estabelecer a supremacia da Lei-Maior face à atuação do Congresso Nacional, 

bem como a desvinculação do Poder Judiciário ao Poder Legislativo - sistema dos 

freios e contrapesos. 

Nesse sentido, Marshall, declarou a inconstitucionalidade da Lei 

infraconstitucional que estabelecia sua competência, de modo a restar prejudicada a 

apreciação do pleito, cabendo, portanto, ao Poder Executivo dirimir sobre o litígio. 

Impulsiona-se, a partir disso, o controle de constitucionalidade, meio pelo qual 

o judiciário passa a se atentar a toda e qualquer matéria que exprima leis ou atos 

normativos mormente inconstitucionais. Evidencia-se, portanto, a importância 
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incumbida ao Poder Judiciário, sobre o múnus de estabelecer uma preponderância 

constitucional, haja vista que o Estado deve ser pautado à luz das diretrizes que lhe 

foram auferidas. 

Dito isso, muito embora o ativismo judicial seja um instituto relativamente 

atual, vê-se que sua exegese se deu por diversas fragmentações ao longo da história 

da construção da política e do direito. 

De igual sorte, importa-se ressaltar os apontamentos feitos pelo autor Dimitri 

Dimoulis, segundo João Paulo Lordelo6: 

 

Os políticos devem respeitar o direito, que impõe o princípio da probidade na 
administração do dinheiro público, pune a corrupção e obriga a cuidar do 
bem-estar de todos. Dessa forma, o direito aparece como um instrumento 
mais poderoso do que a vontade política. 

 

Nessa linha de pensamento, é possível depreender que o controle de 

constitucionalidade destinado à observância e concretização dos preceitos 

fundamentais, é um dos pontos de inserção no que tange à atuação ativista do Poder 

Judiciário. Bem como se percebe que o direito, apesar de toda problemática atrelada 

a suposta usurpação dos demais poderes, é, na verdade, o liame que credita 

manifesta e efetiva reverência à Constituição Federal. 

Há, portanto, um seguimento que entrelaça a Política e o Direito, mas que 

subordinam, de qualquer modo, a ponderação frente ao Interesse Público, 

amplamente difundido no texto constitucional, o que justifica, em determinados 

pontos, o comportamento proativo da Suprema Corte. 

                                            
6DIMOULIS, Dimitri, Manual de introdução ao estudo do direito, 6.ed., São Paulo: RT, 2014, p. 66, 
apud LORDELO, João Paulo, Noções Gerais de Direito e Formação Humanística, 3. ed., 2019, p.339. 
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3 ATIVISMO JUDICIAL E AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO DO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

Dentre os princípios que regem o Direito Processual Coletivo, identifica-se o 

Princípio da Máxima Efetividade. Dele, pode-se extrair a ideia de que ao juiz, tratando-

se de matérias evidentemente acobertadas pelo interesse social, caberá a acentuação 

de seus poderes para dirimir as questões suscitadas. Isso porque, o assunto em 

questão tem por objetivo a proteção de direitos metaindividuais, difusos ou coletivos, 

e marcados pela árdua obtenção da devida tutela jurisdicional, uma vez que, em regra, 

trazem consigo tamanha complexidade. 

Assim, com a finalidade de satisfazer interesses notadamente sociais e 

coletivos, o Poder Judiciário expande sua atuação com o escopo de ser o garante 

frente a observância das diretrizes constitucionais. 

Nesse sentido, para Geraldo Luiz Vianna, o ativismo judicial tem como 

principal causa a chamada crise de representatividade, isto é, em suas certeiras 

palavras: 

Decorrente do fracasso do Legislativo e do Executivo na elaboração e 
implementação de políticas públicas destinadas especificamente à 
concretização destes direitos – aliada ao conteúdo programático de uma 
Constituição dirigente e à previsão (também constitucional) da 
inafastabilidade da jurisdição (proibição do non liquet)7. 

 

Giza-se, ainda, que entre as atuações práticas do judiciário, há o Controle que 

este exerce frente as políticas públicas. Estas, nada mais são do que mecanismos do 

Estado – compreendido como um todo – que visam promover e assegurar direitos 

inerentes a cidadania, sobretudo ao que concerne a mediação na relação Estado e 

sociedade. 

De tal modo, tais aparatos estão previstos em toda extensão constitucional, 

atribuindo ao Administrador a função de zelar e propiciar seu efetivo cumprimento. 

Nesse sentido, de forma promissora, é possível vislumbrar a contundente 

judicialização da saúde atrelada a atuação ativista do Poder Judiciário, pelo qual se 

evidencia tanto o anseio social pela tutela jurisdicional, quanto a exercício do Estado-

                                            
7 VIANNA, Geraldo Luiz, Judicialização da Saúde Suplementar: A concepção do direito como 

integridade contra a discricionariedade Judicial, Belo Horizonte: Del Rey, 2014, pag.28. 
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Juiz como um garante de direitos da pessoa humana face as divergências e impasses 

encontrados no âmbito das políticas públicas. 

Em vista disso, interessante elencar, a título exemplificativo, algumas das 

facetas deste comportamento constitucional humanitário ante as complexidades tidas 

pelos desdobramentos do exercício do administrador. 

3.1 Tribunais Superiores e o fornecimento de medicamentos por força de 

decisão judicial 

A CF/88, em seu art. 196, estabelece que a saúde é direito de todos e, ao 

mesmo tempo, dever do Estado, e que deverá ser garantida mediante políticas sociais 

e econômicas que visem a redução de doenças e de outros agravos. Traz, ainda, os 

princípios da universalidade e isonomia, garantindo a todos igual acesso às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

De tal modo, o Ministério da Saúde, através da Portaria 2.982/2009, previu 

um rol de medicamentos assegurados a toda e qualquer pessoa que deles 

necessitem, ato este incumbido à esfera administrativa.  

Conquanto, grande é a demanda ajuizada frente ao judiciário em face das 

entidades políticas, especialmente os Municípios, pleiteando o fornecimento de 

medicamentos muitas das vezes não elencados na lista do SUS (Sistema Único de 

Saúde), sem contar aqueles que nem mesmo obtiveram aprovação pela agência 

reguladora, ou seja, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 

Não se pode negar, portanto, que o crescente número de liminares e decisões 

em desfavor da administração pública, sem que, contudo, haja um critério de 

viabilidade do pedido em face das disposições governamentais, pode ser visualizado 

como uma atuação leviana, isto é, atividade arbitrária sem análise dos reflexos 

ocasionados pela reiterada concessão da demanda.  

No mais, pode-se destacar, também, a inaptidão do Poder Judiciário para 

verificar, à luz do caso concreto, o trinômio da necessidade, possibilidade e eficiência 

do fármaco, conforme pressupõe o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.657.156-

RJ. Isto é, a análise da essencialidade do medicamento, a capacidade financeira do 

particular em arcar com as custas do tratamento, e, por fim, a demonstração da 

eficácia deste, respectivamente. 
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Destarte, diante dessas recorrentes situações, o STJ, no recurso supracitado, 

manifestou no sentido de que, cumprido determinados requisitos, o Estado estará 

encarregado de fornecer o fármaco. São eles: 

 

a. Deverá comprovar por laudo médico, a imprescindibilidade do remédio, 

demonstrando, ainda, a ineficácia daquele disponibilizado pelo SUS; 

b. A incapacidade financeira do indivíduo para arcar com às custas do mesmo; 

e 

c.  Medicamento deve estar registrado pela ANVISA 

 

Nessa esteira, após a afirmação desse entendimento, o Supremo Tribunal 

Federal, por meio do RE 657.718-MG, analisou outro ponto específico, no tocante aos 

casos em que nem mesmo há o referido registro, entendendo que, em regra, o Poder 

Público não é obrigado a distribuir um medicamento não registrado, entretanto, 

considerando a peculiaridade do caso, a morosidade da autarquia diante da 

complexidade para o efetivo registro, e, ainda, caso haja a certificação por demais 

renomadas agências reguladoras, poderá, nesse caso, deferir o pedido, de modo a 

compelir o Estado ao fornecimento. 

Veja, mais uma vez o Judiciário invade em alçada que precipuamente não lhe 

caberia, embora haja um nítido interesse social. Observa-se, assim, que o julgador 

atendeu a um pressuposto constitucional, o qual incumbiu a atribuição ao Judiciário, 

especificamente ao Supremo Tribunal Federal, o papel de zelar pela Constituição, 

assegurando, sobretudo, a garantia dos direitos fundamentais e sociais a todo e 

qualquer cidadão. 

Posto isso, denota-se, na questão do fornecimento dos medicamentos através 

do SUS, a figura do ativismo judicial, por meio do qual o Poder Judiciário passa a 

regular questões formalmente não inerentes a sua competência, de modo a expandir 

a interpretação da Constituição Federal em prol da coletividade, interferindo, contudo, 

em alçada alheia. 
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3.2 O uso de medicamento Off Label e o Poder Judiciário   

Impõe-se destacar, também, que o STF, quando da decisão do RE 855178, 

firmou o entendimento da existência de responsabilidade solidária entre os entes – 

Federais, Estaduais, Distritais e Municipais – para atender as questões inerentes à 

Saúde Pública, haja vista que sua matéria transcende aos interesses das partes. 

No contexto dos medicamentos, observa-se o acréscimo da responsabilidade 

que recai sob o magistrado, pois, agindo de tal modo, não apenas julga casos 

evidentemente políticos e sociais, como também se envolve quanto à segurança do 

usuário frente ao medicamento a ser disponibilizado. 

De par a par, nos últimos tempos é possível constatar uma característica 

específica dessas demandas, a qual, por sua vez, exige uma atenção especial do 

jurista na ocasião de análise dos processos. Um exemplo, segundo Karina A. Ramos 

e Anísia S.D. Ferreira, são as prescrições de medicamentos “novos” ou de “novas” 

indicações terapêuticas para os quais as evidências científicas ainda não se 

encontram bem estabelecidas e cujo fornecimento não está previsto em protocolos 

clínicos do SUS8, ou seja, fármacos designados ao paciente, sem que, contudo, em 

sua bula haja referência da utilização do medicamento para aquela determinada 

patologia. Esse incidente é conhecido popularmente como uso Off Label do remédio. 

De acordo com Gazarian et al.9, prescrições off label se referem àquelas 

prescrições de medicamentos para um consumo que não está incluído nas 

informações do produto (em bula). Exemplos incluem a prescrição do uso de um 

medicamento para uma indicação, faixa etária, dose, ou ainda, via de administração 

não recomendadas em bula. 

Salienta-se que aqui tratam-se de medicamentos aprovados pela autarquia, 

contudo, diferencia-se daqueles acima mencionados, pelo fato de que a utilização Off 

Label é pautada na prescrição contida na bula, a qual não corresponde com aquela 

direcionada pelo médico responsável. 

                                            
8Karina A. Ramos e Anísio S.D. Ferreira. Análise da Demanda de Medicamentos para uso off label por 
meio de Ações Judiciais na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. R. Dir. sanit., São Paulo, 
v. 14, n. 1, p. 100, mar./jun. 2013 
9GAZARIAN, M.; KELLY, M.; MCPHEE, J.R.; GRAUDINS, L.V.; WARD, R.L.; CAMPBELL, T.J. Off label 
use of medicines: consensus recommendations for evaluating appropriateness. The Medical Journal of 
Australia, Austrália, v. 185, n.10, p. 544-547, Nov. 2006, apud op. cit., pag. 101. 
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Ademais, oportuno mencionar que muito embora haja ocorrências dispersas 

comprovando a eficácia do medicamento para determinado caso, a ANVISA possui 

critérios rígidos e burocráticos para delimitar a utilização do mesmo, justamente para 

garantir a eficácia e, precipuamente, a segurança de seu uso. Todavia, como 

mencionado, ainda assim diversas são as prescrições de medicamentos sem a devida 

indicação em sua bula. 

Nesse passo, o magistrado, em regra, leigo no assunto em referência, utiliza-

se de seu poder garantidor para compelir o Estado a fornecer o mencionado 

medicamento. Conquanto, não obstante o responsável civil por eventual dano 

ocasionado pela utilização do fármaco seja o médico prescrito, é de se considerar uma 

atuação precipitada por parte do Poder Judiciário, sendo certo que nem mesmo a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, órgão especializado que é, previu sua 

aplicação. Restando, assim, data vênia, uma certa arrogância judicial, de forma a 

demonstrar a chamada instância hegemônica10, expressão utilizada pelo Ministro 

Celso de Mello, que significa dizer a supremacia de uma decisão frente as demais 

repartições. 

Luís Roberto Barroso11, aponta em sua obra duas ideais doutrinárias 

constitucionais, as quais delimitam a ingerência judicial: a de capacidade institucional 

e a de efeitos sistêmicos. 

A primeira, diz respeito a capacidade de determinado Poder em proferir 

decisões inerentes a respectiva matéria, principalmente nos casos em que envolve 

aspectos técnicos ou científicos, os quais demandam uma análise complexa e mais 

qualificada. Portanto, pode o magistrado não ser o mais capacitado para satisfazer a 

pretensão. 

Há também a segunda vertente - os efeitos sistêmicos imprevisíveis e 

indesejáveis -, importando uma posição de cautela e estima por parte do Poder 

Judiciário, haja vista sua ingerência com o escopo garantista. 

Assim, seguindo o raciocínio de Barroso, o magistrado, embora esteja 

treinado e preparado para aplicação do direito ao caso concreto, há casos, como a 

                                            
10Expressão do Ministro Celso de Mello, V. STF, DJ, 12/05/00, MS 23.452/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 
apud Luís Roberto Barroso, Curso de Direito Constitucional Contemporâneo, 9ª ed., 2020, pág. 436. 
11BARROSO, Luís Roberto, op.cit., pág. 437. 
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compilação de fornecimento de medicamento off label, nos quais não possui 

condições suficientes para avaliar o impacto na economia. 

De tal modo, destaca-se um outro lado da vertente, isto é, aquele munido de 

intenções principiológicas e calcadas no bem-estar social, mas que afeta o corpo 

Estatal e suas divisões racionalmente idealizadas, ante a imprescindibilidade de 

organização para o devido funcionamento da máquina governamental. 
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4  ATIVISMO JUDICIAL FRENTE A OMISSÃO DOS DEMAIS PODERES 

Não obstante a atribuição constitucional de, por meio de políticas públicas, 

garantir a efetivação dos direitos fundamentais, diversas são as situações em que o 

Poder Executivo se torna omisso frente a coletividade, especialmente no que 

concerne aos direitos sociais.  

Além dos casos do campo da saúde, como nos acima mencionados, a inércia 

dos poderes competentes surge também em outras áreas. A título de exemplo, 

destaca-se a redação do art. 208, IV, combinado com o art. 211, § 2º, ambos da CF 

de 1988, nos quais são elencados a atribuição do Município como garantista da 

população local, situação em que figura como responsável pela disponibilização de 

atendimento às crianças de até 06 anos de idade por meio de creches, a fim de 

possibilitar às mães o desempenho da atividade laboral.   

Nesse sentido, caso o órgão reste inerte, poderá ser compelido a fazê-lo pelo 

Poder Judiciário mediante uma ação individual ou até mesmo coletiva. Poder-se-ia, 

então, fazer um viés indagando se nesse caso estaria o judiciário adentrando, 

novamente, em esferas alheias.   

Deve-se observar, primeiramente, que de todo modo o legislador constituinte 

atribuiu ao poder forense a função de dizer o direito e garantir que este seja 

assegurado. Direito esse expressamente previsto na Lei-Maior, e, no referido caso, 

violado pelo detentor da competência de caucionar que os seus administrados tenham 

por efetivo um direito constitucional antevisto.  

Veja que na verdade não se trata sempre e em todas as situações de uma 

exasperação do Poder Judiciário, pois este, em determinados casos, apenas 

possibilita e defende as previsões constitucionalmente angariadas. Não há que se 

falar, neste contexto, de inovação da norma jurídica, mas, muito pelo contrário, o que 

se verifica é a garantia da efetiva aplicação do direito e seus fundamentos ao caso 

concreto, ainda que necessário compelir os demais órgãos e poderes para satisfazer 

os interesses da sociedade.  

Outrossim, não apenas defensor e zelador da Constituição ante a observância 

das políticas pública, é também atuante quanto às providências imperiosas tratando-

se de interesses notadamente individuais.   
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Além do mais, em certas situações, o Poder Judiciário se depara com direitos 

estendidos a toda a sociedade, sem a possibilidade de mensurar, com exatidão, os 

inseridos nessa cúpula de guarnição. Todavia, ao mesmo tempo, de forma um tanto 

quanto redundante, a todos abarcam, e isto é o chamado direito difuso.  

Destarte, diante da complexidade e relevância dos fatos, notório o 

entendimento de que a atuação judicial decorre não apenas de direitos, como também 

de princípios constitucionalmente previstos, como a inafastabilidade do poder 

judiciário para apreciação de lesão ou ameaça a direito, especialmente nos casos de 

omissão dos demais poderes quanto à efetivação de direitos fundamentais 

consagrados na Constituição Federal. 

Trata-se, como se vê, de uma atitude positiva e obediente à Constituição, pois, 

nela, há extensas previsões tutelando os direitos fundamentais, sociais, individuais e 

coletivos, bem como no próprio preâmbulo, de modo que seu dinamismo se torne 

indiscutivelmente relevante e necessário.  
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5 CONCLUSÃO 

A atuação proativa do judiciário em questões políticas e sociais, frente a 

omissão, inércia e desdenha dos demais Poderes, destina-se a propiciar ao cidadão 

a efetivação de seus direitos, de modo a garantir a observância e aplicação de 

princípios constitucionalmente previstos, os quais resguardam o homem de atitudes 

individualistas do Estado e, sobretudo, pautados em interesses meramente 

governamentais. 

O constituinte originário vislumbrou os pressupostos da democracia, bem 

como as necessidades para satisfação dos interesses individuais, coletivos, sociais e 

políticos, a fim de que comportamentos antissocialistas fossem inibidos e erradicados 

do nosso sistema. De tal modo, especificamente ao que concerne à saúde, previu que 

aos cidadãos fossem assegurados o efetivo bem-estar social, devidamente amparado 

pela acepção de vida digna, bem como incumbiu ao Estado o dever de satisfazer os 

interesses da sociedade, utilizando dos mecanismos pertinentes para atender as 

necessidades básicas e vitais do homem, inclusive com a disponibilização de 

tratamentos, fármacos e cirurgias, tudo isso atento a imprescindibilidade da medida e 

a adequada assistência estatal. 

Todavia, embora todo exposto esteja expresso na Lei-Maior como um direito 

de segunda dimensão, isto é, observado pelo prisma da prestação positiva do Estado, 

vê-se a constante omissão estatal frente a seu caráter assecuratório. 

Nesse sentido, diante de inúmeras situações de inércia do Legislativo e 

especialmente do Executivo, as demandas junto ao judiciário com a finalidade de 

compelir os gestores públicos a atender e fornecer o apropriado tratamento médico, 

ou ainda, os fármacos necessários, aumentaram consideravelmente, sendo este 

fenômeno conhecido como a “judicialização da saúde”. 

Dessa forma, depreende-se que o dado ativismo judicial prontamente 

analisado, embora esteja atrelado a ideia de usurpação de searas não jurídicas, na 

verdade, possui um condão de suprir negligências Estatais ou, ainda, em fomentar a 

aplicabilidade da relevância do interesse social. E, nessa mesma esteira, a 

judicialização se evidencia pelo clamor público frente as omissões dos demais 

poderes, haja vista que é necessário que um terceiro, Estado-Juiz, dirima as 
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controvérsias do caso concreto, e busque o equilíbrio dos direitos e garantidas 

individuais e coletivos, a fim de que haja a concretização do bem-estar social. 

Percebe-se, portanto, que o legislador constituinte, ao redigir a letra da lei, 

engenhosamente supôs eventuais conflitos que exigissem a manifestação de um 

órgão para suprir omissões e promover com efetividade o desenvolvimento social, 

político, cultural, ou qualquer que seja o âmbito discutido. Esse papel, portanto, coube 

ao Poder Judiciário, o qual tem demonstrado uma postura veemente protagonista e 

proativa em favor da coletividade.  

Veja que se trata de uma atitude positiva e obediente à Constituição, sob a 

qual há extensas previsões de tutela aos direitos fundamentais, sociais, individuais e 

coletivos, inclusive em seu preâmbulo, de modo que seu dinamismo se torne 

indiscutivelmente relevante e necessário. 

Em vista disso, o papel do Estado-Juiz, é, sobretudo, a concretude das 

disposições constitucionais frente as omissões estatais, seja por desdenha ou por 

ponderação de interesses sociais e individuais. De tal modo, percebe-se, assim, que 

não se trata de um desrespeito a cláusula pétrea da separação dos poderes, e, muito 

menos, um desprezo as políticas adotadas pelos demais órgãos, pois, na verdade, 

está atrelada a uma atividade cujo escopo é garantir aos administrados o amplo 

acesso à Justiça, bem como a efetiva resposta Estatal. Isto é, o Judiciário pode ser 

visualizado como o liame entre o governo e o cidadão, de modo a permitir o efetivo 

diálogo entre as necessidades individuais e a devida prestação do serviço público. 

Posto isso, conclui-se que o Poder Judiciário adota em suas decisões a figura 

do garante, o que, por si só, não exclui seu comportamento ativista, uma vez que, 

como se procurou demonstrar no presente trabalho, tanto a judicialização quanto o 

ativismo judicial, buscam, em sua essência, a concretização da Constituição Federal. 
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