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Resumo: O direito à saúde foi positivado na CRFB, colocando fim a discussão sobre o múnus 

do Estado de garanti-lo à população, e levando a questão para o prisma da sua efetivação. O 

colapso do SUS fez com que os hipossuficientes buscassem o Judiciário na tentativa de 

assegurar o direito. Este trabalho busca refletir sobre as possíveis soluções para resolver o 

problema da não efetivação do direito constitucional. Seria o diálogo institucional entre 

Defensoria Pública, Ministério Público, Executivo e Judiciário o melhor caminho para 

concretização do direito? Qual o indicativo para que seja pensada uma quarta onda de acesso à 

justiça? 
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Abstract: The right to health was affirmed in the CRFB, putting an end to the discussion about 

the State's duty to guarantee it to the population, and taking the issue to the prism of its 

realization. The collapse of the SUS made the underprivileged seek the Judiciary in an attempt 

to ensure the right. This work seeks to reflect on possible solutions to solve the problem of non-

effectiveness of constitutional law. Would the institutional dialogue between the Public 

Defender's Office, the Public Ministry, the Executive and the Judiciary be the best way to 

implement the right? What is the indication for thinking about a fourth wave of access to 

justice? 
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INTRODUÇÃO 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) de 1988 foi marco 

de redemocratização de um Estado recém saído do regime ditatorial1. Com seu cerne 

pautado na dignidade da pessoa humana, trouxe em seu bojo direitos e garantias 

fundamentais para a população. Na Constituição de 1967, em vigência antes da 

promulgação da atual, apenas era positivada a competência da União para estabelecer 

planos nacionais de saúde, e assegurada a assistência sanitária, hospitalar e médica 

preventiva aos trabalhadores, por meio da previdência social2. Hodiernamente, o direito 

à saúde é direito de todos e dever do Estado, positivado no artigo 196 da CRFB. O 

                                                           
1 BARROSO, Luis Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo Os Conceitos 

Fundamentais e a Construção do Novo Modelo.1ª ed. São Paulo. Editora Saraiva, 2009. 
2 DIREITO DE CIDADANIA, DEVER DO ESTADO. Disponível em: 

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/110788>. Acesso em: 11/08/2020. 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/110788


  

verbete trouxe ampliação e democratização formal do acesso à saúde para os cidadãos, 

no entanto, a mera positivação não tem se demonstrado suficiente.  

Os veículos de comunicação trazem todos os dias notícias da dificuldade do 

Estado de colocar em prática sua missão constitucional de efetivar o direito à saúde. 

Não raras vezes, representantes do Executivo são chamados às Delegacias de Polícia 

Civil para prestar esclarecimentos, como no caso ocorrido no Município de Arraial do 

Cabo/RJ em abril de 20203, no qual o Secretário de Saúde foi chamado por descumprir 

ordem judicial para transferência de pacientes para outra unidade hospitalar do Estado. 

Ressalta-se que as dificuldades do Estado em adimplir seu dever de efetivar o direito à 

saúde, não são apenas com relação à transferência de pacientes para outras unidades. 

Em todo país faltam leitos, medicamentos, médicos, estrutura, etc.4  

O Estado tem como uma de suas funções assegurar direitos e garantias 

fundamentais positivados na Carta Magna, dentre eles, o direito à saúde. No entanto, 

nem sempre consegue garantir por meio de suas políticas públicas, fazendo-se 

necessário que os cidadãos busquem seus direitos por meio do Judiciário. As 

Defensorias Públicas, consagradas no artigo 1345 da CRFB, são a forma de serviço 

público de acesso à justiça, onde os hipossuficientes podem pleitear por seus direitos de 

forma gratuita. O modelo de assistência existente hoje no Brasil é resultado de uma 

série de conquistas da população, que foram acontecendo ao longo da história, marcadas 

pelas três grandes ondas6 de acesso à justiça, que são parte da teoria desenvolvida por 

Mauro Cappelleti e  Bryant Garth, enquanto buscavam encontrar exemplos pelo mundo 

de formas que facilitassem o acesso dos menos favorecidos economicamente ao 

Judiciário. Muito embora propicie o acesso do hipossuficiente ao Judiciário, a mera 

instalação das Defensorias, apesar de facilitar, não tem se mostrado bastante para 

efetivação do direito pleiteado pelos mais carentes, em especial, nas ações de saúde em 

que a Fazenda Pública é ré. 

                                                           
3 SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ARRAIAL É LEVADO PARA PRESTAR 

ESCLARECIMENTOS. Disponível em: https://www.folhadoslagos.com/geral/secretario-de-

saude-de-arraial-e-levado-para-prestar-esclarecimentos/12865/. 
4 FALTA DE MÉDICOS E REMÉDIOS: 10 GRANDES PROBLEMAS DA SAÚDE NO 

BRASIL. Disponível em/; https://noticias.uol.com.br/saude/listas/falta-medico-e-dinheiro-10-

grandes-problemas-da-saude-no-brasil.htm 
5 CRFB, artigo 134: A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, 

fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos 

os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e 

gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. 
6 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre, Sergio Antonio 

Fabris Editor, 1988. 

https://www.folhadoslagos.com/geral/secretario-de-saude-de-arraial-e-levado-para-prestar-esclarecimentos/12865/
https://www.folhadoslagos.com/geral/secretario-de-saude-de-arraial-e-levado-para-prestar-esclarecimentos/12865/
https://noticias.uol.com.br/saude/listas/falta-medico-e-dinheiro-10-grandes-problemas-da-saude-no-brasil.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/listas/falta-medico-e-dinheiro-10-grandes-problemas-da-saude-no-brasil.htm


  

Tomando como exemplo a situação específica dos assistidos da Defensoria 

Pública da Comarca de Cabo Frio-RJ, seu problema inicia com a dificuldade de se 

transportar até o Núcleo de Primeiro Atendimento ou ao Fórum da Comarca, onde se 

localiza a Defensoria vinculada à cada uma das Varas Judiciárias do Município. Ainda 

que essa não seja uma questão jurídica, influencia na obtenção do acesso à justiça, 

porque muitos assistidos, por vezes, ficam sem ter como chegar até o local do 

atendimento, seja por falta de dinheiro para as passagens dos transportes coletivos, ou 

pela pouca disponibilidade deles na região.  

Quando o obstáculo do comparecimento é superado, muitas vezes o usuário 

não entende a instrução dada pelo órgão de atuação sobre que documentos deveria levar, 

ou não os conseguiu. Então todo esforço para superar a adversidade do transporte se 

perde, porque necessário se faz o regresso do assistido para novo atendimento. A 

assistência é prestada por meio de marcação na agenda7. Há demanda muito superior às 

capacidades estruturais do órgão, portanto, a nova marcação em geral fica para o 

próximo mês.8 

Ao obter todos os documentos e informações necessárias, a Defensoria 

ingressa com a ação ou realiza o andamento do feito. Muito embora as ações de saúde 

devam ser analisadas com maior rapidez, os Cartórios Judiciais também têm problemas 

estruturais, então volta-se ao obstáculo da demanda ser superior ao que suporta a 

estrutura, o que gera uma grande morosidade ao trâmite, consequentemente à solução do 

conflito. Outro grande empecilho enfrentado é o fato de que os réus (Fazenda Pública) 

recorrem de todas as decisões e sentenças prolatadas, sendo a maioria dos recursos 

meramente protelatórios.9 

As classes menos favorecidas da sociedade são as que mais sofrem com a 

ausência de serviços públicos essenciais, em especial quando se trata do direito à saúde. 

Portanto, imperioso se faz um estudo mais aprofundado da temática, sendo certo que os 

hipossuficientes necessitam de soluções imediatas para sanar o problema da efetivação 

dessa garantia constitucional. 

O presente trabalho busca discutir a contribuição das três grandes ondas de 

acesso à justiça para o ingresso de demandas dos hipossuficientes no Judiciário, 

                                                           
7 Conforme se verifica pelo atendimento telefônico realizado pelo número disponível no site 

oficial da Defensoria Pública. Disponível em: http://www.defensoria.rj.def.br/.  Acesso 

01/08/2020. 
8 Ibidem. 
9 Entrevista realizada com o Defensor José Ricardo Paes de Abreu. O Defensor esclarece que os 

entes públicos se comportam de maneira burocrática. 

http://www.defensoria.rj.def.br/


  

procurando refletir sobre sua efetividade ao assegurar aos mais carentes a concretização 

de seus direitos.  

Quando Cappelletti e Garth explanaram sobre as três grandes ondas mundiais 

de acesso à justiça10, não analisaram o que aconteceria depois. No Brasil, muito embora 

o Estado tenha obtido um grande avanço ao conseguir assegurar o acesso de todas as 

classes sociais ao Judiciário, ainda não consegue garantir para toda população o direito à 

saúde assegurado em sua Lei Maior. A saúde tem sido tema de grandes instabilidades 

em todo país. No final do ano de 2019, a cidade do Rio de Janeiro teve a área da saúde 

colapsada, sofrendo a pior crise desde o ano de 198811. 

 Portanto, há de se analisar o atual modelo de política pública disponibilizada 

pelo Estado, em busca de tentar encontrar uma possibilidade viável de solução dos 

problemas apresentados para integrar uma eventual quarta onda de acesso à justiça, a 

fim de que seja superada a mitigação da efetivação do direito à saúde. 

Este trabalho tem como objetivo contribuir com a efetivação do direito à saúde 

para a população hipossuficiente. Para tanto, a pesquisadora pretende se valer de 

pesquisa empírica e de proposições hipotéticas para analisar o objeto do estudo. Ao 

final, para sustentar sua tese, pretende se utilizar da doutrina e legislação fichadas na 

bibliografia na tentativa de buscar uma justiça efetiva, muito necessária nos dias atuais.  

 

 

1. DAS ONDAS DE ACESSO À JUSTIÇA E A INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS 

DEFENSORIAS PÚBLICAS 

As três grandes ondas de acesso à justiça pioneiramente estudadas e explanadas 

por Capelletti e Garth12 são grandes conquistas da população, que foram acontecendo ao 

longo da história, de acordo com as necessidades de cada tempo.  

Nos estados liberais burgueses dos séculos XVIII e XIX, o acesso à justiça era 

considerado um direito natural, desta forma, não necessitava da intervenção do Estado 

                                                           
10 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre, Sergio Antonio 

Fabris Editor, 1988. 
11 Rio Enfrenta a Pior Crise na Saúde desde 1988, Alerta Defensoria Pública da União. 

Disponível em: < https://g1.globo.com/globonews/jornal-globonews-edicao-das-18/video/rio-

enfrenta-a-pior-crise-na-saude-desde-1988-alerta-defensoria-publica-da-uniao-8155129.ghtml>. 

Acesso em: 12 ago. 2020. 
12 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre, Sergio Antonio 

Fabris Editor, 1988 

https://g1.globo.com/globonews/jornal-globonews-edicao-das-18/video/rio-enfrenta-a-pior-crise-na-saude-desde-1988-alerta-defensoria-publica-da-uniao-8155129.ghtml
https://g1.globo.com/globonews/jornal-globonews-edicao-das-18/video/rio-enfrenta-a-pior-crise-na-saude-desde-1988-alerta-defensoria-publica-da-uniao-8155129.ghtml


  

para sua concretização, vez que era anterior ao próprio Estado, que permanecia passivo 

com relação ao amparo jurídico dos mais necessitados.13 

O estudo dos autores baseia-se na necessidade dos países ao redor do mundo de 

tentar garantir a todos os seus cidadãos o acesso à justiça. Ressaltando as dificuldades e 

soluções encontradas, notaram haver três grandes ondas renovatórias de acesso para 

contribuir com uma justiça mais igualitária. 

A primeira grande onda, segundo os doutrinadores, foi focada em assegurar aos 

economicamente mais necessitados a justiça gratuita, garantindo à eles o acesso ao 

Judiciário, após observarem que os custos das demandas judiciais eram muito altos, de 

tal forma que a camada de menor poder aquisitivo da população não poderia suportar 

entrar em litígio judicial.  

A segunda onda forçou a reflexão sobre noções tradicionais básicas do 

processo civil e sobre o papel dos tribunais. O processo civil era visto apenas como 

destinado a resolver conflitos entre duas partes, o que não deixava espaço para a 

proteção dos direitos coletivos. A nova onda trouxe uma verdadeira revolução no direito 

processual civil, pois foi necessária sua adequação para defender os interesses difusos e 

coletivos, bem como tornou necessária a transformação dos magistrados e dos conceitos 

básicos como citação e contraditório e ampla defesa14. 

A terceira onda foi marcada pela concepção mais ampla de acesso à justiça, 

trazendo a advocacia extrajudicial e todos os meios de autocomposição e prevenção de 

litígios. De acordo com os autores, “seu método não consiste em abandonar as técnicas 

das duas primeiras, mas em trata-las como apenas algumas de uma série de 

possibilidades para melhorar o acesso.”15 

Os estudos de Cappelletti e Garth foram corroborados por Boaventura de Sousa 

Santos, sociólogo português. Este observou e listou as condições teóricas e sociais 

emergentes do final da década de 1950, que contribuíram para ocorrência das mudanças 

que aqueles chamaram de primeira onda de acesso à justiça. Segundo Boaventura, 

dentre as condições teóricas, destacam-se o desenvolvimento da sociologia das 

organizações; o desenvolvimento da ciência política; e o desenvolvimento da 

antropologia do direito. As sociais se dividem nas lutas sociais protagonizadas por 

grupos de minoria da população, tais como negros, estudantes e operários, que lutavam 

para obter direitos sociais, como saúde, educação, transporte, moradia, etc., visando a 

                                                           
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. Pág. 67 e 68. 



  

igualdade social garantida na lei; e a crise na administração da justiça, que está em parte 

relacionada com a condição social anterior, visto que as lutas sociais aceleraram o 

processo do Estado liberal para o Estado Assistencial.16 

Para Boaventura, o aumento do rendimento das famílias, a inserção da mulher 

no mercado de trabalho, concomitante com as mudanças radicais nos padrões de 

comportamento das famílias, gerou conflitos e provocou transformações no direito das 

famílias, pois ideias de divórcio e novos padrões familiares passaram a se tornar 

socialmente aceitas. A explosão de demandas no Judiciário foi se agravando pelo início 

da década de 70, até gerar uma grande crise financeira do Estado, que resultou na sua 

incapacidade de dar cumprimento aos compromissos assistenciais e providenciais 

anteriormente assumidos com os cidadãos de classes menos favorecidas.17 De forma que 

foi necessário repensar a forma como funcionava o sistema, ensejando as porvindouras 

segunda e terceira ondas. 

Conforme o estudado até o momento, as ondas de acesso à justiça foram 

estudadas pelos citados autores europeus em um contexto do Velho Continente e das 

condições existentes à época. Ao analisar as ondas renovatórias de acesso à justiça no 

cenário brasileiro, Maria Tereza Aina Sadek, professora de Ciências Políticas da 

Universidade de São Paulo, constatou que “a primeira onda tornou visíveis os 

problemas e as dificuldades decorrentes da pobreza. Daí o entendimento de que o acesso 

à justiça dependeria basicamente do reconhecimento da existência de um direito.”18 A 

autora informa ainda, conforme o já apontado Cappelletti e Garth, que o ambiente dos 

fóruns, linguajar, excesso de formalismo e procedimentos complicados provocam 

intimidação, criando uma barreira para o real acesso à justiça da parcela hipossuficiente 

da população.19 

Destaca-se que durante a primeira onda, o Brasil se encontrava na vanguarda 

mundial ao acrescentar em seu ordenamento a Lei 1060 de 1950, garantindo o acesso 

gratuito ao Judiciário cerca de dez anos antes de os europeus identificarem a chamada 

primeira grande onda. 

Para Sadek, a segunda grande onda tem como foco central a extensão do acesso 

à justiça, “não se trata apenas de efetivar direitos de natureza individual, mas direitos 

                                                           
16” Ibidem. 
17 ” Ibidem. 
18 SADEK, MARIA TEREZA AINA. Acesso à Justiça: Um Direito e Seus Obstáculos. Revista 

Usp. São Paulo, n.101. p. 55 a 66, março/abril/maio, 2014. Pág. 58. 
19 Ibidem.  



  

supraindividuais, referidos a grupos, categorias, coletividade.20 A Lei 7347/85, 

regulamentadora da Ação Civil Pública, bem como o Código de Defesa do Consumidor, 

Lei 8078/90, são grandes exemplos dessa nova formatação de processo civil trazida pela 

segunda onda.  

A terceira grande onda, para Maria Tereza, foi movida por fórmulas capazes de 

simplificar os procedimentos judiciais, e também pela admissão de meios extrajudiciais 

para resolução de conflitos21. De forma que, ficou marcada pela recepção de 

procedimentos não adversariais no interior do Judiciário e fora dele.  

No Brasil, essa terceira grande onda chegou por volta do ano de 1990, como 

exemplo da influência desta, até então, última onda, a Lei 9099/95, dos Juizados 

Especiais. Conceitos como duração razoável do processo e ideias de uma tutela 

jurisdicional efetiva derivam da época.  

Em paralelo às ondas de acesso à justiça e toda modificação que suas 

influências fizeram no Judiciário, destaca-se a criação das Defensorias Públicas como 

modelo de assistência gratuita aos hipossuficientes. Por se tratar de um direito 

fundamental, para ser efetivado necessita de um sistema, pois de nada adiantaria toda a 

evolução trazida pelas ondas renovatórias, se o Estado não assegurasse a assistência 

judiciária gratuita aos seus cidadãos. 

Felipe Dezorzi Borge, Defensor Público da União, nota o primeiro embrião do 

que hoje é a Defensoria Pública, em maio de 1897, quando o Distrito Federal (atual 

cidade do Rio de Janeiro) expediu um Decreto22 instituindo o serviço de Assistência 

Judiciária gratuita. 

O Brasil apenas positivou as Defensorias Públicas, atualmente consagradas no 

artigo 134, como órgão autônomo de função essencial à justiça na Carta Magna de 

1988. Hodiernamente o artigo 5º, LXXXIV da CRFB dispõe que o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de 

recursos. A Lei Complementar 80 de 1994 em seu artigo 1º esclarece:  

a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão 

e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a 

orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, 

em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos 

individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 

                                                           
20 Ibidem. Pág. 58 
21 Ibidem. 
22 Disponível em: < https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2457-8-

fevereiro-1897-539641-publicacaooriginal-38989-pe.html>. Acesso em 30 ago. 2020. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2457-8-fevereiro-1897-539641-publicacaooriginal-38989-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2457-8-fevereiro-1897-539641-publicacaooriginal-38989-pe.html


  

necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do 

art. 5º da Constituição Federal.23 

 

Para o citado Defensor, a Carta Magna de 1988 fechou um ciclo histórico 

inaugurado com a República, institucionalizando a Defensoria Pública para fomentar e 

dar efetividade ao múnus do Estado de oferecer a assistência judiciária gratuita à parcela 

necessitada da população24. 

  A referida lei regulamentadora garante a positivação de toda modificação que 

as três ondas renovatórias trouxeram ao ordenamento jurídico do país, ao indicar como 

funções institucionais, dentre outras: 

 

[...] prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos 

necessitados, em todos os graus; promover, prioritariamente, a 

solução extrajudicial dos litígios, visando à composição entre as 

pessoas em conflito de interesses, por meio de mediação, 

conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição e 

administração de conflitos; exercer a defesa dos direitos e 

interesses individuais, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos e dos direitos do consumidor, na forma do inciso 

LXXIV do art. 5º da Constituição Federal. 25 

 

Conforme o demonstrado, todos os empecilhos e dificuldades observadas por 

Cappelleti, Garth, Boaventura e Sadek, superam-se com a criação e instalação da 

Defensoria Pública, mostrando que o órgão é, no Brasil, a materialização do acesso à 

justiça diretamente influenciado pelas três grandes ondas renovatórias de acesso à 

justiça. 

 

 

2. DIREITO À SAÚDE: DA POSITIVAÇÃO A NÃO EFETIVAÇÃO 

 

A Constituição de 1988 da República Federativa do Brasil foi marco de 

redemocratização do país recém saído de uma era ditatorial, trazendo valores 

diretamente ligados à dignidade da pessoa humana e a igualdade de todos os cidadãos.  

                                                           
23 Artigo 1º da Lei Complementar 80 de 1994. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp80.htm>. Acesso em 29 ago. 2020. 
24 BORGE, Felipe Dezorzi. Defensoria Pública: Uma Breve História. Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/14699/defensoria-publica-uma-breve-historia>. Acesso em 27 jun. 
2020. 
25 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp80.htm>. Acesso em 29. 

ago. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp80.htm
https://jus.com.br/artigos/14699/defensoria-publica-uma-breve-historia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp80.htm


  

 

Ao trazer como cerne da Constituição a afirmação de ser um Estado 

democrático de direito, pautado na dignidade da pessoa humana, o constituinte 

demonstra a preocupação de assegurar à população seus direitos e garantias 

fundamentais lá positivados.  

Os direitos sociais, que tem rol taxativo no artigo 6º da CRFB, são aqueles que 

possuem sua base ética na dignidade da pessoa humana, visando melhor qualidade de 

vida e trabalho aos cidadãos. Para Alexandre de Moraes   

 

direitos sociais são direitos fundamentais do homem, caracterizando-

se como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória 

em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria de 

condições de vida aos hipossuficientes, visando a concretização da 

igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado 

democrático, pelo artigo 1º, IV, da Constituição Federal.26 

 

Com a positivação dos direitos sociais, os legisladores induzem os governantes 

a criarem modelos estatais voltados para viabilização das garantias constitucionais. O 

Brasil, desde a positivação do direito à saúde na Carta Magna de 1988, vem tentando 

efetivar este direito por um número bastante expressivo de leis, portarias e ações 

administrativas.27 No entanto, o que vem acontecendo é exatamente o oposto.  

O Sistema Único de Saúde (SUS), atual modelo estatal brasileiro para 

efetivação do direito à saúde, vem sofrendo grandes colapsos. A cada dia, os veículos de 

comunicação vêm noticiando a precariedade nos serviços oferecidos pelos entes 

estatais.28 Sob outra perspectiva, o número de ações no Judiciário vem aumentando29. A 

necessidade de judicialização do direito à saúde deixa clara a falha do Estado em 

assegurar este direito fundamental para a parcela de menor poder aquisitivo da 

                                                           
26 MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 21ª ed. São Paulo. Editora Atlas, 2007. Pág. 

181. 
 
28HOSPITAL DO JARDIM ESPERANÇA TEM DIA MARCADO POR FALTA DE 

MÉDICO NA EMERGÊNCIA. Disponível em: 

<https://www.folhadoslagos.com/geral/hospital-do-jardim-esperanca-tem-dia-marcado-por-

falta-de-medicos-na/12337/>. Acesso em: 4. set. 2020.  
29 O Defensor Público, José Ricardo Paes de Abreu, titular da Primeira Vara Cível de Cabo Frio, 

em entrevista esclareceu que as ações de saúde com o passar dos anos “aumentam 

consideravelmente, não só em função do inadimplemento do Poder Público, como também do 

aumento da ciência do cidadão de seus direitos nessa esfera.” 

https://www.folhadoslagos.com/geral/hospital-do-jardim-esperanca-tem-dia-marcado-por-falta-de-medicos-na/12337/
https://www.folhadoslagos.com/geral/hospital-do-jardim-esperanca-tem-dia-marcado-por-falta-de-medicos-na/12337/


  

população, ferindo diretamente o princípio basilar da Carta Magna, a dignidade da 

pessoa humana.30 

O ativismo judicial tem por premissa com a inércia dos administradores 

públicos em determinar políticas públicas efetivas.31 Quando do início dessa atuação 

proativa por parte do Judiciário, houve questionamentos sobre a constitucionalidade do 

ativismo, contudo, consolidou-se o entendimento pela sua adequação aos ditames da 

Carta Magna32. 

 

Isso somente era suscitado pela dificuldade da sociedade brasileira em 

compreender a mudança de paradigmas. O ativismo judicial é a mais 

pura atuação do Judiciário em uma de suas atribuições típicas: a 

defesa da Constituição. Desde que as políticas públicas prioritárias 

traçadas pelo constituinte estejam efetivadas, a discricionariedade dos 

chefes do Executivo permanece intacta quanto às demais políticas.33 

 

Tomando como exemplo a cidade do Rio de Janeiro, que ao final do ano de 

2019 sofreu sua maior crise na área da saúde desde a vigência da Constituição de 198834 

e até hoje não conseguiu se recuperar. Ao contrário, o colapso foi se agravando, até que 

em meados do ano de 2020, a situação chegou ao extremo na cidade. O prefeito, ao 

invés de melhorar a política pública na tentativa de efetivar o direito aos seus cidadãos, 

buscou mascarar a situação para evitar cobranças e sansões administrativas e até mesmo 

penais.35 

A situação crítica não atinge apenas o Rio de Janeiro. Por todo Brasil, as 

notícias da área da saúde mostram a inadimplência dos entes federativos em assegurar à 

                                                           
30 CRIANÇAS COM ALERGIAS GRAVES ESTÃO SEM RECEBER LEITE 

ESPECIAL. Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/8819521/>. Acesso em 03 set. 

2020. 
31 THOMAZELLI, Daniel Rodrigues. Manutenção de Programas Sociais em Momentos de 

Crise Financeira: O Embate entre o Princípio da Vedação do Retrocesso e a Reserva do 

Possível. Disponível em: 

<https://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/trabalhos_conclusao/2semestre2017/pdf/DanielThomazel

li.pdf>. Acesso em: 03 set. 2020. 
32 THOMAZELLI, Daniel Rodrigues. Op. Cit. 
33 THOMAZELLI, Daniel Rodrigues. Op. Cit. p. 9 
34 RIO ENFRENTA A PIOR CRISE NA SAÚDE DESDE 1988, ALERTA 

DENFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. Disponível em 

<https://g1.globo.com/globonews/jornal-globonews-edicao-das-18/video/rio-enfrenta-a-pior-

crise-na-saude-desde-1988-alerta-defensoria-publica-da-uniao-8155129.ghtml >. Acesso em: 03 

set. 2020. 
35 Coletânea de matérias envolvendo o caso “Guardiões do Crivella”. Disponível em: < 
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/playlist/videos-caso-guardioes-do-crivella.ghtml >. Acesso 
em: 03 set. 2020. 

https://globoplay.globo.com/v/8819521/
https://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/trabalhos_conclusao/2semestre2017/pdf/DanielThomazelli.pdf
https://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/trabalhos_conclusao/2semestre2017/pdf/DanielThomazelli.pdf
https://g1.globo.com/globonews/jornal-globonews-edicao-das-18/video/rio-enfrenta-a-pior-crise-na-saude-desde-1988-alerta-defensoria-publica-da-uniao-8155129.ghtml
https://g1.globo.com/globonews/jornal-globonews-edicao-das-18/video/rio-enfrenta-a-pior-crise-na-saude-desde-1988-alerta-defensoria-publica-da-uniao-8155129.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/playlist/videos-caso-guardioes-do-crivella.ghtml


  

população hipossuficiente o direito fundamental. Os veículos de comunicação do Estado 

do Amazonas também noticiaram a crise que se alastrou pelo Estado.36  

Conforme o demonstrado, a falta de uma política pública efetiva faz com que a 

população precise do Judiciário para buscar seu direito de ter uma vida digna com um 

modelo de assistência à saúde que funcione. Em sua busca, a parcela hipossuficiente da 

população tem a Defensoria Pública como representante de seus interesses.  

A Defensora Pública Susana Karin Prado de Souza  Dias explicou que na 

Comarca de Cabo Frio, onde é o titular da Primeira Vara Cível, existe uma quantidade 

expressiva de processos de saúde, informando que não há como determinar uma 

porcentagem exata, mas que acredita girar em torno de 70% dos casos.37 O Defensor 

Público José Ricardo Paes de Abreu, também titular da Primeira Vara Cível da 

Comarca, informou que com o passar dos anos, os processos na área da saúde 

“aumentam consideravelmente, não só em função do inadimplemento do Poder Público, 

como também do aumento da ciência do cidadão de seus direitos nessa esfera.”38 

Abreu explanou que no curso do processo, “os entes públicos se comportam de 

forma burocrática. São recursos através de modelos, contrarrazões também em modelos 

e decisões igualmente modelares.” 39A Defensora Susana aclarou 

quanto ao comportamento dos entes públicos, muitas vezes, mesmo 

havendo concessão de antecipação de tutela, e até mesmo depois de já 

haver sentença, não cumprem com presteza a prestação jurisdicional. 

Já uma questão processual que atravanca bastante o processo, é o fato 

de os entes públicos possuírem um prazo mais dilatado por lei para 

cumprir os atos processuais, e também a questão do reexame 

necessário. Fora isso, muitas das vezes precisamos nos valer dos 

meios legais coercitivos para alcançar a tutela pretendida.40 

 

A Defensoria, apesar da grande demanda, por toda sua estrutura e capacidade 

técnica dos funcionários, de acordo com a Defensora, consegue atender seus usuários, 

mas seria melhor um aumento no quadro de servidores.41 

 

                                                           
36 SUPER LOTAÇÃO, FALTA DE REMÉDIOS E INSUMOS BÁSICOS: MAIOR HOSPITAL 
DO AMAZONAS PROTAGONIZA CRISE NA SAÚDE PÚBLICA. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/08/08/superlotacao-falta-de-remedios-e-
insumos-basicos-maior-hospital-do-amazonas-protagoniza-crise-na-saude-publica.ghtml>. 
Acesso em: 03 set. 2020. 
37 Entrevista concedida pela Defensora Pública Suzana Karin Prado de Souza Dias, titular da 

Primeira Vara Cível da Comarca de Cabo Frio. 
38 Entrevista concedida pelo Defensor Púbico José Ricardo Paes de Abreu, titular da Primeira 

Vara Cível de Cabo Frio. 
39 Ibidem 
40 Entrevista concedida por Susana Karin Prado de Souza Dias. 
41 Ibidem 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/08/08/superlotacao-falta-de-remedios-e-insumos-basicos-maior-hospital-do-amazonas-protagoniza-crise-na-saude-publica.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/08/08/superlotacao-falta-de-remedios-e-insumos-basicos-maior-hospital-do-amazonas-protagoniza-crise-na-saude-publica.ghtml


  

Abreu entende que  

 

A questão não envolve apenas o Órgão, mas o Poder Judiciário e o 

Ministério Público. De fato, já há algum tempo venho defendendo a 

necessidade da criação de varas especializadas nessa questão, não só 

pela dedicação exclusiva, como pelo aprofundamento técnico-teórico 

na matéria.42 

 

O direito à saúde, muito embora esteja positivado na Carta Magna como direito 

de todos e dever do Estado, ainda não é efetivo para a parcela hipossuficiente da 

população, que encontra grandes dificuldades para obter sua concretização, mesmo 

recorrendo ao Judiciário. Conforme o narrado pelos defensores entrevistados, a 

Defensoria Pública tem conseguido atender toda a demanda, mas já vê necessidade de 

aumento de seus servidores para continuar suportando o atendimento que cresce a cada 

ano. Todos os avanços trazidos pelas três grandes ondas de acesso à justiça não estão 

sendo suficientes para que o direito constitucional à saúde seja efetivo para todas as 

camadas da população. A inevitabilidade de uma solução para a problemática se mostra 

cada vez mais urgente. Há de se pensar em uma eventual quarta onda de acesso à 

justiça, a fim de que o direito à saúde seja garantido para todos os cidadãos de forma 

igualitária. 

 

 

3. EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE E DIÁLOGO INSTITUCIONAL, 

UMA POSSÍVEL QUARTA ONDA DE ACESSO À JUSTIÇA 

 

 

A falta de efetivação do direito à saúde a cada ano faz aumentar o número de 

processos que tramitam no Judiciário. Os hipossuficientes mostram indispensável a 

urgência de uma solução reparadora para a falta de assistência concreta por parte dos 

entes públicos, conforme o já analisado no capítulo anterior. 

A vista disso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão que cuida da gestão 

administrativa e financeira dos Tribunais, conforme artigo 103 B, §4º CRFB, na 

                                                           
42 Entrevista concedida por José Ricardo Paes de Abreu 



  

Resolução 238/201643 estabeleceu diretrizes para que os Tribunais possam atender 

melhor as demandas de saúde. 

A referida Resolução, juntamente com outros atos do CNJ, que adotavam 

medidas como instituição de um “Fórum Nacional para o monitoramento e resolução 

das demandas de assistência à saúde”44, bem como a recomendação para que “os 

Tribunais indicados nos incisos III e IV do artigo 92 da CRBF promovam 

especialização de suas Varas para processar e julgar ações que tenham por objeto a 

saúde pública”45, fez com que alguns Estados inovassem na forma como as ações 

envolvendo o direito constitucional à saúde tramitam no Judiciário, ao criarem Varas 

Especializadas para atender este tipo de demanda. 

Visando cumprir as resoluções do CNJ, o Estado do Alagoas designou uma de 

suas Varas da Fazenda Pública para ser especializada em saúde pública. O projeto se 

iniciou com a criação de um Comitê Estadual de Saúde, no qual foram debatidos 

assuntos relativos à temática: questões sobre a judicialização e seus aspectos 

econômicos, medidas administrativas para se evitar a judicialização, etc.46 

O presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL) instituiu uma comissão 

interna para viabilizar a especialização em matérias relacionadas à área da saúde, que 

serviu para possibilitar a comunicação entre gestores municipais, estaduais e federais, 

Ministério Público, Defensoria Púbica, Advogados Públicos, usuários do SUS, entre 

outros.47 O número expressivo de demandas conclusas, garantiu a efetivação do direito à 

saúde para aqueles que se utilizaram do Judiciário alagoano. 

Outro Estado que vem se destacando na vanguarda da criação de uma Vara 

Especializada é o do Mato Grosso. No mês de setembro do ano de 2019 as ações 

relativas à saúde onde a fazenda pública figure no polo passivo, passaram a ser 

distribuídas na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que teve 

                                                           
43 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução 238 de 2016. Disponível em: 

<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2339>. Acesso em 27 set. 2020. 
44CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução 107 de 2010. Disponível em: 

<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/173>. Acesso em 27 set. 2020. 
45 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Recomendação 43 de 2013. Disponível em: < 

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=1823>. Acesso em 27 set. 

2020. 
46 PRESIDÊNCIA DO TJ INSTITUI COMISSÃO PARA CRIAR VARA ESPECIALIZADA 

EM SAÚDE PÚBLICA. Disponível em: 

<https://www.tjal.jus.br/comunicacao2.php?pag=verNoticia&not=11018>. Acesso em: 10 set. 

2020. 
47 Ibidem. 
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sua competência alterada pelo Judiciário mato-grossense48 para o julgamento deste tipo 

de demanda. A Vara passou a ser competente para receber os processos de todo o 

Estado, trabalhando pelo Processo Judicial Eletrônico (PJe).49 

A criação da Vara Especializada teve por objetivo dar maior rapidez e eficácia 

nas decisões das ações envolvendo a temática da saúde pública, com um juiz 

especializado na matéria.50 Para continuar alçando resultados como os já atingidos, 

conta com um suporte de técnicos para amparar o magistrado em suas decisões. 

O Poder Judiciário firmou um Termo de Cooperação Técnica com o Governo 

do Estado de Mato Grosso e criou o Núcleo de Apoio Judicial (NAJ), “destinado a 

garantir aos magistrados subsídios técnicos para a análise das decisões em demandas de 

saúde pública, bem como acompanhar e contribuir para a efetividade das decisões 

judiciais.”51  O Núcleo acompanha as ações de saúde em que a Fazenda Pública figura 

no polo passivo, por meio de plataformas eletrônicas, do início ao fim, para garantir 

celeridade e transparência às demandas.52 

O NAJ trabalha juntamente com o Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que 

fornece os pareceres técnicos, permitindo que o magistrado tome decisões mais 

assertivas. Além disto, pelo meio virtual, a Vara conta com um modelo eletrônico de 

envio de mensagens.53 A ferramenta utilizada é o malote digital, que permite uma 

comunicação célere e eficaz com a Central de Regulação, a Secretaria de Saúde do 

Estados e Municípios do Mato Grosso.54 

O Defensor Público Geral do Estado do Mato Grosso em visita à Vara 

Especializada em Saúde Pública, afirmou  

 

que a Defensoria precisa melhorar a comunicação entre os defensores 

e o magistrado, que está aberto para ter essa comunicação direta para 

agilizar as questões mais urgentes. [...] A questão da saúde representa 

uma grande demanda na Defensoria e nossa angustia maior era não 

conseguir dar efetividade para essas questões, mesmo quando 

                                                           
48 Recomendação n. 43 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 20 de agosto de 2013, e a Resolução n. 

238 do CNJ, de 6 de setembro de 2016 
49 VARA ESPECIALIZADA DA SAÚDE COMEÇA A RECEBER PROCESSOS NO DIA 30. 

Disponível em: < https://www.tjmt.jus.br/noticias/57675#.X2KGKGhKjIW>. Acesso em 16 set. 2020. 
50 Ibidem 
51 NÚCLEO DE APOIO JUDICIAL GARANTE EFETIVIDADE DE LIMINARES DE SAÚDE 

PÚBLICA. Disponível em: < https://www.tjmt.jus.br/noticias/57505#.X2LSTmhKjIV>. Acesso em 16 

set. 2020. 
52 Ibidem 
53 Ibidem 
54 TRABALHO EFETIVO E CÉLERE DA VARA DE SAÚDE GERA ELOGIOS DE 

ADVOGADO E PARTES. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/58225#.X2Qj1WhKjIX>. 

Acesso em 16 set. 2020. 
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tínhamos uma decisão judicial favorável. [...] Essa foi a grande 

mudança que notamos aqui com a vara especializada [...] todas as 

medidas apresentadas atendem os assistidos da Defensoria e são 

maravilhosas.55 

 

A celeridade e efetividade do trabalho prestado pela Vara Especializada em 

Saúde Pública repercutiu de forma favorável para os que dela necessitam. Advogados e 

partes também informaram de sua satisfação com o serviço, que vem alcançando 

excelentes resultados desde a sua criação.56 

Conforme o demonstrado, toda a rapidez, efetividade e transparência trazidas 

pela Vara de Saúde Pública estão no diálogo institucional entre o Judiciário, Ministério 

Público, Defensoria Pública e o Executivo. Mas, nem todos os Estados designaram 

varas como essas em suas Comarcas. Não obstante a inexistência de varas 

especializadas, gestores públicos, advogados públicos, promotores e defensores 

públicos já visualizaram no diálogo entre eles a solução para auxiliar na efetivação do 

bom funcionamento do sistema de saúde público. 

Trazendo como exemplo o Município de Cabo Frio/RJ que, tendo em vista o 

elevado número de demandas com relação à saúde e a dificuldade de organização 

interna, criou dentro da Procuradoria Geral do Município duas seções para melhorar a 

comunicação com o Ministério Público e Judiciário locais. Uma para recepcionar 

requisições do Parquet, visando cumprir prazos e objetivos pretendidos nos ofícios 

recebidos. Outra, para cuidar das intimações e citações trazidas pelos Oficiais de 

Justiça, aspirando dar agilidade e efetividade às ordens judiciais. Com isto, manter o 

bom relacionamento e trâmite do Ministério Público e do Judiciário com o Executivo.57 

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro também se vale do diálogo 

institucional como forma de promover uma justiça mais célere e efetiva àqueles que 

dela necessitam. O órgão de atuação vem se destacando pela criação de Núcleos de 

Tutela Coletiva, dentre eles está o Núcleo de Saúde. Entre as atribuições dos núcleos, 

destaca-se a atuação extrajudicial com intuito de resolver as questões conflituosas entre os 
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MT. Disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/noticias/58338#.X2QkOmhKjIV>. Acesso em 16 set. 

2020. 
56 TRABALHO EFETIVO E CÉLERE DA VARA DE SAÚDE GERA ELOGIOS DE 
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Acesso em 16 set. 2020. 
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usuários e os serviços públicos. De acordo com as defensoras Thaísa Guerreiro e Alessandra 

Nascimento 

Os núcleos serão responsáveis por fomentar a participação da Defensoria 

Pública nas discussões de políticas públicas, por meio de uma maior 

aproximação com os gestores públicos, a fim de apontar as deficiências 

evidenciadas nos serviços públicos oferecidos à população, por exemplo58  

 

Outro órgão de atuação que busca soluções mais céleres e efetivas por meio do 

diálogo institucional é Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). O órgão tem um projeto 

intitulado de “Saúde Mental é Mais Legal”, por meio do qual objetiva dar auxílio aos órgãos de 

execução, na tentativa de encontrar soluções para equilibrar ao máximo a situação complexa 

que contorna o usuário do serviço de saúde mental. Utilizam da rede de apoio do MPRJ, da rede 

pública de saúde e de assistência social, com o objetivo de encontrar respostas e alternativas 

para os casos estudados, verificando se será necessária ou não alguma medida judicial.59 

Instrumentos como os acima expostos, remetem ao Sistema Multiportas (Multidoor 

Courthouse System). Apresentado pelo professor da Faculdade de Direito de Harvard, 

Frank Sander, o sistema consiste na disponibilização de métodos alternativos para 

resolução de um conflito, onde as partes interessadas se identificam com o mais 

adequado para composição da demanda, resultando em um acordo eficaz e satisfatório 

para os todos participantes.60 O método amplamente usado nos Estados Unidos vem 

ganhando força no Brasil, a partir da percepção pelos órgãos de atuação, de que o 

diálogo institucional pode gerar grandes resultados, de forma mais célere e menos 

prejudicial do que ir direto aos litígios judicias. 

Ao trazerem essas medidas como diretrizes da política de atuação, os órgãos de 

atuação demonstram sua abertura para uma maior tentativa de autocomposição. Os resultados 

alcançados com os métodos, contribuem diariamente para efetivação do direito à saúde da 

população hipossuficiente, colaborando com uma justiça mais igualitária, efetiva e célere para 

todos os cidadãos. Após tantas conquistas da população com as três grandes ondas de acesso à 

justiça, a parcela de menor poder aquisitivo vem entendendo seus direitos e buscando assegurá-

los com o judiciário, o que falta agora é uma nova mudança para que essa busca se torne efetiva. 

O diálogo institucional vem se mostrando um grande aliado para tal efetivação. 
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 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso buscou refletir sobre a efetivação do 

direito à saúde no Brasil para a parcela hipossuficiente da população. Ao trazer 

positivado o direito constitucional como direito de todos e dever do Estado, a CRFB 

colocou fim a dúvida com relação ao múnus do Estado de garanti-lo aos seus cidadãos. 

Isso levou a discussão para outro prisma, hodiernamente discute-se a sua efetivação, e 

não apenas o reconhecimento formal de sua obrigatoriedade.  

No primeiro capítulo foram estudadas as três grandes ondas de aceso à justiça e 

seu impacto nos Judiciários de muitos países ao redor do mundo. Sua influência trouxe 

grandes avanços na legislação brasileira, que levaram a criação da Defensoria Pública. 

A instituição, instrumento do regime democrático, que tem como função garantir aos 

hipossuficientes a defesa de seus interesses judicial ou extrajudicialmente, é 

materialização do acesso à justiça, diretamente influenciada por todos os aspectos 

positivos trazidos pelas três grandes ondas.  

No segundo capítulo foi aclarado que, apesar da positivação na CRFB, o direito 

a saúde segue inefetivo. Os fatos noticiados pela mídia, assim como o elevado número 

de processos judicias sobre a temática, comprovam que a falta de uma política de saúde 

pública efetiva fez com que a população buscasse meios que estavam ao seu alcance 

para ter direito a cirurgias, transferências, medicamentos e atendimentos médicos. Isso 

refletiu na necessidade da ampliação no quadro de servidores da Defensoria para 

continuar atendendo a demanda de seus usuários, e criou bases fáticas para que o 

Judiciário agisse ativamente, imiscuindo-se na seara do Poder Executivo quando 

necessário. 

O objetivo do terceiro capítulo foi analisar possíveis soluções para o problema 

apresentado. No âmbito judicial, as Varas Especializadas de Direito à Saúde vêm 

conseguindo obter resultados efetivos e céleres para todos os que delas necessitam, e o 

seu sucesso está atribuído diretamente ao diálogo institucional entre o Judiciário, 

Defensoria Pública, Ministério Público e Executivo.  

Em que pese a inexistência de Varas Especializadas em todos os Estados, os 

órgãos já sentem a necessidade de um maior diálogo entre eles, razão pela qual, no 

âmbito extrajudicial, vêm modificando sua política de atuação, a fim de estabelecer uma 

maior comunicação, a exemplo os Núcleos de Tutelas Coletivas criados pela Defensoria 



  

Pública do Estado do Rio de Janeiro, e a criação de núcleos para atender o Judiciário e 

as requisições do Ministério Público na Procuradoria da Comarca de Cabo Frio.  

Por todo o até aqui estudado, conclui-se que o diálogo institucional é o cerne 

da já iniciada quarta onda de acesso à justiça, não explanada por Cappelletti e Garth. 

Não se pode fazer uma leitura anacrônica da mencionada obra dos autores, haja vista 

que quando a escreveram, propunham a solução para os problemas que à época existiam 

e sob o ponto de vista do Velho Continente, já que os mais necessitados 

economicamente sequer tinham acesso ao judiciário. Ultrapassada essa situação, novas 

dificuldades foram surgindo. 

Trazendo a análise da problemática para os dias atuais e para a realidade fática 

do Brasil, a adversidade gira em torno da falta de uma política de saúde pública efetiva, 

que faz aumentar a cada ano a busca pelo Judiciário na tentativa de suprir a omissão do 

Estado. Enquanto não for criada uma política pública efetiva e se possa falar em 

desjudicialização da saúde, a solução está na aproximação dos poderes juntamente com 

Defensoria Pública e Ministério Público, fazendo do diálogo institucional a quarta onda 

de acesso à justiça. 

O que se espera é um Estado menos omisso com relação a implementação de 

uma política pública efetiva na área da saúde. De nada adianta todos terem acesso ao 

Judiciário, mas não terem seu direito assegurado, ainda que saiam vitoriosos nos 

litígios. Enquanto o direito à saúde não for garantido para todos, o Estado continuará 

falhando em sua missão constitucional positivada no artigo 196 da Carta Magna. 

A efetivação do direito à saúde não é algo que possa ser esperado, tampouco se 

dá apenas com a imposição do Judiciário ou com a atuação individual do Executivo. É 

necessária uma atuação proativa em conjunto entre Executivo, Judiciário, Defensoria 

Pública e Ministério Público, que comprovadamente gera excelentes resultados de 

maneira célere, efetiva e transparente. Por fim, analisando todo o até aqui exposto, o 

diálogo institucional se demonstra apto a trazer a necessária efetivação do direito à 

saúde, desta forma se encaminha para aquilo que de acordo com a obra dos autores 

Mauro Cappelletti e Bryan Garth se adequaria como a quarta onda de acesso à justiça. 
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