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RESUMO 
O direito à saúde, no Brasil, chegou ao status de direito fundamental 
social pela Constituição Federal de 1988, tendo o SUS como auge no 
processo de construção da Política Social da Saúde. Contudo, os desafios 
são inúmeros e a partir da inércia ou inefetividade da atuação estatal 
surge a possibilidade desse direito ser submetido à apreciação judicial. 
Assim, o presente trabalho, objetiva analisar através de um estudo 
teórico-bibliográfico o contexto da crise do sistema de saúde brasileiro 
e a consequente judicialização. Em síntese, a Política de Saúde Pública, 
em virtude da crise instalada, apresenta-se com uma atuação omissa 
pelo ente estatal, o que leva os indivíduos a recorrerem judicialmente. 
Essa busca pela judicialização do direito à saúde é agravada ainda mais 
com a pandemia do Covid-19, mostrando-se necessária uma cooperação 
entre os entes de governo e poderes da República para que o direito 
fundamental à saúde seja garantido. 

 
Palavras-chave: judicialização. saúde pública brasileira. pandemia. 

 

ABSTRACT 
The right to health, in Brazil, reached the status of a social fundamental 
right by the Federal Constitution of 1988, with the SUS as the peak in the 
process of building the Social Health Policy. However, the challenges are 
numerous and from the inertia or ineffectiveness of state action arises 
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the possibility of this right being submitted to judicial review. Thus, the 
present work aims to analyze, through a theoretical-bibliographic study, 
the context of the brazilian health system crisis and the consequent 
judicialization. In summary, the Public Health Policy, due to the installed 
crisis, presents itself with a lack of action by the state entity, which leads 
individuals to take legal action. This search for the judicialization of the 
right to health is further aggravated with the Covid-19 pandemic, 
showing that cooperation between government entities and powers of 
Republic is necessary so that the fundamental right to health is 
guaranteed. 

 
Keywords: judicialization. brazilian public health. pandemic. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de construção do Sistema Único de Saúde (SUS) é resultante de um conjunto 

de embates políticos e ideológicos, travados por diferentes atores sociais ao longo dos anos. 

Decorrentes de concepções diferenciadas, as políticas de saúde e as formas como se organizam 

os serviços não são fruto apenas do contexto atual. Ao contrário, têm uma longa trajetória de 

formulações e de lutas. (CUNHA; CUNHA, 1998). 

Na construção histórica de direitos pelo mundo, a partir dos anos 1950 até o advento 

do neoliberalismo econômico, no final da década de 1970, verificou-se a fase de construção dos 

direitos sociais. A universalização de direitos sociais deve muito ao campo da saúde, cuja oferta 

pública de atenção se tornou universal e, portanto, socialmente inclusiva (SOUSA; BRIONES; 

MACAMBIRA, 2020). 

Esping-Andersen (1991), em sua tipologia de modelos de Welfare States, avança ao 

caracterizar os Sistemas de Proteção Social conforme a menor ou maior mercantilização (ou 

desmercantilização) do “social” e a participação do Estado. É justamente no modelo liberal, que 

países, em particular os da América Latina, se enquadram, alguns com nuances para o 

corporativista. O Brasil, graças à luta do movimento sanitário durante a redemocratização, 

conseguiu emplacar na Constituição de 1988 o Sistema Único de Saúde (SUS), público e gratuito, 

portanto, “desmercantilizando” a saúde para os pobres, regido pelos princípios da 

universalidade, integralidade e equidade (SOUSA; BRIONES; MACAMBIRA, 2020). 

Não dá para imaginar o Brasil sem o SUS, pois, em dezembro de 2020, cerca de 159 

milhões de brasileiros (nada menos do que 76% da população de 210 milhões) eram assistidos 
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pela atenção básica de saúde. Na região mais pobre do país, o Nordeste, essa cobertura 

compreendia 49 milhões (87%) de 57 milhões de nordestinos (BRASIL, 2021).  

Contudo, os desafios para a consecução do direito à saúde pelo Sistema Único de Saúde 

para a população brasileira são inúmeros e a partir da inércia ou inefetividade da atuação 

estatal surge a possibilidade desses direitos serem submetidos à apreciação judicial em vista da 

concretização. Posto isto, o presente trabalho, objetiva analisar através de um estudo teórico-

bibliográfico o contexto da crise do sistema de saúde brasileiro e o consequente aumento 

exponencial da judicialização da saúde, para tanto, desenvolvemos o estudo a partir dos 

seguintes pontos: I) a redemocratização do país e o Sistema Único de Saúde; II) o contexto de 

crise do modelo descentralizado de gestão da saúde; III) o desmonte do financiamento da saúde 

pública brasileira; IV) a pandemia do Covid-19 como agravante da crise da saúde pública e V) a 

judicialização da saúde frente à crise do sistema de saúde pública. 

 

2 A ESTRUTURAÇÃO DO CONTEXTO DE CRISE DA SAÚDE PÚBLICA BRASILEIRA E A 

CONSEQUENTE JUDICIALIZAÇÃO  

 

2.1. A redemocratização do país e o sistema único de saúde 

 

O sistema de saúde brasileiro é constituído por uma variedade de concepções de 

cuidado estabelecida em diferentes períodos históricos, tendo os modelos de intervenção do 

Estado brasileiro na área da saúde sofrido constantes mudanças, até que em meados da década 

de 1970, durante a luta pela redemocratização, estruturou-se o contexto da universalização da 

saúde pública (PAIM et al, 2011).  

Precedida de conferências municipais e estaduais, a VIII Conferência Nacional de Saúde 

realizada em Brasília, em 1986, com ampla participação de trabalhadores, governo, usuários e 

parte dos prestadores de serviços de saúde, significou um marco na formulação das propostas 

de mudança do setor saúde, consolidadas na Reforma Sanitária brasileira. Seu documento final 

sistematiza o processo de construção de um modelo reformador para a saúde e serviu de base 

para as negociações na Assembleia Nacional Constituinte, que se reuniria logo após (CUNHA; 

CUNHA, 1998). 
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Em 1988 a Assembleia Nacional Constituinte aprovou a nova Constituição Brasileira, 

incluindo, pela primeira vez, uma seção sobre a Saúde. Esta seção sobre Saúde incorporou, em 

grande parte, os conceitos e propostas da VIII Conferência Nacional de Saúde, podendo-se dizer 

que na essência, a Constituição adotou a proposta da Reforma Sanitária e do SUS. O SUS, no 

entanto, não pode ser implantado da noite para o dia, pois as mudanças que ele propõe são 

muitas e complexas; assim como os interesses que ele questiona. Dessa forma, o SUS, como 

parte da Reforma Sanitária é um processo que estará sempre em aperfeiçoamento e adaptação 

(RODRIGUEZ NETO, 1998). 

O SUS insere-se em um contexto mais amplo da política pública – a Seguridade Social – 

que abrange, além da Política de Saúde, as Políticas de Previdência e Assistência Social. A 

definição do modelo de Seguridade Social no Brasil significou a formulação, pela primeira vez 

na história do país, de uma estrutura de proteção social abrangente, justa, equânime e 

democrática, na qual cabe ao Estado a provisão e o dever de atenção. Com esse modelo, rompe-

se definitivamente com o padrão político anterior excludente e baseado no mérito e afirma-se 

o compromisso com a democracia (BAPTISTA, 2007). 

A Política de Saúde integra o campo de proteção social do Estado orientado na 

organização das funções públicas governamentais para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde dos indivíduos e da coletividade. No Brasil, a Política de Saúde orienta-se desde 1988, 

conforme a Constituição Federal, pelos princípios de universalidade e equidade no acesso às 

ações e serviços e pelas diretrizes de descentralização da gestão, de integralidade do 

atendimento e de participação da comunidade, na organização de um sistema único de saúde 

no território nacional. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ao adotar o 

modelo de Seguridade Social para assegurar os direitos relativos à Previdência, Saúde e 

Assistência Social, determina que a saúde é direito de todos e dever do Estado (LUCCHESE, 

2004). 

As concepções originárias do Sistema Único de Saúde, marcadamente a universalidade 

e equidade no acesso às ações e serviços, desde a sua instituição na Constituição Federal de 

1988, passam por desafios que representam o contexto de crise do sistema de saúde pública 

brasileiro.  
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2.2. O contexto de crise do modelo descentralizado de gestão da saúde 

 

Apesar dos avanços no âmbito da descentralização, das relações intergovernamentais e 

do exercício das atribuições dos gestores da saúde, persistem lacunas e desafios relativos ao 

papel do Estado na saúde nas três esferas de governo.  

No que diz respeito à autoridade sanitária nacional é possível identificar os seguintes 

grandes desafios: a) a integração com outras áreas da política pública e a adoção de estratégias 

de planejamento integrado e de longo prazo; b) a garantia de recursos suficientes para o setor 

e a adoção de políticas de investimentos abrangentes; c) a garantia do desenvolvimento e 

provisão de insumos estratégicos para a saúde no âmbito nacional; d) a ordenação das políticas 

de recursos humanos para o SUS; e) a adoção de um modelo de intervenção mais adequado, 

com ênfase no diálogo e na cooperação intergovernamental, que combine a responsabilidade 

pela regulação da política nacional com o respeito à diversidade (MACHADO; LIMA; BAPTISTA, 

2007). 

Sobre a esfera estadual, Machado, Lima e Baptista (2007) frisam a preterição no modelo 

de descentralização predominante no SUS nos anos 1990, que enfatizou principalmente o papel 

dos municípios. Assim, várias secretarias estaduais permanecem desprovidas de recursos e 

incentivos adequados às suas novas funções. Os recursos previstos para o financiamento do 

SUS continuam fortemente vinculados à oferta de serviços e não se sabe até que ponto os 

estados podem superar suas próprias dificuldades financeiras e administrativas sem que se 

sintam compelidos a disputar com os municípios os recursos de custeio do Sistema.  

Já do ponto de vista dos gestores municipais, Machado, Lima e Baptista (2007) 

acrescentam que a imensa diversidade entre os municípios brasileiros faz com que se observem 

distintas capacidades políticas, institucionais e financeiras de exercício das responsabilidades e 

atribuições de gestão do sistema de saúde. Ressalte-se ainda que a descentralização de 

recursos financeiros nem sempre é acompanhada pela transferência efetiva de poder de 

decisão sobre as políticas de saúde, visto que a forte indução de políticas pelo Ministério da 

Saúde, por meio de incentivos financeiros vinculados a programas específicos, limita a 

autonomia dos municípios na definição da alocação de recursos de origem federal.  

Em um país com desenho federativo com as proporções do Brasil, com 8.5 milhões de 

quilômetros quadrados, 26 estados e um Distrito Federal, e 5.570 municípios, a 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

1300 

heterogeneidade social configura-se em uma variável estrutural que tem significativo impacto 

sobre a coordenação federativa necessária para a implementação de políticas públicas. Nesse 

sentido, destaca-se a urgência da reflexão sobre capacidades estatais locais e a capacidade de 

coordenação da União, possibilitando assim aos entes subnacionais maior e mais eficiente 

capacidade de atuação tanto em tempos “normais” quanto em contextos como o atual, de uma 

grave crise sanitária onde as capacidades estatais mostram-se de crucial relevância (CENSON; 

BARCELOS, 2020).  

 

2.3. O desmonte do financiamento da saúde pública brasileira 

 

Como parte da política de ajuste fiscal, em curso desde 1993, que prioriza a realização 

de superávits primários para o pagamento de juros, encargos e amortização da dívida pública, 

o governo federal vem se apropriando das contribuições sociais destinadas à seguridade social, 

em especial mediante a Desvinculação de Recursos da União (DRU) e as Renúncias Tributárias 

(SALVADOR, 2017).  

Ao longo dos últimos anos, especialmente após a aprovação da Emenda Constitucional 

nº 95/2016, que impõe radical teto de gastos públicos e com as políticas econômicas 

implantadas pelo atual governo, há um crescente e intenso estrangulamento dos investimentos 

em saúde e pesquisa no Brasil (WERNECK & CARVALHO, 2020). 

As desigualdades entre as unidades da federação nos indicadores de saúde são 

enormes. Fator preponderante dos últimos resultados tem a ver com a política de austeridade 

fiscal, que enfraqueceu as políticas de saúde e coloca em risco a continuidade do Sistema Único 

de Saúde (SUS), com o crescimento real dos gastos na área de saúde no período, sendo um dos 

menores dos últimos anos. A EC 95, que congela os gastos públicos durante 20 anos, anula 

quaisquer possíveis avanços futuros nos serviços públicos de saúde (CASTRO, 2020). 

A partir dessa EC 95, o gasto do Ministério da Saúde foi congelado em 15% da receita 

corrente líquida do governo federal de 2017, a ser atualizado anualmente tão somente pela 

variação do índice inflacionário IPCA/IBGE, até 2036. Para se ter a dimensão da magnitude dessa 

medida, a perda de recursos desde 2018 até 2020 alcançou o patamar de R$ 22,5 bilhões 

(MENDES; CARNUT, 2020). 
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Neste mesmo contexto, no período de 2016 a 2019, a função orçamentária saúde 

apresenta uma insignificante evolução de 0,39%, saindo de R$ 118,63 bilhões, em 2016, para 

R$ 119,10 bilhões, em valores pagos em 2019, já deflacionados pelo IPCA, conforme Salvador 

(2020). Para Vieira e Benevides (2016), o congelamento do gasto federal com saúde, na EC 95, 

implicará um agravamento das dificuldades para o financiamento do Sistema Únicos de Saúde 

(SUS), pois estados e municípios não conseguirão repor a perda de recursos que deixarão de 

ser aportados pela União. 

 

2.4. A pandemia do covid-19 como agravante da crise da saúde pública 

 

A pandemia do Covid-19 no Brasil escancara não somente o quadro agravante das 

desigualdades sociais do país, mas, para além, torna-se a pandemia perversa, uma vez que se 

soma às condicionantes da crise política e dos valores democráticos, da crise econômica, do 

alto número de desemprego e, por fim, a crise na saúde pública. O aprofundamento dos 

abismos sociais dos últimos anos, somado à problemática do COVID-19, mostra que embora 

constitucionalmente as políticas sociais sejam universais, na prática, a perpetuação das 

desigualdades dificulta o acesso aos direitos, incluindo para o chamado grupo de risco do vírus 

o quesito de classe social. Os indivíduos que precisam lidar diariamente com os antigos riscos e 

incertezas passam a lidar com o novo risco de exposição ao vírus (FALQUETE; MORA; MARTELLI, 

2020). 

A gestão brasileira da pandemia do Covid-19 demonstra a falta de uniformidade das 

ações estatais para contenção do vírus e reestabelecimento da saúde da população, aliás, 

representa uma competição intergovernamental, a culpabilização de um ou outro ente 

federativo frente aos problemas e tomadas de decisão sem sucesso. 

Um dos acontecimentos mais marcantes da gestão pública da crise talvez seja a liminar 

emitida pelo Supremo Tribunal Federal, em 8 de abril de 2020, em que se decide que o Governo 

Federal não pode interferir nas decisões estaduais e municipais a respeito das medidas para o 

combate da pandemia. Em trechos do documento afirma-se que o presidente tornou-se um 

“agente agravador da crise” (BRASIL, 2020, p. 1), e que “a atuação de Estados e Municípios 

torna-se ainda mais crucial porque são as autoridades locais e regionais que têm condições de 
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fazer um diagnóstico em torno do avanço da doença e da capacidade de operação do sistema 

de saúde em cada localidade” (BRASIL, 2020, p.2).  

De acordo com Censon e Barcelos (2020) enquanto o Governo Federal, no papel do 

presidente, optava por não seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde, os 

gestores públicos estaduais demonstravam extrema proatividade na tentativa de coordenar 

ações políticas e os gestores municipais, como elo mais fraco, ainda que mais volumoso, 

desdobravam-se em busca de recursos (financeiros e humanos) para o atendimento da 

população. Importante também destacar que, para além de um debate que gire em torno 

exclusivamente da saúde, políticas sociais estão intrinsecamente relacionadas com projetos de 

desenvolvimento socioeconômico. 

Neste sentido, a crise da saúde pública brasileira, agravada ainda mais pela pandemia 

do Covid-19 e a falta de uma atuação homogênea dos entes federativos, leva a uma busca 

individual ou coletiva pela consecução da Política de Saúde pela via judicial, o que tem gerado 

uma necessária discussão e análise sobre a judicialização da saúde nesse contexto já 

demonstrado. 

 

2.5. A judicialização da saúde frente à crise do sistema de saúde pública 

 

Acerca do fenômeno da judicialização, Barroso (2012) discorre que algumas questões 

de larga repercussão política ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário e 

não pelas instâncias políticas tradicionais – o Congresso Nacional e o Poder Executivo – 

encontrando-se dentre as suas causas a redemocratização do país, com a promulgação da 

Constituição de 1988, que fortaleceu e expandiu o Poder Judiciário, tendo o ambiente 

democrático reavivado a cidadania, refletindo na busca pela proteção judicial de direitos. 

Do ponto de vista constitucional, a possibilidade das Políticas Públicas serem submetidas 

ao controle jurisdicional deriva da ampla garantia expressa no art. 5º, XXXV, da Constituição 

Federal de 1988: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito”.  

O Supremo Tribunal Federal, na ADPF nº 45/DF, sob relatoria do Ministro Celso de Mello, 

já frisou o entendimento que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções 

institucionais do Poder Judiciário a atribuição de formular e de implementar Políticas Públicas, 
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pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal 

incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder 

Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-

jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e 

a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, 

ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático (BRASIL, 2004). 

Conforme o art. 196, da CF/88, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Antes mesmo do artigo supracitado, o direito à saúde está estampado no art. 6º, 

caput, da nossa Constituição Federal, no bojo dos direitos fundamentais sociais. 

Sarlet (2015, p.303) ao explanar sobre o caráter programático do direito à saúde, instrui 

que “tomando-se como exemplo o direito à saúde, verifica-se que é correto [...] deduzir da 

constituição um direito fundamental à saúde (como complexo de deveres e direitos subjetivos 

negativos e positivos), também parece certo que ao enunciar que a saúde – além de ser um 

‘direito de todos’, ‘ é dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem a redução do risco de doença e de outros agravos [...]’, nossa Lei Fundamental consagrou 

a promoção e proteção da saúde para todos como um objetivo (tarefa) do Estado, que, na 

condição de norma impositiva de políticas públicas, assume a condição de norma de tipo 

programático”. 

Neste diapasão, segundo as palavras do Ministro Celso de Mello, relator do RE 393.175 

AgR/RS, o caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por 

destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização 

federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional 

inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas 

pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, 

por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 

Fundamental do Estado (BRASIL, 2006). 

Esse contexto de judicialização é bem demonstrado por dados estatísticos. Segundo 

dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no período entre 2008 e 2017, houve um 

crescimento acentuado de aproximadamente 130% no número de demandas anuais de 
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primeira instância (Justiça Estadual) relativas ao direito à saúde (BRASIL, 2019a).  Para o mesmo 

período, outra pesquisa do CNJ aponta um crescimento de 50% no número total de processos 

em primeira instância. O crescimento das demandas sobre saúde foi, portanto, muito superior 

ao crescimento das demandas em geral do Judiciário, reforçando a relevância do tema (BRASIL, 

2019b). 

Já a recente pesquisa realizada nos Tribunais de Justiça das 24 capitais brasileiras e do 

DF, no período compreendido entre março a dezembro de 2020, constatou-se o registro de 

32.827 (trinta e dois mil oitocentos e vinte e sete) acórdãos e 6.252 (seis mil duzentos e 

cinquenta e duas) decisões monocráticas, totalizando 39.079 (trinta e nove mil e setenta e 

nove) acórdãos e decisões monocráticas referentes à Covid-19 no período de março a 

dezembro de 2020. O que representa o incremento nas demandas judiciais pelos tribunais de 

todo o país, agora pela pandemia do Covid-19 (COSTA; MOURA, 2021). 

Conforme todo o exposto, a crise do sistema de saúde pública no Brasil acaba por 

propiciar o não atendimento das demandas sanitárias da população, como é bem frisado por 

Alves e Cardoso (2016) ao esclarecerem que o “objetivo central do direito à saúde prevista na 

Constituição de 1988 de ser um direito universal, de todos e dever do Estado, na prática não se 

concretiza. Por essa razão, as questões de saúde são, em muitos casos, judicializadas, cabendo 

ao Poder Judiciário obrigar o Poder Executivo a resolver pontualmente cada caso (p. 02). [...] O 

descaso da Administração Pública, ou mesmo da sua atuação omissa e/ou negligente na 

prestação do direito fundamental à saúde, leva o indivíduo a recorrer ao poder judiciário para 

ver os seus direitos efetivados” (p. 36). 

 

CONCLUSÂO 

 

O direito à saúde, no Brasil, teve um caminho longo e árduo de construção histórica até 

chegar ao patamar de direito fundamental social pela Constituição Federal de 1988. Desde 

então, a política de saúde brasileira orienta-se pelos princípios de universalidade e equidade no 

acesso às ações e serviços e pelas diretrizes de descentralização da gestão, de integralidade do 

atendimento e de participação da comunidade, na organização de um Sistema Único de Saúde 

no território nacional.  
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Contudo, essa mesma diretriz de descentralização da gestão da saúde se mostra como 

um desafio pelas lacunas nas relações intergovernamentais, no exercício das atribuições dos 

gestores da saúde e no papel do Estado nas três esferas de governo, tendo ainda a 

heterogeneidade social como uma variável estrutural que tem significativo impacto sobre a 

coordenação federativa necessária para a implementação de políticas pública. 

A crise do sistema de saúde no Brasil rege-se pela insuficiência da infraestrutura pública, 

a falta de planejamento ascendente, as dificuldades com a montagem de redes na 

regionalização e os impasses para a mudança dos modelos de atenção e das práticas de saúde 

que comprometem o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Além disso, 

com a imposição radical de teto de gastos públicos há um crescente e intenso estrangulamento 

dos investimentos em saúde no Brasil.  

A pandemia do Covid-19 surge e encontra a saúde brasileira nesta crise estrutural, vindo 

a agravar ainda mais a situação e a demonstrar a falta de uniformidade das ações estatais para 

contenção do vírus e restabelecimento da saúde da população, aliás, até uma competição 

intergovernamental, a culpabilização de um ou outro ente federativo frente aos problemas e 

tomadas de decisão sem sucesso. 

A política de saúde pública, expressa constitucionalmente como um direito subjetivo de 

todos e um dever do Estado, em virtude da referida crise instalada, apresenta-se com uma 

atuação omissa e/ou negligente pelo ente estatal, o que leva os indivíduos a recorrerem ao 

Poder Judiciário para ver os seus direitos efetivados. Essa busca pela judicialização do direito à 

saúde, que já se apresentava proeminente antes mesmo da pandemia do Covid-19, é agravada 

ainda mais.  

Neste cenário de quase nenhuma perspectiva para a crise da saúde pública e a crescente 

judicialização de direitos sociais, é necessária uma cooperação entre os três níveis de governo 

e entre os poderes da República para que os direitos fundamentais dos cidadãos sejam 

garantidos, especialmente nesse quadro de extrema vulnerabilidade, e, assim, minimizar o 

impacto que a pandemia do Covid-19 impôs sobre todos e desincumbir o Poder Judiciário de se 

pronunciar, de forma excessiva, sobre a saúde da população. 
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