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O presente artigo busca apresentar uma temática polêmica no meio 

jurídico e social, o Ativismo Judicial em casos emergenciais que causam riscos 

de vida ao indivíduo. É assegurado que todo cidadão brasileiro possui o direito 

a saúde, pelo art. 196 da Constituição Federal de 88, contudo, diante da 

insuficiência dos Poderes Legislativo e Executivo em cumprir com seu dever, 

ocasionando a morosidade, o indivíduo negligenciado, recorre ao Judiciário, que 

por sua vez representa a última alternativa para que sua necessidade seja 

atendida. Tendo isso em vista, a pesquisa além de visar compreender e discutir 

a importância do ativismo judicial em casos excepcionais, também propõe 

analisar o porquê da morosidade e da ineficiência dos demais poderes. O 

trabalho utilizou-se do método dedutivo, utilizando pesquisas bibliográficas já 

publicadas, por meio de artigos, revistas, entre outros meios acadêmicos, a 

pesquisa também usou da referência do livro Dilemas do Fenômeno da 

Judicialização da Saúde, do Conselho Nacional de Secretaria de Saúde (2018), 

e com isso, explora como esse fenômeno pode afetar a realidade do indivíduo e 

o seu destaque na sociedade. Diante do que foi explanado, pode-se perceber 

como o Ativismo Judicial se faz pertinente às situações em que os Poderes 

Executivo e Legislativo não estão sujeitos a agir com aptidão, assegurando o 

direito à vida e a dignidade do indivíduo. Conclui-se, portanto, que se faz 

imprescindível o alcance da devida evidenciação desse fato, tendo em vista a 

sua importância na aplicação do direito, e as suas consequências no corpo 

social. 
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