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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar um estudo que analisa e identifica forças e 

fraquezas na atuação convergente em rede por órgãos estatais na Câmara de Resolução de 

Litígios de Saúde e no Núcleo de assessoria técnica da Secretaria de Estado de Saúde, perante 

a Justiça Federal do Rio de Janeiro, na resolução de conflitos que envolvem demandas 

sanitárias. Foi realizado um estudo de caso conjugado com pesquisa de campo, bibliográfica e 

documental, na busca de descrever a intervenção da Câmara de Resolução de Litígios de 

Saúde e do Núcleo de Assessoria Técnica da Justiça Federal do Rio de Janeiro, no contexto da 

vida real em que atuam, ou seja, a judicialização de políticas públicas de saúde na cidade do 

Rio de Janeiro. Os resultados mostram que a atuação em rede de órgãos governamentais gera 

ganhos sociais para os cidadãos do Rio de Janeiro.  

 

Palavras-Chave: Redes intergovernamentais; Redes de políticas; Comunidade política; 

Judicialização da saúde; Judicialização de políticas públicas de saúde. 

 

 

ABSTRACT 

This paper aims to present a study that analyzes and identifies strengths and weaknesses in the 

convergent performance network for state agencies in the House Health Dispute Resolution 

and technical advisory Core State Department of Health at the Federal Justice Rio de Janeiro, 

in resolving conflicts involving health demands. We conducted a case study in conjunction 

with field research, literature and documents in seeking to describe the intervention of Health 

Dispute Resolution Chamber and Technical Assistance Center of the Federal Court of Rio de 

Janeiro in the context of life real where they operate, in the legalization of public health 

policies in the city of Rio de Janeiro. The results show that the performance of government 

agencies in network generates social benefits for the citizens of Rio de Janeiro. 

 

Key Words: Intergovernmental networks; Policy networks; Political community; 

Judicialization of health; Judicialization of public health policies. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo final analisar forças e fraquezas na atuação em rede 

por órgãos estatais, na resolução de conflitos que envolvem demandas sanitárias; e, como 

objetivos intermediários, analisar os instrumentos de comunicação e construção de consenso, 

identificar os obstáculos à concretização dos objetivos pactuados e identificar os estilos de 

administração de conflitos e a tipologias das redes objeto deste estudo.  

A judicialização é um instrumento para o alcance do direito à saúde no Brasil, devido 

à inércia dos entes públicos ou à ineficácia das ações promovidas por estes no atendimento 

das demandas sanitárias dos cidadãos. A judicialização como instrumento de promoção da 

saúde é uma ferramenta ineficiente, tendo em vista a relação entre os gastos das secretarias de 

saúde com a judicialização, em comparação com os resultados obtidos no atendimento de 

demandas sanitárias judicializadas.  

Uma forma de reduzir a judicialização e aumentar a eficiência, eficácia e efetividade 

no atendimento das demandas dos assistidos que buscam as defensorias públicas, no anseio de 

conseguirem ter suas demandas sanitárias atendidas pelas secretarias de saúde através da via 

judicial, é a atuação em redes intergovernamentais, compostas por instituições públicas que 

possuam relevância na área de judicialização de políticas públicas de saúde. As redes 

intergovernamentais possibilitam aos órgãos públicos atuarem em um cenário no qual deixam 

de agir isoladamente para concretizarem seus objetivos, passando a atuar conjuntamente, com 

o intuito de atenderem as demandas sanitárias dos cidadãos.  

A CRFB, em seu art. 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado; 

logo, todos os brasileiros são titulares do direito à saúde. As competências para legislar e 

promover a saúde pública estão repartidas entre a União, os Estados e os Municípios em 

limites não muito claros, nos quais competências se sobrepõem, e a falta de uma definição 

clara de quem atua em quê propicia certa indefinição em alguns casos na formulação e 

execução de políticas públicas voltadas para a área da saúde. 

A Lei Orgânica da Saúde (Lei n.º 8.080/1990), que regulamenta o Sistema Único de 

Saúde (SUS), dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, e define que a direção do SUS é 

única, mas será exercida em cada esfera de governo, ou seja, no âmbito da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  
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O Poder Judiciário, quando demandado pelos cidadãos no tocante ao direito à saúde, 

tem o papel de interpretar a legislação e adotar as medidas necessárias para o cumprimento 

dos seus preceitos legais. Nesse caso, exerce o controle jurisdicional, podendo obrigar o 

gestor público a atuar na esfera administrativa, no tocante às políticas públicas de saúde, em 

prol dos cidadãos que têm seus direitos cerceados.  

As redes de governança abordadas neste trabalho são a união de órgãos estatais, em 

redes interorganizacionais, com o intuito de racionalizar e reduzir a judicialização de políticas 

públicas de saúde, em um cenário caracterizado pela dependência mútua, no qual nenhum ator 

detém o controle total dos recursos e do processo. As redes são institucionalizadas através de 

acordos entre os órgãos partícipes, em que as organizações interagem entre si, visando a 

construir soluções que incorporem os objetivos e visões de todos os atores.  

Com o intuito de arrefecer o ingresso de ações judiciais requerendo o fornecimento de 

medicamentos por parte do Governo do estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura da cidade do 

Rio de Janeiro, foi criado o Sistema de Pedido Administrativo (SPA) como uma alternativa à 

judicialização da saúde no que tange ao fornecimento de medicamentos. Assim, a proposta era 

diminuir a intervenção do judiciário na área da saúde, atendendo as demandas de 

medicamentos daqueles cidadãos que buscavam a Defensoria Geral do Estado do Rio de 

Janeiro para peticionar, frente ao judiciário, suas demandas sanitárias.   

Posterior ao SPA, a Câmara de Resolução de Litígios de Saúde (CRLS), criada em 

maio de 2012, através do convênio de Cooperação n.º003/504/2012, congrega procuradores 

do estado, procuradores do município, defensores públicos do estado e da união e 

representantes da Secretaria de Estado de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde, com o 

intuito de viabilizar o atendimento das demandas apresentadas pelas partes assistidas pela 

Defensoria Pública Geral do Estado (DPGE) e pela Defensoria Pública da União (DPU). 

Assim, a atuação conjunta desses órgãos na CRLS visa à solução extrajudicial de 

demandas de saúde não atendidas pelas vias convencionais disponibilizadas pelo SUS. Dessa 

forma busca-se a diminuição da judicialização das políticas públicas da área de saúde, por 

meio do atendimento das demandas pela via administrativa, de forma consensual com os 

órgãos envolvidos em conflitos sanitários na cidade do Rio de Janeiro. 

Quando o caminho para o atendimento das demandas sanitárias é a judicialização, a 

atuação em redes intergovernamentais contribui para um resultado mais eficaz e eficiente, 
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através do assessoramento técnico realizado pelas secretarias de saúde aos órgãos do poder 

judiciário. 

A partir do momento em que a ação é ajuizada, cabe ao poder judiciário agir e, nessa 

atuação, o Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde (NAT) da Secretaria de Estado 

de Saúde (SES) subsidia os magistrados da Justiça Federal do Rio de Janeiro com 

informações técnicas prestadas por profissionais da saúde, através de pareceres utilizados 

pelos magistrados para fundamentação das decisões proferidas. Tal procedimento possibilita 

um melhor embasamento técnico na elaboração de sentenças em processos judiciais que 

versem sobre demandas sanitárias, impactando a eficiência e efetividade dos tratamentos 

ministrados aos assistidos a partir de decisões proferidas em processos judiciais. 

Outro ganho relevante com o NAT é a possibilidade de os magistrados requisitarem 

peritos que possuem vínculo com o estado, reduzindo a influência da iniciativa privada sobre 

os pareceres periciais, o que se reflete também, em muitos casos, no custo e na qualidade dos 

tratamentos ministrados. 

A CRLS e o NAT da Justiça Federal constituem redes que, no decorrer deste trabalho, 

serão analisadas com base no referencial teórico, na busca de obstáculos e potencialidades. 

Além disso, apresentam-se: a definição da tipologia da rede, o estilo de administração de 

conflitos utilizado pelas lideranças e a análise dos instrumentos de comunicação e construção 

de consenso. 

Os obstáculos fazem referência a dificuldades na efetivação da rede, como a falta de 

autonomia de determinados atores para tomada de decisão. Já as potencialidades dizem 

respeito a pontos fortes da rede, como a atuação de atores-chave no mesmo ambiente físico, 

contribuindo para a comunicação entre eles e a construção de consenso. 

O estilo de administração de conflito está relacionado à questão das lideranças das 

redes e como elas lidam com os conflitos entre os atores: se adotam uma postura negocial e 

colaborativa ou uma postura impeditiva e competitiva, entre outros estilos.  

Outro ponto relevante é a definição de quais são os instrumentos de comunicação e 

construção de consenso. A comunicação entre os atores pode ser realizada por e-mail, telefone 

ou um sistema de informação; já a construção do consenso pode ser realizada através da 

apresentação de pareceres pelas áreas técnicas das secretarias de saúde.  



4 
 

Assim, diversos aspectos sobre judicialização e atuação em rede, com o foco em 

soluções de conflitos pela via judicial e extrajudicial, serão abordados, com o intuito de 

analisar a atuação da CRLS e do NAT. 

No primeiro capítulo procurou-se conceituar os temas judicialização de políticas 

públicas de saúde, mediação, redes, gestão de redes interorganizacionais e administração de 

conflitos. Inicialmente buscou-se descrever a judicialização de políticas públicas de saúde, 

como este processo ocorre, qual é o papel do poder judiciário quando os cidadãos procuram a 

justiça para ter acesso a serviços de saúde e quais são os reflexos da judicialização da saúde.  

Em um segundo momento, foi abordado o tema de redes relacionado à resolução de 

conflitos sanitários, o conceito e a classificação segundo a tipologia ideal de redes de Marsh e 

Rhodes.  A gestão de redes interorganizacionais foi analisada com um enfoque na 

administração de conflitos segundo Gareth Morgan, descrevendo os diferentes estilos para se 

lidar com conflitos na gestão de redes. 

O tema mediação foi tratado com enfoque na resolução de conflitos e como uma 

alternativa à judicialização de políticas públicas, sendo descritos os exemplos dos Julgados de 

Paz em Portugal e a mediação sanitária em Minas Gerais.  

No segundo capítulo focalizaram-se os aspectos metodológicos da pesquisa, a 

delimitação do estudo e sua relevância, o tipo da pesquisa, o universo de estudo e a 

abrangência da amostra, assim como a coleta dos dados, o tratamento que foi dispensado e, 

por fim, as limitações do método. 

No terceiro capítulo descreveram-se os resultados da pesquisa, nos quais foram 

abordados o histórico dos mecanismos extrajudiciais de resolução de litígios de saúde, 

enfatizando a CRLS, sua atuação, os atores envolvidos, a dinâmica da rede e uma análise com 

base na tipologia ideal de rede de Marsh e Rhodes. Na segunda parte do capítulo estudaram-se 

o NAT, o acordo de cooperação técnica com as competências dos órgãos partícipes, os 

mecanismos de comunicação e a análise da rede. 
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CAPÍTULO I - REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo tem a finalidade de conceituar o tema judicialização de políticas 

públicas de saúde e a atuação em rede de instituições governamentais, com base em 

diferentes autores, dentro da linha de pesquisa pertinente, permitindo o contato com diferentes 

abordagens na definição do tema e possibilitando, dessa forma, um maior embasamento no 

desenvolvimento do trabalho.  

A judicialização é um instrumento para o alcance do direito à saúde no Brasil, para 

aqueles que não encontram alternativas, para o pleno exercício dos seus direitos através dos 

canais convencionais do SUS. A redução da judicialização pode ser obtida através das redes 

intergovernamentais, que possibilitam aos órgãos públicos atuarem conjuntamente, com o 

intuito de atenderem as demandas sanitárias dos cidadãos. Atores estatais como defensorias e 

secretarias de saúde negociam formas de melhor atender aos assistidos que demandam 

medicamentos, internações entre outros procedimentos.   

Quando o caminho é a judicialização, a atuação em redes intergovernamentais 

possibilidade uma maior interação entre as secretarias de saúde, ou seja, os requeridos por 

aqueles que procuram a justiça com a intenção de serem atendidos pelo SUS e, o poder 

judiciário. Neste cenário as secretárias de saúde disponibilizam técnicos para assessorarem 

tecnicamente aos magistrados nas ações judicias sobre demandas sanitárias.   

Após esta introdução ao referencial teórico, serão abordados os tópicos instrumentais 

para análise da atuação em rede de instituições governamentais na resolução de conflitos 

sobre demandas sanitárias no Rio de Janeiro. 

 

1.1 JUDICIALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

 

A judicialização de políticas públicas de saúde consiste na faculdade que possui o 

cidadão cujo direito à saúde foi cerceado, de obter, por meio do ingresso de uma ação na 

justiça, acesso aos serviços de saúde que, por diversas causas, não lhe tenham sido 

disponibilizados através dos canais convencionais do SUS, a exemplo de ações judiciais para 

o fornecimento de medicamentos.   

Segundo Fleury (2012), a judicialização das políticas diz respeito ao uso do recurso 

judicial como forma de exigibilidade do direito, denegado na prática das instituições 
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responsáveis. De acordo com Barroso (2009), a judicialização significa que algumas questões 

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

não pelas instâncias políticas tradicionais. Com isso, segundo o mesmo autor, ocorre uma 

transferência de poder para juízes e tribunais. 

Como o estado negligencia seu papel constitucional, não disponibilizando os meios 

necessários para que o cidadão seja atendido em suas demandas sanitárias e assim gozar os 

direitos preconizados na CRFB, a exemplo do direito à saúde – direito de todos e dever do 

Estado –, faz-se necessário que o cidadão ingresse com uma ação na justiça para que lhe seja 

assegurado um direito previsto na Carta Magna. 

Assim, a saída para os não assistidos pelo estado é, em muitos casos, a judicialização, 

mas os tribunais não dispõem de autonomia para obrigar os entes públicos a cumprirem o 

respectivo papel constitucional sem que sejam provocados através das partes envolvidas nos 

litígios. A partir da provocação pelas partes interessadas, o judiciário sai da inércia e por 

vezes atua proferindo sentenças que levam à promoção da saúde, assumindo parte do papel 

que caberia aos poderes legislativo e executivo. 

O poder judiciário tem atuado de forma intensa devido ao grande volume de demandas 

judiciais que ingressam nos tribunais, relacionadas à área da saúde. Esse quadro tem 

demonstrado que, no curto prazo, não sofrerá alterações, pois aqueles que buscam a justiça 

estão obtendo êxito nas decisões judicias. Dessa forma, são atendidos em suas demandas e, 

quando surge uma nova necessidade, possuem a convicção de que, através do poder 

judiciário, poderão ter seus anseios atendidos celeremente, se levados em consideração os 

caminhos habituais que deveriam percorrer.   

 

A atuação diligente do Poder Judiciário, através da imposição de condutas à 

Administração Pública para que forneça gratuitamente medicamentos, busca 

realizar o que foi preconizado na Constituição da República no que se refere 

a universalidade do serviço a saúde (BARROSO, 2012, p. 38). 

 

Por outro lado, Asensi (2013, p. 301) sustenta que o judiciário não tem levado em 

conta que existe uma demanda muito superior à oferta de serviços de saúde, e que os recursos 

financeiros são limitados. No entanto, atualmente há inúmeros exemplos de que o poder 

judiciário, capitaneado pelo CNJ, está buscando a racionalização das decisões judiciais 

relacionadas à área da saúde, através da capacitação dos magistrados e de convênios com o 
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poder executivo, possibilitando uma atuação mais efetiva do poder judiciário no tocante à 

saúde pública.  

Há alguns anos as ações judiciais relacionadas às demandas sanitárias se avolumam 

nos tribunais, pois os cidadãos buscam não só qualidade de vida, mas uma vida mais longa e 

saudável. Essa busca por viver mais e melhor, ou seja, com saúde, constitui um fator-chave 

nessa equação, o que leva os cidadãos, massivamente, a pleitear seus direitos sanitários 

perante os tribunais.  

 

1.1.2 A judicialização da saúde e a mediação de conflitos  

 

Em diferentes países a judicialização da saúde pública é um tema recorrente, devido ao 

volume expressivo de ações que ingressam na justiça pelo atendimento de demandas 

sanitárias. Na contramão da judicialização, existem outras formas de resolução de conflitos e, 

nesse contexto, a mediação de litígios, em Portugal e em Minas Gerais, são exemplos de 

atuação extrajudicial, podendo servir de referência para a implementação de novas formas de 

resolução de conflitos na área da saúde.  

 

1.1.2.1 Judicialização da saúde em diferentes contextos 

Nas democracias latino-americanas, os poderes executivo e legislativo estão 

encarregados de atender a maioria das reinvindicações de direitos sociais, enquanto o 

judiciário desempenha um papel complementar, quando os outros poderes não cumprem com 

os respectivos deveres, de acordo com Fleury et al (2013). A atuação complementar do 

judiciário, no que tange ao direito à saúde, tem sido extremamente efetiva no Brasil, mas com 

uma eficiência questionável, tendo em vista os orçamentos destinados à saúde em cidades 

como o Rio de Janeiro, impactados com despesas elevadas, para o atendimento de pacientes 

em que métodos alternativos de tratamento poderiam ser ministrados com valores monetários 

mais adequados à realidade sanitária brasileira.  

Segundo Fleury e outros (2013), a presença do direito à saúde nas constituições 

reformadas é importante para reforçar o compromisso do governo, bem como mobilizar a 

sociedade, mas não determina necessariamente o papel dos tribunais, que, em uma quantidade 
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expressiva de casos, exercem competências constitucionais de outras esferas de poder no 

tocante às políticas públicas de saúde, extrapolando o seu papel constitucional. 

A incorporação de preceitos normativos que resguardam o direito à saúde fortaleceu o 

papel do sistema judicial na aplicação das leis que tratam de direitos sanitários, como 

consequência das reformas constitucionais que ocorrem em alguns países. Segundo Fleury et 

al. (2013), em alguns casos, as decisões judicias foram baseadas em adesão aos tratados 

internacionais sobre direitos humanos (como na Argentina e na Costa Rica) e, no caso do 

Brasil e da Colômbia, na previsão expressa no texto constitucional, que afirma a saúde como 

direito do cidadão e dever do Estado.  

Assim, mais importante do que o instrumento jurídico é a autonomia da Justiça no 

arranjo intergovernamental, ainda que existam perdas de eficiência na execução orçamentária 

na área da saúde. Nos casos das decisões judicias sobre demandas sanitárias, o papel do poder 

judiciário é de extrema relevância para a efetivação do direito à saúde, e isso graças à 

autonomia da justiça. 

Ainda segundo Fleury et al. (2013), a maioria dos instrumentos legais visam a garantir 

que os direitos fundamentais tenham efeitos concretos em vez de se tornarem simples 

estratégias retóricas. A existência de mecanismos judiciais em conjunto com a falta de 

realização eficaz de direitos de cidadania tem levado a um novo tipo de ativismo judicial, o 

que levou os cidadãos comuns a pressionarem o poder público para a garantia dos seus 

direitos através dos tribunais.  

A judicialização de políticas públicas de saúde ganhou extrema relevância em países 

como Brasil, Colômbia e Costa Rica no que tange a demandas sanitárias, conforme descrito 

no Quadro 1. 

 

Country Lawsuits 

(anual figures) 

Populatio 

(millions) 

Health litigation per capita 

(lawsuits per 1.000.000) 

Colômbia 15000 45.6 3289 

Brasil 40000 193.7 406 

Costa Rica 500 4.6 109 

Quadro 1 - NUMBER OF HEALTH RIGHTS CASES PER CAPITA. Source: In Yammin and Gloppen 

Litigating health rights: can courts bring more justice to health 2011. (adaptado por Fleury et al).   
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Segundo Fleury et al. (2013), o fenômeno é cada vez mais observado em países latino-

americanos. Esse processo depende de uma série de fatores, tais como o acesso e utilização 

dos serviços de saúde; o acesso aos tribunais; a existência de definições contratuais de 

benefícios; a sensibilização dos cidadãos quanto aos seus direitos e à existência de 

organizações de consumidores; o papel da indústria farmacêutica; e a criação de canais de 

diálogo para a construção de um consenso entre as partes interessadas. 

No Brasil, o aumento da judicialização da saúde pública é um tema que ganhou 

destaque no CNJ, pois nos tribunais registra-se uma demanda muito expressiva no tocante à 

área da saúde e ao atendimento dessa demanda crescente, que representa gastos elevados. De 

tal situação resultou o entendimento de que se fazia necessária uma abordagem diferente para 

a matéria saúde pública.  

Assim, foi criado um grupo de trabalho com o intuito de otimizar a atuação dos 

tribunais, através da elaboração de recomendações, entre elas a de que os tribunais buscassem 

celebrar convênios para obterem apoio técnico de médicos e farmacêuticos, com vistas à 

formação de um juízo de valor com maior embasamento técnico quanto à apreciação de 

questões inerentes às áreas de farmácia e medicina.  
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Nome Quantidade de Processos 

Tribunal de Justiça do Acre 7 

Tribunal de Justiça de Alagoas 145 

Tribunal de Justiça do Amazonas 

 Tribunal de Justiça do Amapá 76 

Tribunal de Justiça da Bahia 781 

Tribunal de Justiça do Ceará 8.344 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal 1.914 

Tribunal de Justiça do Espírito Santo 5.181 

Tribunal de justiça de Goiás 309 

Tribunal de Justiça do Maranhão 66 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais 7.915 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul 357 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso 2.919 

Tribunal de Justiça do Pará 19 

Tribunal de Justiça da Paraíba 

 Tribunal de Justiça do Paraná 2.609 

Tribunal de Justiça de Pernambuco 

 Tribunal de Justiça do Piauí 153 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 25.234 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte 452 

Tribunal de Justiça de Rondônia 595 

Tribunal de Justiça de Roraima 64 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 113.953 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5.395 

Tribunal de Justiça de São Paulo 44.690 

Tribunal de Justiça de Sergipe 189 

Tribunal de Justiça de Tocantins 56 

Total 221.423 
  Quadro 2 – Demandas relacionadas à saúde nos tribunais até 2011 

  Fonte: CNJ, 2014. 
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Tribunal Estadual Número de Ações 

TJSP 44.690 

TJAC 7 

TJAL 6303* 

TJBA 841 

TJAM (não informado) - 

TJCE 8.344 

TJDFT 2.575 

TJES 8.991 

TJMG 66.751 

TJPA 19 

TJGO 309 

TJMS 1.081 

TJMA 668 

TJMT 6.664 

TJPE (Não informado) - 

TJRJ 46.883 

TJRR 64 

TJPI 229 

TJRN 452 

TJPR 2.609 

TJRO 595 

TJRS 113.953 

TJSC 18.188 

TJTO 149 

TJSE 189 

TJPB (não informado) - 

Total 330.630 

 Quadro 3 – Demandas relacionadas à saúde nos tribunais – dados enviados até junho de 2014 

 Fonte: CNJ, 2014. 

 * Número fornecido pela assessoria de imprensa do tribunal 
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Analisando o quantitativo e a evolução dos dados dos Quadros 2 e 3, pode-se constatar 

um aumento de 85,79% no volume de processos no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro referente às demandas relacionadas à saúde, em aproximadamente três anos, o que 

representa um aumento médio de 28,60% ao ano.     

Os gastos com demandas judiciais de saúde têm impactado de forma representativa e 

crescente os cofres públicos da cidade do Rio de Janeiro, conforme pode ser evidenciado no 

Quadro 4, com um aumento do valor empenhado para atender gastos de demandas judiciais de 

saúde em aproximadamente 113% no período entre 2011 e 2014 – uma média de 37,66% ao 

ano, passando de aproximadamente 7,6 milhões de reais empenhados em 2011 para 16 

milhões de reais em 2014. 

 

Exercício Valor empenhado em R$ 

2011 7.597.947,80 

2012 8.315.495,35 

2013 13.273.067,97 

2014 16.196.870,75 

Quadro 4 – Gastos com demandas judiciais de saúde no município do Rio de Janeiro 

Fonte: SMS, 2015. 

 

O valor da execução orçamentária da SMS, no período entre 2011 e 2014, cresceu em 

39,40%, conforme os valores apresentados no Quadro 5, enquanto no mesmo período os 

gastos com demandas judiciais apresentados no Quadro 4 cresceram aproximadamente 113%, 

e o impacto dos gastos com demandas judiciais de saúde sobre o valor da execução 

orçamentária aumentou 79,16%. 

Os valores absolutos dos gastos com demandas judiciais de saúde, apesar de serem 

elevados, na ordem de milhões de reais, quando comparados aos valores da execução 

orçamentária (que giram na ordem de bilhões de reais) parecem ser pouco representativos, 

mas não o são, levando-se em consideração a quantidade de médicos e enfermeiros que 

poderiam ter sido disponibilizados nas unidades de saúde com esse quantitativo. 

Do mesmo modo, a quantidade de medicamentos que poderiam ser fornecidos aos 

cidadãos possibilitaria ganhos sociais expressivos em matéria sanitária, o que seria 

extremamente representativo no que concerne ao atendimento do direito à saúde.   
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Assim, conforme descrito no Gráfico 1, o valor de 0,43% da execução orçamentária da 

SMS representa aproximadamente 16 milhões de reais, valor este que pode vir a salvar 

milhares de vidas, se bem empregado na área da saúde municipal no decorrer de um ano.  

Exercício Valor pago em R$ 

2011 2.680.642.944,11 

2012 3.400.202.199,67 

2013 3.660.820.457,04 

2014 3.736.933.347,68 

Quadro 5 – Execução orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde 

Fonte: SMS, 2015. 

 

 

Gráfico 1 – Valor % dos gastos com demandas judicias de saúde sobre o orçamento da 

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro 

Fonte: SMS, 2015. 

 

Segundo a SMS, não há como negar o efeito colateral das ordens judiciais que, pela 

sua natureza, propiciam ao assistido requerente da ação a prioridade absoluta sobre os demais 

assistidos do SUS. Considere-se ainda que nem sempre aquele portador é o paciente mais 

grave, ou aquele medicamento ou insumo seria o recomendado para o caso, mas é fornecido 

por força da ordem judicial. 
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Além disso, a SMS descreve a questão orçamentária como um entrave, pois parte do 

orçamento da rede básica fica comprometida para atender as ordens judiciais de alto custo e 

alta complexidade, o que gera uma distorção no sistema, considerando que o Município cuida 

da atenção básica e das demandas de baixa complexidade.  

Pode-se observar que nos últimos anos vem-se verificando uma tendência de aumento 

do percentual de participação dos gastos com demandas judiciais sobre o orçamento da SMS, 

caracterizando que esta disfunção vem se intensificando, apesar dos esforços empregados por 

ambas as secretarias de saúde (do Estado e do Município), no sentido de evitar a 

judicialização de políticas públicas de saúde, através de soluções alternativas. 

O caminho das soluções alternativas para resolução de litígios através de instituições 

como a CRLS contribui para o melhor emprego dos recursos públicos, evitando dessa forma a 

judicialização. Nos casos em que ocorre a judicialização, ainda assim é possível se obterem 

ganhos de eficácia, eficiência e efetividade nos serviços sanitários que serão prestados aos 

cidadãos, pois são levados em consideração não apenas a demanda apresentada na perspectiva 

do assistido, mas os aspectos técnicos e administrativos das secretarias de saúde. Tais 

procedimentos propiciam ao magistrado uma visão sistêmica do todo, o que poderá vir a 

contribuir com a otimização do atendimento da demanda sanitária.  

A judicialização de políticas públicas de saúde, em alguns casos, tem sido vista como 

a última alternativa para assegurar o exercício do direito à saúde, e, dessa forma, demandas 

por medicamentos, leitos de hospitais, consultas médicas, terapias, cirurgias e outros serviços 

sanitários estão sendo disponibilizados para aqueles que têm acesso ao Poder Judiciário, o 

que, em muitos casos, ocorre através das Defensorias Públicas.   

Os assistidos das Defensorias Públicas são pessoas de baixo poder aquisitivo e, em sua 

maioria, usuários do SUS. Logo, para essas pessoas, a judicialização constitui uma ferramenta 

de promoção social da saúde, sendo os defensores aqueles que manejam essa ferramenta.  

 

O perfil socioeconômico é heterogêneo, mas como a maioria das ações são 

propostas pela Defensoria Pública, pode se inferir pela condição de pobre no 

sentido legal. Há que se avaliar o perfil se modifica por influência de novas 

tecnologias ou novos medicamentos ou mesmo de acesso a informação, 

como as prescrições de cinacalcete, a cirurgia bariátrica, bipap, home care, 

enoxsaparina, câmara hiperbárica. (GESTOR, 01).  
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A judicialização da política caracteriza uma expansão expressiva do poder judiciário, 

que pode se manifestar de duas formas principais: através do controle da legalidade ou da 

revisão dos atos normativos ou administrativos pelo judiciário (JUNIOR, 2007, p.38).  

O que temos visto, no caso da judicialização da saúde, é a atuação do poder judiciário 

no papel do poder executivo, com sentenças que, no caso do Município do Rio de Janeiro, 

geram um impacto orçamentário na ordem de milhões de reais, recursos esses que o 

administrador público não teve a discricionariedade de decidir como empregá-lo e que foram 

gastos sem a certeza do emprego dos princípios da eficiência e da economicidade.   

Enfim, a judicialização não fica restrita aos limites do Brasil, sendo um fenômeno 

identificado em outros países e que vem crescendo de forma contínua, gerando um impacto 

orçamentário expressivo e ocasionando o comprometimento do planejamento das instituições 

públicas da área da saúde, ao mesmo tempo em que possibilita aos cidadãos o atendimento de 

suas demandas sanitárias reprimidas.  

Assim, a judicialização leva à reflexão sobre qual o real papel do poder judiciário e 

dos demais atores, quando se trata do direito à saúde, e sobre a possibilidade de outras formas 

de atuação, como a mediação, serem mais efetivas e eficientes, em comparação com a 

judicialização. 

 

1.1.2.2 Mediação 

A mediação é uma forma de atuação extrajudicial para resolução de conflitos. Seu 

emprego possibilita a solução de litígios por meio da figura de um mediador, na busca do 

consenso entre as partes. Na área da saúde, a mediação pode ser uma ferramenta muito eficaz, 

tanto na resolução de contendas relacionadas a demandas sanitárias apresentadas por um 

único cidadão (utilizando, por analogia, uma metodologia a exemplo da empregada em 

Portugal, atualmente não aplicada a matérias relacionadas à saúde), quanto em ações macro 

que envolvam um número maior de atores e impactem a coletividade dos cidadãos de uma 

região, como ocorre em Minas Gerais, com a participação do Ministério Público estadual. 

Segundo Falcão, Guerra e Almeida (2015, p. 20): “[...] mediação é a técnica de 

solução de conflitos por intermédio da qual um terceiro [denominado mediador] tem a função 

de aproximar as partes com o fito dos próprios litigantes, direta e pessoalmente, darem fim ao 

conflito”. Vasconcelos (2014, p. 54) descreve: “Mediação é método dialogal de solução ou 
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transformação de conflitos interpessoais em que os mediandos escolhem ou aceitam 

terceiro(s) mediador(es), com aptidão para conduzir o processo e facilitar o diálogo [...], 

havendo consenso, seja concretizado o acordo”. 

 

1.1.2.2.1 Julgados de Paz 

Em Portugal existe o Gabinete de Resolução Alternativa de Litígios (GRAL), órgão 

ligado à Direção Geral da Política de Justiça do Ministério da Justiça português, que busca 

atuar de forma extrajudicial na resolução de litígios através da mediação, conciliação e 

arbitragem, em parceria com o Conselho Superior da Magistratura, a Ordem dos Advogados, 

a Associação de Municípios Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias, dessa forma 

contribuindo para a desjudicialização.  

Na estrutura organizacional do GRAL estão localizados os julgados de paz – tribunais 

extrajudiciais que possuem características especiais, com competência para resolver pequenas 

causas de natureza cível, cujo conceito tem sua origem, segundo Salgado (2005), em um 

Regimento de “concertação de demandas”, de 1519.  

As decisões nos julgados de paz podem ocorrer através de acordos entre as partes, com 

a participação da figura de um mediador ou através de uma sentença proferida por um Juiz de 

Paz. No fluxograma 1, há uma representação esquemática do fluxo do processo de mediação, 

descrevendo o que ocorre quando não se obtém um acordo entre as partes e qual o fluxo do 

processo, quando é celebrado um acordo entre as partes envolvidas no litígio. 

A atuação dos julgados de paz envolve os diversos atores, parceiros do GRAL, como 

já foi mencionado, entre eles o Conselho Superior da Magistratura, a Ordem dos Advogados, 

a Associação de Municípios Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias. A atuação 

em rede desses órgãos constitui fator determinante para o sucesso da instituição, uma vez que 

leva à possibilidade de resolução de litígios de forma adequada e estruturada, pois os 

municípios portugueses identificam a demanda e solicitam ao Ministério da Justiça português 

que avalie a viabilidade de implementação dessas resoluções. 



17 
 

 

       Fluxograma 1 – Diagrama do processo de mediação nos Julgados de Paz 

       Fonte: Conselho dos Julgados de Paz, 2015. 

 

Os julgados de paz atuam extrajudicialmente com o assessoramento dos órgãos 

judiciais, possibilitando a transferência de conhecimentos e experiência, dessa forma 

provendo a resolução de litígios.  

 

1.1.2.2.2 Mediação sanitária 

O MP-MG implementou a ação institucional de mediação sanitária, criada por sua 

administração superior, promovendo a interação entre os atores sociais na busca de uma 

agenda sanitária positiva, segundo Santos, Terraza, Assis et al (2014). O processo de 

mediação conduzido por esse Ministério surgiu da necessidade de lidar com a complexidade 

do processo sanitário e a diversidade dos atores que o compõem, tendo em vista o aumento 

das demandas judiciais na saúde, que levam ao crescimento dos custos orçamentários, com 

reflexos no planejamento elaborado pelas secretarias de saúde. 
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Os seguintes atores participam das discussões e debates mediados pelo MP-MG, 

segundo Santos, Terraza, Assis et al (2014): juízes, promotores de justiça, defensores 

públicos, prefeitos municipais, secretários municipais de saúde, Conselho Municipal de 

Saúde, prestadores hospitalares, Conselho Regional de Medicina, Secretaria de Estado de 

Saúde, Ministério da Saúde, COSEMS, OAB, Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, 

Federação das Santas Casas e Entidades Filantrópicas de Minas Gerais, Associação Mineira 

dos Municípios, Associação dos Hospitais de Minas Gerais, Departamento Nacional de 

Auditoria do SUS, coordenadores de centrais de regulação assistencial, superintendentes 

regionais de saúde, consórcios intermunicipais de saúde, rede SAMU, todos eles compondo o 

Sistema Único de Saúde. 

O processo de mediação ocorre através da participação dos atores nas discussões e 

debates, sob a forma de encontros. Ao final das reuniões são tomadas deliberações com 

registros em atas. A partir desse momento, são formadas comissões de trabalho de mediação 

sanitária, coordenadas pela superintendência ou gerência regional de saúde, com a 

colaboração do MP-MG. 

As comissões de trabalho de mediação sanitária têm a incumbência de elaborar um 

diagnóstico situacional para apresentação ao Ministério da Saúde e às secretarias de saúde, 

que ficam encarregadas de elaborar um plano de ação destinado ao melhoramento e expansão 

dos serviços de saúde da região diagnosticada. O plano de ação deverá ser aprovado por um 

colegiado, após o que será incluído no instrumento formal de planejamento regional de saúde. 

Enfim, os julgados de paz, assim como a mediação sanitária em Minas Gerais, 

possuem metodologias de trabalho que podem ser aplicadas, com adaptações, ao contexto de 

instituições como a CRLS, que atua na resolução de conflitos sanitários no Rio de Janeiro, por 

meio de convênio com o TJ-RJ, onde já existe o propósito de implementar o serviço de 

mediação.  

 

1.2 REDES   

 

As redes objeto deste estudo são instâncias para resolução de conflitos sanitários que 

atuam preventivamente, de forma extrajudicial, para o atendimento das demandas sanitárias, 

reduzindo assim a judicialização de políticas públicas de saúde. Também contribuem, após a 
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judicialização, para a obtenção de ganhos de eficiência e eficácia no que se refere às decisões 

dos magistrados em ações que tratam do direito à saúde.  

De acordo com Agranoff e McGuire (2001c), redes são arranjos multiorganizacionais 

com foco na resolução de problemas que não podem ser resolvidos, de forma fácil, por 

organizações que atuem isoladamente.   

Para que a atuação em rede seja exitosa, Carlini (2014, p.179) afirma que a barreira do 

individualismo precisa ser rompida de forma paulatina, tendo em vista que, em uma sociedade 

complexa, de múltiplos problemas em áreas como saúde, segurança e educação, as soluções 

individualizadas são, na maioria das vezes, mais dispendiosas e pouco eficientes. 

Segundo Albrecht (1994, p.48), em administração de empresas a rede é definida como 

a combinação de pessoas, tecnologia e conhecimento que substitui a corporação 

hierarquizada. Logo, a liderança é colaborativa, não existindo a unidade de comando; as 

partes são ouvidas e se posicionam dentro de suas áreas de competência e de interesse, na 

tentativa de se obterem resultados mais eficazes e eficientes, trazendo ganhos de efetividade.   

As redes de governança são institucionalizadas através de acordos entre os órgãos 

partícipes, que interagem, visando a construir soluções que incorporam os objetivos e visões 

de todos. Dessa forma, potencializam a interação e a conectividade entre atores 

governamentais, de modo a multiplicar a influência individual ou posicional que possuem, 

através de estruturas de ligação que lhes dão acesso a atores-chave e a recursos que esses 

atores podem entregar.  

 

As virtudes das redes de governança, a partir da perspectiva de uma melhor política 

pública, incluem ganhos de eficiência, tais como a capacidade de responder com flexibilidade 

às condições locais, de obter menores custos regulatórios, estimulando assim a ação coletiva, 

reduzindo os custos de transação associados à prestação de serviços fragmentados, bem como 

aumentando a legitimidade, por meio de uma maior participação na tomada de decisão. 

 

No aspecto quantitativo, segundo Podony e Page (1998, p 59), uma organização em 

forma de rede é definida como qualquer conjunto de atores (N ≥ 2) que mantêm entre si 

relações de troca repetidas e duradouras.  
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Assim, duas organizações públicas, atuando de forma institucionalizada e 

colaborativa, não hierárquica, compartilhando recursos com a intenção de alcançarem 

interesses comuns, caracterizam uma rede, que pode ser chamada de rede de políticas, 

conforme seus objetivos.  

Segundo Agranoff (2005), com vistas a abordar soluções para os problemas da 

atualidade, razoavelmente, deve-se estender os limites da agência e, assim, a jurisdição 

governamental, trabalhando em conjunto com outros em relação a soluções. 

As redes são classificadas por Marsh (1997a) em comunidade política e rede pontual. 

As primeiras possuem uma certa institucionalização, são formadas por poucos atores. Entre 

elas há um compartilhamento de valores, com uma interação frequente e de qualidade. Além 

disso, seus interesses são restritos. Já a rede pontual é composta por diversos atores, com 

rotatividade expressiva, interesses variados; as interações são pouco previsíveis e os conflitos, 

frequentes. O Quadro 6 demonstra as tipologias ideais de redes de Marsh e Rhodes. 

 

Dimensão Comunidade Política Rede pontual 

Composição 

Número de participantes Extremamente limitado: alguns 

grupos são deliberadamente 

excluídos. 

Amplo. 

Tipos de interesses Predominam interesses econômicos 

e/ ou profissionais. 

Ampla variedade de interesses. 

Integração 

Frequência de interação Frequente, de alta qualidade; 

integração de todos os grupos em 

todas as matérias relacionadas à 

política setorial. 

Contatos variam em 

frequência e intensidade. 

Continuidade Composição, valores e resultados 

persistem ao longo do tempo. 

Acessos variam 

significativamente. 

Consenso Todos compartilham valores básicos 

e aceitam a legitimidade dos 

resultados. 

Existe certa capacidade de 

concordância, mas os conflitos 

estão sempre presentes. 

Recursos 

Distribuição de recursos 

na rede 

Todos possuem recursos; as relações 

são essencialmente de intercâmbio e 

Alguns podem ter recursos, 

mas estes são limitados; as 
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negociação. relações básicas são de 

consulta, e não de barganha ou 

negociação. 

Distribuição de recursos 

nas organizações 

participantes 

Hierarquia; os líderes podem cooptar 

os membros. 

Capacidade de regular os 

membros é variada e 

distribuída de forma dispersa. 

Poder 

Poder Igualdade relativa de poder entre os 

membros. Embora um grupo possa 

dominar, considera-se que isso 

beneficia a todos. Consiste num jogo 

de soma positiva. 

Desigualdade de poder, 

refletindo a desigualdade de 

recursos e acesso. Consiste 

num jogo de soma zero. 

Quadro 6 - Tipologias ideais de redes de Marsh e Rhodes. 

Fonte: Marsh (1997, apud Ouverney, 2007).  

 

As redes descritas neste trabalho serão analisadas sob a perspectiva da composição, 

integração, recursos e poder, com base nas tipologias ideais de redes de Marsh e Rhodes.   

  

 

1.3 GESTÃO DE REDES INTERGOVERNAMENTAIS 

 

O processo de gestão em redes intergovernamentais requer uma postura flexível, pois 

a rede é composta de diversos atores autônomos, que possuem recursos essenciais para o seu 

funcionamento. Como levar esses atores a seguirem as diretrizes da liderança da rede de 

forma apropriada é um ponto essencial para a sobrevivência da própria rede.  

 

Enquanto as redes proporcionam coordenação e facilitam as interações, 

raramente existe uma autoridade efetiva operando como gestor ao longo da 

rede de organizações como um todo. Isso nem mesmo é possível ou factível. 

Cada organização representada mantém sua própria autoridade, gerindo de 

forma conjunta seus objetivos. (AGRANOFF; MCGUIRE, 1999, p. 21)   

 

A liderança de uma rede intergovernamental requer a habilidade de administrar 

conflitos, pois, apesar de os atores estarem atuando de forma colaborativa com o intuito de 

alcançar resultados que atendam a todos, em muitas ocasiões os resultados satisfatórios que 

contemplam todas as partes não são alcançáveis, e nesse cenário surgem os conflitos. Os 
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pontos de vista rivais se destacam e a liderança, nesse momento, tem que negociar e colaborar 

para a resolução das causas que levaram à insatisfação e ao conflito.  

Na administração de conflitos existem diferentes estilos para liderar os atores no 

caminho que leva a uma solução consensual, e Morgam (2009, p. 197) descreve e caracteriza 

os estilos relacionando a comportamentos conforme descrito no Quadro 7. 

Impeditivo Ignora os conflitos, esperando que assim desapareçam. 

Coloca os problemas sob consideração ou em suspenso. 

Recorre a métodos muito lentos para reprimir o conflito. 

Usa sigilo para evitar confrontação. 

Apela para regras burocráticas como uma fonte de resolução de conflitos. 

Negociador Discute. 

Procura entendimentos e compromissos. 

Encontra soluções satisfatórias ou aceitáveis. 

Competitivo Cria situações claras de ganhar ou perder. 

Utiliza a rivalidade. 

Utiliza jogos de poder para chegar aos seus propósitos. 

Força a submissão. 

Acomodador Cede. 

Submete-se e obedece. 

Colaborador Quer resolver os problemas. 

Confronta as diferenças, compartilhando ideias e informações. 

Busca soluções integradoras. 

Encontra soluções nas quais todos ganham. 

Vê problemas e conflitos como desafios. 

Quadro 7 - Administração do conflito uma questão de estilo. 

Fonte: Gareth Morgan, 2009, p.197.  

 

A liderança deve direcionar suas ações com o objetivo de encontrar soluções 

integradoras, buscando uma convergência de ideias, mesmo daqueles que possuem 

perspectivas diferentes, pois os atores envolvidos no conflito por vezes possuem poder igual e 

simultaneamente objetivos mutuamente excludentes. Assim, de acordo com Morgam (2009), 

deve-se atuar para a conquista do compromisso dos atores envolvidos e a integração dos 

problemas e soluções, através do consenso.  
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A inexistência da figura de um mediador em uma rede, ao mesmo tempo em que existe 

a centralidade da liderança de um determinado processo em um único ator, requer que esse 

ator possua a capacidade de agregar as pessoas em torno dos objetivos e metas a serem 

perseguidos coletivamente por todos os partícipes da rede, ao mesmo tempo em que a 

liderança deve ser realizada de forma flexível. A legitimação da liderança passa pelo alcance 

dos resultados estipulados de forma colaborativa com os demais atores participantes da rede.   

Não existe um perfil único de liderança para atuação na gestão de uma rede, pois as 

peculiaridades das características dos atores participantes, os recursos a serem 

compartilhados, os objetivos a serem alcançados coletivamente, definem o tipo de liderança a 

ser exercida na gestão da rede.  
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CAPÍTULO II - METODOLOGIA 

 

Este capítulo tem a finalidade descrever os aspectos metodológicos da pesquisa, a 

delimitação do estudo e sua relevância, o tipo da pesquisa, o universo de estudo e a 

abrangência da amostra, assim como a coleta dos dados, o tratamento que foi dispensado e, 

por fim, as limitações do método. 

Convém observar que, apesar de o foco deste trabalho não estar direcionado para a 

avaliação de políticas públicas, serão aqui empregados os conceitos de eficiência, eficácia e 

efetividade utilizados em auditoria governamental na avaliação de políticas públicas. Assim, 

para os fins que se propõe esta dissertação, eficiência significa quanto esforço ou emprego de 

recursos é necessário para o alcance de determinado resultado; eficácia está diretamente 

relacionada ao alcance de resultados, e efetividade indica o impacto dos esforços e recursos 

empregados sobre as partes interessadas.  

Segundo Rocha e Quintiere, a eficiência mede a relação custo-benefício da atuação 

estatal. Refere-se à obtenção de níveis máximos de produção com níveis mínimos de recursos.  

Ainda de acordo com os mesmos autores, a eficácia procura identificar o grau em que os 

objetivos e as metas planejadas em determinado programa, projeto ou atividade foram 

alcançados e, se não o foram, as causas que dificultaram ou impediram a sua plena 

consecução.  

 

A efetividade, por sua vez, é um conceito mais amplo, que busca avaliar os 

resultados advindos das ações do auditado, além de procurar avaliar se essas 

ações estão em consonância com as demandas e necessidades manifestadas 

pela sociedade. Refere-se aos efeitos e impactos causados por essas ações, 

além de buscar as causas de eventuais insucessos.  (ROCHA; QUINTIERE, 

2013, p. 77). 

 

Considerando o tema da judicialização de políticas públicas de saúde, neste trabalho 

para efeito de avaliação da eficiência, eficácia e efetividade, estes termos serão empregados 

quando for possível ter uma clara percepção dos ganhos obtidos através das ações e 

procedimentos adotados pelas instituições integrantes das redes objeto deste estudo, conforme 

o quadro de indicadores.  
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Descrição Objetivos intermediários Objetivos finais 

Eficácia Utilização do serviço pelo 

público alvo 

Mudança de bem estar do público alvo; 

Atendimento das demandas apresentadas 

pelos cidadãos; 

Redução da judicialização de demandas 

sanitárias; Decisões judiciais que atendam de 

forma adequada a solicitação dos cidadãos. 

Eficiência Redução do custo por 

paciente atendido 

Aumento da oferta de serviços prestados e 

redução do custo por paciente atendido; 

redução dos gastos com demandas judiciais 

sobre o orçamento das secretarias de saúde; 

redução dos gastos com decisões judiciais 

referentes a demandas sanitárias 

Efetividade Adequação dos serviços 

disponibilizados a 

demanda apresentada pelo 

público alvo; 

Utilização do serviço pelo 

público alvo 

 

Mudança de bem estar do público alvo em 

consonância com as demandas e necessidades 

manifestadas. Decisões judiciais que atendam 

de forma adequada a solicitação dos cidadãos 

e não extrapolem o equilíbrio dos recursos 

disponíveis  para a  sociedade 

Quadro 8 – Indicadores de eficácia, eficiência e efetividade. 

Fonte: autor.  

 

 

2.1 OBJETIVO FINAL 

 

Analisar forças e fraquezas na atuação em rede por órgãos estatais, na resolução de 

conflitos que envolvem demandas sanitárias. 

 

2.2 OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS  

 

- Analisar os instrumentos de comunicação e construção de consenso da CRLS e do 

NAT; 

- Identificar os obstáculos à concretização dos objetivos pactuados entre os atores 

integrantes da rede da CRLS e do NAT; 

- Identificar o estilo de administração de conflitos presente na rede da CRLS e do 

NAT;  

- Identificar a tipologia da rede da CRLS e do NAT.  
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2.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este estudo pretende analisar redes intergovernamentais como instrumentos de atuação 

extrajudicial e na esfera judicial: 

- Atuação da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde no período de janeiro de 2014 

a setembro de 2015, sendo que a análise dos dados que constam nos quadros 10, 11 e 12 

refere-se ao primeiro trimestre de 2014; 

- Atuação do NAT no assessoramento à justiça federal do Rio de Janeiro, no período 

de novembro de 2011 a outubro de 2015.  

 

2.4 RELEVÂNCIA 

 

A relevância deste estudo deve-se à atualidade do problema da judicialização das 

políticas públicas na área de saúde e seu impacto sobre a máquina estatal e a vida dos 

cidadãos no município e no estado do Rio de Janeiro, bem como à carência de formas 

alternativas eficientes e eficazes de resolução de conflitos sanitários em contraponto à 

judicialização.  

 

2.5 TIPO DE PESQUISA 

 

Quanto aos fins, a pesquisa é descritiva, segundo Yin (2010), pois descreve a 

intervenção da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde e do Núcleo de Assessoria Técnica 

da Justiça Federal do Rio de Janeiro no contexto da vida real em que atuam, ou seja, a 

judicialização de políticas públicas de saúde na cidade do Rio de Janeiro.  

Quantos aos meios de investigação, a pesquisa pode ser classificada simultaneamente 

como: 

- Estudo de casos múltiplos, pois investiga os casos da CRLS e do NAT no contexto 

da judicialização de políticas públicas de saúde na cidade do Rio de Janeiro; 

- Pesquisa bibliográfica; 
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- Pesquisa de campo, pois foram realizadas entrevistas e aplicados questionários; e 

- Pesquisa documental, pois foram levantados documentos conservados no interior de 

órgãos públicos.  

 

2.6 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

O universo de estudo são todos os participantes da CRLS e do NAT que assessora a 

Justiça Federal do Rio de Janeiro.  

A amostra foi definida pelo critério da relevância e acessibilidade, tendo sido enviados 

questionários por e-mail aos atores que compõem as redes, com exceção do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro, que, apesar de ter assinado o termo de convênio de cooperação, 

ainda não atua de forma efetiva na CRLS. 

Os questionários enviados à Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro e 

do NAT (representantes da SES no NAT) não foram respondidos. 

Foram realizadas duas entrevistas presenciais, uma com a Procuradoria Geral do 

Estado (Procuradoria de Serviços de Saúde) e outra com a Secretaria de Estado de Saúde 

(Coordenação da CRLS) e, por telefone foi realizada uma entrevista com a Secretaria 

Municipal de Saúde (Coordenação de Demandas Institucionais). 

A amostra abrange: 

- a CRLS, no período de janeiro de 2014 a setembro de 2015, sendo que a análise dos 

dados que constam nos quadros 10, 11 e 12 refere-se ao primeiro trimestre de 2014; 

- o NAT que assessora a Justiça Federal Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no período 

novembro de 2011 a outubro de 2015;  

- a amostra dos questionários respondidos pelas instituições participantes da CRLS 

representou 66,66% dos seus integrantes; 

- a amostra dos questionários respondidos pelas instituições participantes do NAT 

representou 50,00% dos seus integrantes. 
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2.7 COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados através de pesquisa bibliográfica, documental e de campo, 

de entrevistas e dos questionários que se encontram no apêndice. Os questionários foram 

formulados de acordo com as competências institucionais de cada órgão, com a finalidade 

inicial de serem um guia para a condução das entrevistas. 

Os questionários foram estruturados com perguntas abertas, que permitiram aos 

entrevistados exporem os seus pontos de vista e, perguntas de aprofundamento/ 

esclarecimento.  

Os questionários foram enviados aos seguintes órgãos: Justiça Federal Seção 

Judiciária do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, 

Defensoria Geral do Estado, Defensoria Geral da União e Procuradoria Geral do Estado. 

Realizaram-se entrevistas com representantes da Secretaria Municipal de Saúde (telefone e e-

mail), da Secretaria de Estado de Saúde (presencial) e da Procuradoria Geral do Estado 

(presencial). Por fim, efetuaram-se pesquisas bibliográficas e em sítios da internet sobre o 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e demais atores.  

 

2.8 TRATAMENTO DE DADOS 

 

Os dados foram tratados de forma qualitativa, com base no Método de Explicitação do 

Discurso Subjacente (MEDS), segundo Costa (2007). Buscou-se o significado para as 

instituições objeto deste estudo, das situações descritas nas entrevistas e questionários 

respondidos.  

Os dados foram analisados em duas etapas. A primeira, interparticipantes, 

considerando-se as respostas dadas por todas as instituições. Assim, as respostas foram 

sistematicamente comparadas, respeitando-se as peculiaridades de cada instituição, sendo 

constatado, que as respostas foram convergentes e complementares.  

Em uma segunda etapa, os dados foram analisados intraparticipantes: realizou-se uma 

análise comparativa entre as respostas individuais, os depoimentos dos entrevistados e os 

questionários respondidos pelos órgãos da mesma esfera de governo, dentro do que era 

aplicável, constatou-se que houve uma convergência e complementariedade nas respostas.  
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Os resultados dos questionários e entrevistas foram convergentes e complementares e 

isso caracteriza o perfil de atuação das redes analisadas, assim como, a sinceridade dos 

depoimentos coletados. O resultado do tratamento dos dados é apresentado no decorrer do 

capítulo III, Resultados da Pesquisa.  

 

2.9 LIMITAÇÃO DO MÉTODO 

 

O estudo de caso foi realizado em profundidade, desta forma, os resultados não são 

generalizáveis para outras situações. No entanto, eles indicam as potencialidades das soluções 

negociadas entre os atores da rede, que nesse caso podem ser apropriadas por outros Estados.  

Além disso, a pesquisa teve as seguintes limitações:  

- Dificuldade de entrevistar todos os atores relevantes, devido a restrições ao acesso; 

- Alguns questionários, que se encontram no apêndice, não foram respondidos na 

íntegra. 
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CAPÍTULO III – RESULTADOS DA PESQUISA 

Neste capítulo será apresentada a análise do Histórico dos Mecanismos Extrajudiciais 

de Resolução de Litígios de Saúde e do Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde. O 

estudo foi realizado com base em documentos, entrevistas e nos questionários respondidos 

pelos atores participantes das redes.  

Com a finalidade de manter o sigilo dos entrevistados e daqueles que responderam os 

questionários, tendo em vista tratar-se de gestores nos órgãos em que atuam, foram eles 

nomeados, neste trabalho, como GESTOR 01, GESTOR 02, e assim sucessivamente.  

 

3. HISTÓRICO DOS MECANISMOS EXTRAJUDICIAIS DE RESOLUÇÃO DE 

LÍTIGIOS DE SAÚDE 

 

A Câmara de Resolução de Litígios de Saúde (CRLS) representa uma evolução, se 

levadas em conta as ações anteriores, que tiveram como atores-chave as Procuradorias do 

Estado e do Município do Rio de Janeiro, com a intenção de resolver litígios de saúde 

extrajudicialmente.  

A primeira etapa foi a iniciativa de um grupo de trabalho formado por procuradores 

que tinham a intenção de debater diversos assuntos no âmbito do direito e que identificaram, 

nas demandas judiciais sanitárias, um objeto de estudo.  

A segunda foi a criação do Sistema de Pedido Administrativo (SPA), que possibilitou, 

na resolução de litígios, uma evolução na abordagem extrajudicial em comparação com a 

atuação do grupo de trabalho. Por fim, foi criada a CRLS, uma instituição estruturada para 

atender de forma adequada aos cidadãos assistidos pelas Defensorias Públicas, possibilitando 

uma atuação estruturada e em rede para o atendimento de demandas sanitárias, com potencial 

de ajuizamento, não resolvidas pelos canais convencionais do SUS.  
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3.1 GRUPO DE TRABALHO 

 

Procuradores do Estado e do Município do Rio de Janeiro criaram um grupo de 

trabalho para debater diversos assuntos de natureza jurídica nas áreas de saúde, direito 

tributário e patrimonial, entre outros. Inicialmente o grupo era formado apenas por esses 

procuradores, que se reuniam para debater assuntos de interesse comum, com o intuito de 

buscarem as melhores práticas. Entre os assuntos debatidos estava a saúde pública, um dos 

temas mais complexos.  

Esses procuradores perceberam que, sem a participação de outros atores nas 

discussões, não seriam capazes de formular ações eficazes, devido à ausência de 

conhecimento técnico específico sobre a área. Diante disso, técnicos das secretarias de saúde 

do estado e do município foram convidados a participar das reuniões. Em uma outra etapa, 

também foram convidados defensores públicos do Estado do Rio de Janeiro que atuavam no 

Núcleo de Fazenda da Defensoria Pública Geral do Estado (DPGE). 

Assim, com a reunião desses atores, buscou-se um acordo no que tange aos processos 

judiciais ajuizados pela DPGE, que tivessem como requeridos o Estado e o Município do Rio 

de Janeiro e versassem sobre demandas sanitárias de fornecimento de medicamentos 

pertencentes às listagens fornecidas pelas secretarias de saúde.  

Foi então reunido um grupo de atores governamentais que buscavam o mesmo 

objetivo, ou seja, que a judicialização da saúde integrasse a agenda governamental e fossem 

formuladas soluções viáveis para o atendimento das demandas sanitárias dos assistidos pela 

DPGE.  

O Quadro 9 mostra o cenário da judicialização da saúde pública no Município do Rio 

de Janeiro, na época da atuação do grupo de trabalho, descrevendo os problemas e possíveis 

causas.  

  



32 
 

 

 Mapeamento dos problemas e suas causas 

Item Problema Causas do Problema 

1 Excesso de decisões judiciais 

de fornecimento de 

medicamentos e insumos 

médicos. 

1. Interpretação da Lei – não há restrição dos 

direitos do paciente ou custo; 2. 

Indisponibilidade de medicamentos; 3. Falta de 

planejamento para compra dos medicamentos 

mais procurados; 4. Prescrição médica em 

desacordo com a política do governo; 5. 

Desatualização das listas de medicamentos; 6. 

Indução de prática prescritiva por parte dos 

laboratórios; 7. Opção do paciente pelo não 

cumprimento das formalidades para o 

fornecimento de medicamentos excepcionais; 

8. Sentença sempre favorável ao paciente; 9. 

Insuficiência de conhecimento pelos Juízes 

para analisar se o medicamento solicitado é o 

melhor para o tratamento; 10. Fraude; 11. 

Desconhecimento técnico por parte dos 

defensores públicos. 

2 Ingresso de ações judiciais não 

precedidas da busca de solução 

pelos órgãos sanitários 

responsáveis pelo fornecimento 

do medicamento. 

1.Não exigência de cadastro e atendimento nos 

órgãos sanitários para o ingresso com ações 

judiciais. 

3 Demora no cumprimento dos 

mandados de fornecimento de 

medicamentos. 

1.Ineficiência de procedimentos internos das 

secretarias de saúde; 2. Procedimentos internos 

demorados; 3. Demora na comunicação à 

justiça quanto ao cumprimento das ordens 

judiciais. 

4 Alto gasto com tratamentos e 

medicamentos.  

1.Falta de padronização de tratamentos; 2. 

Medicamentos que não constam das listas das 

secretarias de saúde. 

5 Prazo insuficiente para 

cumprimento das decisões 

judiciais. 

1.Prazo muito curto para cumprimento das 

decisões; 2. Demora no recebimento do 

mandado pela área responsável em fornecer o 

medicamento. 

6 Dificuldade de gestão e atuação 

com qualidade devido ao 

grande volume de processos. 

1.Estrutura organizacional e física insuficiente 

para o volume de processos. 

Quadro 9 – Cenário da Judicialização da Saúde Pública no Rio de Janeiro em 2008 

Fonte: PGE, 2014. 
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3.2 SISTEMA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO (SPA) 

 

O SPA, comparado com a atuação do grupo de trabalho de procuradores, constitui 

uma evolução do ponto de vista da atuação em rede, e pode contar com um cenário político 

favorável para sua atuação na busca de soluções para o atendimento de demandas sanitárias. 

Em 26 de agosto de 2008 foi realizada uma reunião do grupo de trabalho que deu 

origem ao Sistema de Pedido Administrativo, com o propósito de promover a celeridade no 

fornecimento de medicamentos àqueles cidadãos que apresentavam essa demanda à DPGE. 

Participaram da reunião: 

1. Defensoria Pública Geral do Estado; 

2. Procuradoria Geral do Estado; 

3. Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro; 

4. Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil; 

5. Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. 

 

Segundo Teixeira (2011), na ocasião da criação do Sistema de Pedido Administrativo, 

havia uma janela de oportunidade aberta: o Subsecretário de Saúde era um procurador do 

estado, o que viabilizou uma interlocução mais ampla entre os atores envolvidos, rompendo 

barreiras e dificuldades no processo de comunicação entre as partes.  

Dentre as definições da reunião, destaca-se a de que a DPGE continuaria a exigir que, 

nas prescrições médicas, constasse o princípio ativo do medicamento, ficando estabelecido o 

prazo de 45 dias para o atendimento da demanda pelas secretarias de saúde. Nos casos de 

urgência, seria ajuizada uma ação com pedido de tutela antecipada, direcionada à secretaria de 

saúde responsável por atender o pleito. 

Nos casos de exames de ressonância magnética e tomografia computadorizada, antes 

de propor a ação, a DPGE encaminharia, por meio dos assistidos, ofício dirigido à 

SESDEC/CADJ, solicitando o respectivo exame, e, em até quinze dias contados do 

recebimento do ofício, entraria em contato com o paciente informando dia e local do exame, 

respeitado o prazo de até trinta dias após o contato.  

Objetivos do Sistema de Pedido Administrativo, segundo Teixeira (2011): 
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1. Retirar do Judiciário e levar para dentro das secretarias de saúde a efetivação 

do direito à assistência farmacêutica, ou seja, a DPGE encaminharia o assistido 

primeiramente ao atendimento na esfera do Executivo através das secretarias de saúde; 

2. Estabelecer um prazo máximo de até 45 dias para a prestação do serviço; 

3. Utilizar as listas oficiais de pactuação do Sistema único de Saúde (SUS), em 

nível municipal e estadual; e 

4. Inserir o cidadão no Sistema Único de Saúde – inscrever os assistidos nos 

programas existentes nas secretarias municipal e estadual de saúde, evitando que o 

cidadão volte a recorrer ao Judiciário. 

 

Ainda segundo Teixeira (2011), todos os atores integrantes do Sistema de Pedido 

Administrativo reconheceram que ocorreram avanços:  

1. Redução do tempo de espera do cidadão para receber a medicação necessária; 

2. Diminuição das despesas do Estado e do Município com as custas judiciais do 

processo; 

3. Inclusão do cidadão nos programas de saúde ofertados, de modo a que ele 

passe a ser um usuário real do SUS; 

4. Fim da dupla dispensação ou duplicidade de entrega de medicamentos, uma 

vez que ambos os entes, Estado e Município, entregavam a medicação ao cidadão; 

5. Devolução da jurisdição da matéria saúde a quem de fato tem competência para 

determinar políticas públicas de saúde – o Executivo. 

 

Para o atendimento extrajudicial de demandas sanitárias, o SPA constituiu uma 

evolução em relação a atuações anteriores, mas precisava ser aprimorado de forma a 

desenvolver uma atuação mais eficaz, eficiente e efetiva no que tange às demandas sanitárias 

– o que se concretizou através da CRLS. 

 

3.3 CÂMARA DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS DE SAÚDE  

 

A CRLS incorporou todos os atores envolvidos no SPA. A constituição da Câmara foi 

oficializada com a publicação do Termo de Convênio de Cooperação n.º 003/504/2012, 

assinado em 12 de junho de 2012, com o intuito de viabilizar o atendimento das demandas 
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apresentadas pelas partes assistidas pela Defensoria Pública Geral do Estado (DPGE) e pela 

Defensoria Pública da União (DPU), bem como evitar a incidência das ocorrências 

apresentadas no Quadro 9, item 3.1, Grupo de trabalho, p. 32. 

O convênio foi celebrado entre as partes descritas a seguir, cujo objeto é a criação da 

CRLS, e possui a vigência de 60 (sessenta) meses a contar da data de sua publicação. 

 

3.3.1 Composição da CRLS 

 

1. Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro – órgão estatal que 

cumpre o dever constitucional do estado de prestar assistência jurídica integral e 

gratuita à população que não tenha condições financeiras de pagar as despesas desses 

serviços; 

2. Defensoria Pública da União – instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, à qual cabe 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, a todos os necessitados; 

3. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – órgão com a missão 

institucional de resolver os conflitos de interesses em tempo adequado à sua natureza, 

visando à pacificação social e à efetividade de suas decisões; 

4. Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – órgão responsável pela 

representação judicial do Estado. Atua extrajudicialmente em defesa dos interesses 

deste e oficia obrigatoriamente no controle interno da legalidade da Administração 

Pública, inclusive por meio da supervisão e coordenação das assessorias jurídicas dos 

órgãos integrantes da Administração Direta e Indireta, que se subordinarão à sua (da 

PGE) orientação técnico-jurídica; 

5. Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro – órgão gestor do Sistema 

Jurídico Municipal, responsável pela defesa judicial e extrajudicial do Município do 

Rio de Janeiro, pela consultoria jurídica dos órgãos municipais, bem como pela 

inscrição e cobrança da dívida ativa municipal; 

6. Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro – órgão do Governo do Estado 

responsável por formular, implantar e gerenciar as políticas de saúde, o que inclui o 

assessoramento aos municípios, a programação, o acompanhamento e a avaliação das 

ações e atividades de saúde; 
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7. Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro – órgão da Prefeitura do Rio 

de Janeiro responsável por formular e executar a política municipal de saúde. Parte do 

Sistema Único de Saúde, a secretaria é norteada pelos princípios deste sistema, que 

tem como propósito promover a saúde, priorizando as ações preventivas e 

democratizando as informações relevantes para que a população conheça seus direitos 

e os riscos à sua saúde. 

 

3.3.2 Atuação na rede 

 

Localização da CRLS 

 

O imóvel em que está instalada a CRLS fica situado na Rua da Assembleia nº 77, 

Centro, Rio de Janeiro, e foi desapropriado, reformado pela PGE, que o mantém através de 

recursos do Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado (FUNPERJ).  

Durante o período de reforma do imóvel, a PGE convocou uma reunião com 

representantes da PGM, DPGE, DPU, SESDEC, SMS, TJRJ, Advocacia Geral da União e 

Ministério da Saúde, para celebração do convênio de Cooperação técnica, ao qual, no entanto, 

deixaram de aderir a AGU e o MS.  

 

Atuação 

Conforme o resultado da entrevista e resposta ao questionário, a atuação conjunta 

possibilita uma sinergia entre os atores envolvidos nas demandas judiciais, propiciando uma 

despolarização das partes envolvidas na busca de soluções que compartilhem o ponto de vista 

de todos os atores.  

Os resultados encontrados na pesquisa confirmam que a atuação conjunta em um 

mesmo ambiente físico é um dos maiores ganhos da CRLS, pois possibilita uma maior 

proximidade entre os atores em prol do atendimento dos interesses dos assistidos. 

Trabalhando lado a lado, é possível uma compreensão mais ampla dos atores a respeito da 

realidade das demais instituições, suas forças e fraquezas, contribuindo para o entendimento 

consensual, pois todos atuam na busca de soluções para os problemas sanitários, mesmo que 

por vezes com visões institucionais diferentes sobre a melhor forma de resolução.  
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Na esfera judicial existe uma polarização em que as defensorias se opõem às 

secretarias de saúde e às procuradorias, levando em alguns casos à ameaça de prisão de 

gestores públicos pelo não cumprimento de decisões judiciais. 

 

No Processo n.º 0012323-93.2004.8.19.0001, que se encontra arquivado no TJ-RJ, o autor 

propôs ação com pedido de tutela antecipada referente ao fornecimento de medicamentos. 

A tutela foi pedida em face do Estado do Rio de Janeiro e do Município do Rio de Janeiro, 

visando a compelir os réus a garantirem o fornecimento dos medicamentos Mesacol (400 

mg) e Azatioprina (50 mg), necessários ao tratamento da moléstia Retocolite Ulcerativa 

Idiopática, durante o tempo necessário. 

O autor foi assistido pela DPGE, e o TJ decretou a prisão dos secretários de saúde por 

desobediência à ordem judicial que determinou o fornecimento dos medicamentos, os quais 

foram entregues antes que ocorresse a prisão dos secretários.
1
 

 

 

Segundo Tupinambá (2001), através da tutela antecipada pode o autor fruir do seu 

direito, no todo ou em parte, ou, pelo menos, ter assegurada a futura fruição, impedindo assim 

que seja consumada a lesão. 

A PGE, no período que antecedeu a criação da CRLS, tinha a visão de que o modelo 

de atuação das instituições integrantes do sistema de justiça precisava ser alterado.  

 

O aumento do número de ações judiciais contendo questões relacionadas à 

saúde demonstrou que o modelo de atuação das instituições integrantes do 

sistema de justiça precisava adequar-se a esse novo cenário, pois ficou claro 

que o processe judicial, ainda que impusesse aos entes públicos o dever de 

entregar medicamentos, internações e a realização de procedimentos, não 

atendia a dinâmica e a urgência de tratamentos contínuos. (GESTOR 05).  

 

Dessa forma, evidenciou-se que o sistema de justiça deveria criar incentivos para a 

melhoria da atuação administrativa, e não apenas reprimir suas falhas, sendo preciso 

estruturar rotinas extrajudiciais eficazes na solução dos conflitos relacionados à saúde pública.  

                                                           
1
 Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2005-mai-07/justica_anula_prisao_secretarios_saude_rio>. 

http://www.conjur.com.br/2005-mai-07/justica_anula_prisao_secretarios_saude_rio
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3.3.3 Atores por etapas 

 

O processo de maturação da ideia que criou as condições necessárias para a instituição 

da CRLS levou aproximadamente cinco anos, iniciando-se pela formação de um grupo de 

trabalho, passando, em um segundo momento, à criação do Sistema de Pedido Administrativo 

e, por fim, à constituição da CRLS. 

O Quadro 9 demonstra os atores que participaram das iniciativas de enfrentamento da 

judicialização das políticas públicas no M07unicípio do Rio de Janeiro. A participação foi 

dividida em três etapas: a fase inicial, que corresponde à atuação do grupo de trabalho no 

debate de diversos assuntos de natureza jurídica, dentre eles a judicialização de demandas 

sanitárias; a segunda fase, momento da criação do SPA, que buscava a celeridade no 

fornecimento de medicamentos, e, por último, a criação da CRLS.   

Instituição 

PARTICIPAÇÃO POR ETAPAS 

Grupo de 

Trabalho 

Sistema de 

Pedido 

Administrativo 

Câmara de 

Resolução de 

Litígios de Saúde 

Procuradoria Geral do Estado do 

Rio de Janeiro (PGE) 

   

Procuradoria Geral do Município 

do Rio de Janeiro (PGM) 

   

Defensoria Pública Geral do 

Estado do Rio de Janeiro (DPGE) 

   

Defensoria Pública da União 

(DPU) 

   

Secretaria de Estado de Saúde do 

Rio de Janeiro (SES), antiga 

SESDEC 

   

Secretaria Municipal de Saúde do 

Rio de Janeiro (SMS) 

   

Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro (TJRJ) 

   

Quadro 10 – Demonstrativo dos atores que participaram das iniciativas de enfrentamento da judicialização das 

políticas públicas no Município do Rio de Janeiro 

Fonte: CRLS, 2014; PGE, 2014; TEIXEIRA, 2011. 
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3.3.4 Dinâmica da rede 

 

O fluxo da rede foi desenhado de modo a permitir uma maior celeridade no 

atendimento das demandas sanitárias que motivaram os assistidos a buscarem a CRLS, que 

tem como um de seus objetivos o atendimento adequado aos cidadãos na busca de soluções 

para os problemas apresentados. 

O funcionamento da CRLS, conforme descrição da PGE e da SES, em resposta aos 

questionários e nas entrevistas realizadas, ocorre da seguinte forma: 

 

Os assistidos/pacientes são atendidos por assistentes sociais, que realizam 

uma triagem prévia de documentos e inserem o paciente em sistema 

especificamente desenvolvido para a CRLS. Em seguida, o 

paciente/assistido é encaminhado ao setor de atendimento das Defensorias 

Públicas, que submetem a pretensão ao exame técnico dos profissionais das 

Secretarias de Saúde do Estado e do Município em exercício na CRLS, que 

analisam: a) se a pretensão integra política ou programa público do SUS, ou, 

caso negativo, se há alternativa terapêutica disponível; b) em caso positivo, 

se o medicamento/insumo/tratamento/exame/procedimento está disponível 

na rede, com a emissão de guia de encaminhamento para retirada ou 

agendamento. Nos casos em que o objeto buscado não está inserido em 

programa público do Sistema de Saúde, o paciente/assistido é encaminhado 

para uma consulta com especialista, ou com o seu médico, para que responda 

se a alternativa terapêutica incorporada ao SUS pode ser manejada e, caso 

positivo, o paciente já é encaminhado para o recebimento nas instâncias 

próprias do SUS. Em caso negativo, o paciente retorna com as justificativas 

clínicas do médico, para que as Secretarias de Saúde avaliem a possibilidade 

de atendimento da pretensão. Sem prejuízo do fluxo da CRLS, as 

defensorias, a qualquer tempo, inclusive concomitantemente, se valem da via 

judicial para tutela dos assistidos. 
2
(PGE, 2014). 

 

                                                           
2
 Trecho da proposta apresentada pela PGE à comissão do Prêmio Innovare, edição XI, 2014. 
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       Fluxograma 2 – Fluxo do atendimento de demandas sanitárias na CRLS. 

        Fonte: CRLS, 2014; PGE, 2014. 
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O que leva os assistidos à CRLS? Ou seja: por que os assistidos buscam as 

Defensorias na CRLS? 

O desconhecimento sobre o local adequado para atendimento de suas 

demandas de saúde, falta de orientação do médico sobre onde conseguir o 

atendimento, conseguiram resolver através da defensoria e voltam por 

entender que é um local que possibilita o atendimento da demanda 

apresentada. (GESTOR 02).  

 

Segundo as respostas aos questionários e entrevistas, os seguintes fatores contribuem 

para os assistidos buscarem a CRLS: 

1. Desconhecimento sobre o local adequado para atendimento de suas demandas de 

saúde; 

2. Falta de orientação do médico sobre onde conseguir o atendimento;  

3. Resolução de demandas em ocasiões anteriores, através das Defensorias na CRLS, o 

que leva ao retorno do assistido, por entender que o recurso à Câmara possibilita o 

atendimento da demanda apresentada. 

A estrutura de pessoal da CRLS foi planejada para que o assistido que entre com uma 

demanda consiga de forma célere uma resposta ao seu pleito, sem sujeitar-se à burocracia 

habitual do Sistema Único de Saúde.  

A Coordenação da CRLS é realizada por funcionários da SES que participaram da 

implantação da CRLS, realizando conjuntamente o planejamento do quantitativo de pessoal 

necessário às equipes de análise técnica, ambientação do local e desenho do fluxo de trabalho 

dos entes que atuam na CRLS, pois as intuições integrantes possuem fluxo próprio de 

trabalho, assim como as secretarias de saúde. Tais procedimentos propiciaram o trabalho de 

forma conjunta, em um único fluxo de atendimento.  

O gerenciamento de problemas que surgem, o levantamento de dados para 

identificação de pontos que precisam ser melhorados e novas etapas a serem implementadas 

são funções sob a responsabilidade da Coordenação da CRLS.  

No Quadro 11, a seguir, consta a descrição das equipes que trabalham na CRLS, no 

qual pode ser observada a multiplicidade de qualificações dos membros atuantes no órgão, 

com competências nas áreas de medicina, enfermagem, nutrição, farmácia, serviço social, 

direito e administração, o que permite uma ação multi e interdisciplinar, que possibilita aos 
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assistidos receberem um atendimento de acordo com suas necessidades, através da atuação 

integrada das equipes da CRLS na busca de atender a demanda apresentada pelos pacientes.  

 

   ESTRUTURA DE PESSOAL DA CRLS 

Cargo 

  Instituição 

Totalização 

PGE PGM DPGE DPU SES SMS TJ-RJ 

Coordenador     1   1 

Assessor   1 1 1   3 

Médico     7 1  8 

Enfermeiro     3 2  5 

Nutricionista     3 2  5 

Farmacêutico     6 3  9 

Assistente 

Social 
    9 1  10 

Administrativo   2 4 5   11 

Defensor 

Público 
  1 2    3 

Estagiário   4 5    9 

Totalização   8 12 35 9  64 

Quadro 11 – Descrição das equipes que trabalham na CRLS. 

 Fonte: CRLS, 2014. 

 

As Defensorias, antes de iniciarem a atuação na CRLS, definiram em conjunto a área 

de atuação de cada instituição. A DPU atenderia os Municípios do Rio de Janeiro, Itaguaí e 

Seropédica, no que tange à demanda de hospitais federais e universitários, além de todas as 
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demandas na área de oncologia, e ainda os casos em que não há protocolo clínico de diretrizes 

terapêuticas (PCDT)
3
.  

 

Um exemplo de PCDT é o da doença Retocolite Ulcerativa Idiopática, citada neste trabalho 

no caso do pedido de tutela antecipada para fornecimento de medicamentos referente ao 

Processo n.º 0012323-93.2004.8.19.0001, arquivado no TJ-RJ. 

O autor da ação solicitou os medicamentos Mesacol (400 mg) e Azatioprina (50 mg), 

ambos descritos no PCDT da referida doença, conforme se pode observar no título do 

PCDT que aborda a apresentação dos medicamentos para o tratamento da doença, conforme 

descrito abaixo. 

APRESENTAÇÃO DOS MEDICAMENTOS 

• sulfasalazina: comprimidos de 500 e 800 mg; 

• mesalazina: comprimidos de 400, 500 e 800 mg; supositórios de 250, 

500 e 1000 mg; enemas de 1 e 3 g; 

• hidrocortisona: frasco-ampola de 100, 300, 500 e 1000 mg; 

• prednisona: comprimidos de 5, 20 e 50 mg; 

• azatioprina: comprimidos de 50 mg; 

• 6-mercaptopurina: comprimidos de 50 mg; 

• ciclosporina: cápsulas de 10, 25, 50 e 100 mg; solução oral com 100 

mg/ml; ampolas com 50 e 250 mg. Disponível em: 

<http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/02/pcdt-retocolite-

ulcerativa-livro-2002.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2015. 

 

 

 

Já a DPGE atenderia apenas ao Município do Rio de Janeiro nas demandas não 

acolhidas pela DPU. 

A DPU tem uma atuação representativa na área de saúde no Rio de Janeiro, em razão 

da presença de um grande número de hospitais federais existentes no Município, como o 

Hospital Federal do Andaraí, o de Bonsucesso e o Cardoso Fontes. 

Segundo o resultado da pesquisa, a DPU entende que a CRLS representa a 

concretização dos esforços em resolver as questões de saúde, tendo como destaque a atuação 

conjunta em um mesmo local, das defensorias e secretarias de saúde, o que gerou ganhos na 

                                                           
3
 Os PCDTs têm o objetivo de estabelecer claramente os critérios de diagnóstico de cada doença, o algoritmo de 

tratamento das doenças com as respectivas doses adequadas e os mecanismos para o monitoramento clínico em 

relação à efetividade do tratamento e a supervisão de possíveis efeitos adversos. Observando ética e 

tecnicamente a prescrição médica, os PCDTs também objetivam criar mecanismos para a garantia da prescrição 
segura e eficaz. Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-

ministerio/840-sctie-raiz/daf-raiz/cgceaf-raiz/cgceaf/l3-cgceaf/11646-pcdt>. Acesso em: 21 nov. 2015.   

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/840-sctie-raiz/daf-raiz/cgceaf-raiz/cgceaf/l3-cgceaf/11646-pcdt
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/840-sctie-raiz/daf-raiz/cgceaf-raiz/cgceaf/l3-cgceaf/11646-pcdt
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comunicação e na construção de consenso sobre a melhor forma de atendimento das 

demandas dos assistidos. 

 

A Defensoria Pública da União tem atuação forte na área de saúde no Rio de 

Janeiro em razão da presença de um grande número de hospitais federais 

existentes no Município. A aproximação com os demais atores na área da 

saúde e a tentativa de resolução extrajudicial dos conflitos foi um processo 

natural. A CRLS se mostrou uma concretização dos esforços em resolver as 

questões de saúde, principalmente por reunir em um mesmo espaço físico, as 

Defensorias e as Secretarias de saúde. (GESTOR, 03).  

 

A DPU tem como um de seus objetivos na CRLS a estruturação do atendimento aos 

assistidos, de forma a possibilitar o registro de dados referente aos atendimentos, dados esses 

que permitirão a realização de análises estatísticas sobre as demandas sanitárias no Rio de 

Janeiro. Assim, as informações extraídas dessas análises poderão subsidiar os órgãos 

responsáveis pela formulação de políticas públicas nas áreas identificadas como carentes de 

ações efetivas, de modo a possibilitar o atendimento de forma adequada e tempestiva dos 

cidadãos que buscam o SUS, em decorrência de problemas de saúde.  

Em eventuais casos de não atendimento das demandas sanitárias dos assistidos através 

da CRLS, ou seja, na hipótese de recurso à via extrajudicial, a DPU não pode se furtar a 

ingressar na esfera judicial em defesa do direito individual e coletivo dos necessitados, tendo 

em vista ser essa uma obrigação constitucional da Defensoria.   

 

O objetivo é fazer um atendimento organizado e levantar dados estatísticos, 

os quais fundamentam discussões futuras com relação às políticas públicas 

existentes ou a ausência dessas. Por fim, levar ao Judiciário as questões que 

refletem a efetiva falta do Poder Público. (GESTOR 03).  

 

O não atendimento dos pleitos dos cidadãos que ingressam na CRLS gera um lapso 

temporal ainda maior em comparação ao da via judicial como primeira opção após os canais 

convencionais do SUS, apesar de as respostas às demandas apresentadas ocorrerem em um 

intervalo de tempo reduzido. 

 

Depende da natureza da demanda, hoje como o agendamento de consultas e 

exames é a principal demanda, a resolução é imediata, através do 

agendamento via SISREG, pela própria equipe da CRLS. Mas há casos que 
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podem demorar até 30 dias para serem resolvidos ou mesmo ajuizados, 

porque o serviço não é da rede ou que dependem de uma avaliação prévia, 

no caso de internação compulsória. (GESTOR, 01).  

 

A não resolução administrativa de uma demanda através da CRLS é objeto de estudo 

do órgão, com a finalidade de aprimorar os processos de atuação das instituições integrantes 

no que tange ao atendimento das demandas sanitárias.  

 

As não resoluções administrativas ocorrem por motivos diversos. Falta de 

medicamentos em estoque por tempo além do razoável, ausência de leitos, 

demora excessiva para a realização de consultas e exames, falhas na 

regulação etc. (GESTOR 03).  

 

Os medicamentos da zona cinza, os quais não estão na lista do Ministério da 

Saúde ou mesmo nas listas oficiais do Município e do Estado, os serviços 

não oferecidos na rede como oxigenoterapia e home care, medicamentos 

importados sem registro na ANVISA, esses, em regra, são obtidos via 

mandado Judicial. (GESTOR 01).  

 

Os pontos fracos da CRLS referem-se à falta de autonomia e poder dos representantes 

das secretarias de saúde para lidarem com os problemas apresentados, pois existem casos 

complexos que exigem uma atuação ágil e inovadora, situações essas em que as limitações no 

poder de decisão constituem uma barreira para o atendimento célere necessário.  

Dessa forma, os casos em que procedimentos de atendimento não foram definidos 

previamente são possíveis casos de ações judiciais ajuizadas pelas defensorias. Portanto, 

cidadãos podem deixar de ser atendidos em suas necessidades sanitárias em tempo adequado à 

eficácia do respectivo tratamento.  

O fato de o Ministério da Saúde não ter ingressado na CRLS demonstra certo descaso 

com a saúde pública no Rio de Janeiro por parte do governo federal, tendo em vista a 

amplitude da rede hospitalar federal na cidade. 

 

Os pontos fracos referem-se a falta de autonomia/ poder dos representantes 

das secretarias de saúde para resolver determinadas questões. Também é um 

ponto fraco a ausência de participação do Ministério da Saúde. (GESTOR 

03).  
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Os mais significativos casos de sucesso da CRLS dizem respeito às falhas detectadas 

no fluxo de atendimento do SUS, como a não inserção de solicitações de exames ou consultas 

no Sistema Nacional de Regulação (SISREG)
4
, a falta de conhecimento das unidades sobre os 

sistemas regulatórios, a carência de informação com referência aos locais para recebimento de 

medicamentos ou a não inscrição em programas específicos.  

A atuação das secretarias de saúde do Município e do Estado ocorre da seguinte 

forma: o atendimento é direcionado em sua maior parte aos munícipes do Rio de Janeiro; 

desse modo, a maioria dos atendimentos seria de competência da Secretaria Municipal de 

Saúde, mas, na prática, a atuação é integrada entre as secretarias estaduais e municipais de 

saúde. 

A maioria dos técnicos em atuação na CRLS pertence à SES; assim, tudo o que se 

refere a medicamentos não padronizados é competência do Estado, cabendo ao Município a 

responsabilidade pelas consultas. A atuação é integrada, inclusive fisicamente, de forma a 

propiciar uma interação entre as secretarias de saúde, sempre que necessário.  

A CRLS recebe demandas sanitárias referentes a solicitações de medicamentos, 

consultas, insumos, exames, transferências de hospitais, internações, cirurgias, tratamentos 

oncológicos, alimentação infantil, equipamentos e procedimentos em geral. A ideia inicial era 

a de que a CRLS atendesse apenas solicitações de medicamentos, mas o rol de atendimentos 

foi ampliado, tendo em vista as demandas apresentadas pelos assistidos.   

Conforme os quadros 11 e 12 (p. 44 e 45), 29,71% das solicitações de medicamentos 

(52% das demandas entrantes) são atendidas. As causas relacionam-se ao fato de os 

medicamentos não integrarem as listas existentes nas secretarias de saúde e de não existirem 

os respectivos substitutos terapêuticos. 

Consultas representam 10% das solicitações que dão entrada na CRLS, com um 

percentual de atendimento de 90,98%. O percentual restante – 9,02% –, referente aos que não 

foram atendidos, deve-se à não existência de vagas, o que é informado no mesmo dia ao 

assistido. Essa informação dobre a inexistência de vaga é encaminhada, através de parecer 

técnico, às Defensorias. Em última instância da via extrajudicial, a DPU tenta contato 

                                                           
4
 Sistema on-line, criado para o gerenciamento de todo complexo regulatório, indo da rede básica à internação 

hospitalar, visando à humanização dos serviços, maior controle do fluxo e otimização na utilização dos recursos. 

Disponível em: <http://sisregiii.saude.gov.br/>. Acesso em: 21 nov. 2015. 
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administrativo com os hospitais federais para verificar a possibilidade de vagas, antes de fazer 

o ajuizamento da ação. A DPGE considera que a negativa das secretarias de saúde referente 

ao atendimento da demanda caracteriza que a via judicial é a instância a ser utilizada. Em 

decorrência, elabora a petição para ajuizamento da ação. 

Os insumos corresponderam a aproximadamente 7% das demandas, sendo atendidos 

56,25% dessas solicitações. Nessa categoria estão inclusas as fitas para glicemia, gases, 

fraldas, agulhas etc.  

Os exames, internações e cirurgias representam, respectivamente: 6%, 4% e 4% das 

solicitações com uma taxa de atendimento superior a 70%.  

 

 

Um exemplo do atendimento prestado pela CRLS, segundo a PGE, é a demanda de um 

portador de Esquizofrenia Refratária, que necessitava de Olanzapina, Clonazepam e 

Maleato de Levomepromazina, medicamentos esses que integram programas públicos do 

SUS. Em vez de se ajuizar uma ação, encaminhou-se o demandante à farmácia pública do 

estado (Rio Farmes) para retirada de Olanzapina, disponibilizado pela SES/RJ, enquanto os 

demais medicamentos foram disponibilizados pelo Município, porque pertencem ao 

componente básico.  

 

 

 

Outro caso citado pela PGE foi o de um bebê com 74 dias de vida, portador de hipotonia 

global e dificuldade de deglutição, que se encontrava sob investigação diagnóstica, 

necessitando de gastrostomia. A rotina da CRLS encaminhou o paciente ao Hospital 

Estadual da Criança. 
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  Percentual de representação das demandas que ingressaram na CRLS  

Ações e serviços de saúde % 

Solicitações de medicamentos 52 

Consultas 10 

Insumos (fita para glicemia, fraldas, gases, seringas, agulhas etc.) 7 

Exames 6 

Solicitações de transferência 5 

Internações 4 

Cirurgias 4 

Tratamentos oncológicos 4 

Alimentação infantil 3 

Equipamentos 3 

Home care 1 

Procedimentos em geral 1 

       Quadro 12 – Percentual de demandas que ingressaram no 1.º trimestre de 2014 na CRLS. 

       Fonte: CRLS, 2014. 

  



49 
 

Percentual de atendimento das demandas que ingressaram na CRLS 

Ações e serviços de saúde % 

Solicitações de medicamentos 29,71 

Consultas 90,98 

Insumos (fita para glicemia, fraldas, gases, seringas, agulhas etc.) 56,25 

Exames 79,41 

Solicitações de transferência 22,81 

Internações 73,08 

Cirurgias 84,00 

Tratamentos oncológicos 26,32 

Alimentação infantil 57,58 

Equipamentos 78,57 

Procedimentos em geral  62,50 

Home care 20,00 

Transporte 25,00 

      Quadro 13 – Percentual de atendimento das demandas que ingressaram no 1º trimestre de 2014  

       na CRLS. 

       Fonte: CRLS, 2014. 
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Atendimento das demandas sanitárias dos cidadãos
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Fluxograma 3 – Fluxo do atendimento das demandas sanitárias dos cidadãos com e sem a atuação da CRLS. 

Fonte: CRLS, 2014; PGE, 2014. 
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Segundo o subsecretário da SES-RJ, entre setembro de 2014 e setembro de 2015 a 

CRLS realizou 12.101 atendimentos, evitando assim 4.477 ações judiciais. Ainda de acordo 

com o subsecretário, se for levado em consideração que uma ação na justiça estadual custa em 

média R$2.500,00, a economia aos cofres públicos com a não abertura de processos, através 

da mediação realizada pela CRLS, chega a mais de 12 milhões de reais.
5
  

Com a celeridade na prestação dos serviços sanitários através da atuação da CRLS, 

houve, além dos valores monetários, um ganho na qualidade de vida dos assistidos e, diante 

da natureza dos atendimentos, pode-se afirmar que vidas foram salvas, devido a uma 

internação, uma cirurgia realizada em tempo hábil, ou um exame que diagnosticou uma 

doença grave, o que permitiu uma intervenção cirúrgica antes que a doença comprometesse 

órgãos de forma definitiva. Conclui-se que os atendimentos realizados na CRLS em muitos 

casos significam vidas salvas.     

De acordo com os resultados da pesquisa, pode ser evidenciado que a constatação, 

pelo assistido, do êxito numa demanda leva-o, em face de outra demanda no âmbito sanitário, 

a recorrer à CRLS, em vez de se dirigir ao posto de saúde.  

Convém lembrar que a CRLS não tem por finalidade substituir nenhum dos passos do 

SUS. Assim, nos casos mencionados, o paciente é reinserido no fluxo correto, ou seja, recebe 

orientação para buscar um posto de saúde ou hospital, pois a Câmara não é um canal de 

primeiro atendimento, e sim uma via para atendimento de demandas não resolvidas pelos 

canais convencionais do SUS, em que a instância seguinte seria o ajuizamento de uma ação 

judicial, na tentativa de obtenção dos serviços de saúde que deveriam ter sido prestados pelas 

vias convencionais do SUS. 

Analisando os itens que constam do Quadro 9, item 3.1, Grupo de trabalho, p. 32 – os 

problemas e suas causas –, é visível uma evolução no que tange à judicialização na área da 

saúde no Rio de Janeiro, objeto deste trabalho. 

Os defensores públicos que atuam na CRLS tiveram acesso a uma gama de recursos 

disponibilizados para identificar a forma mais eficaz de atendimento das demandas sanitárias 

apresentadas pelos assistidos, ou seja, o conhecimento técnico sobre as enfermidades e os 

                                                           
5
 Disponível em < 

http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo;jsessionid=10A5D97F8461F2131421BA64AA61FEE7.lporta

l2?p_p_id=exibeconteudo_INSTANCE_2wXQ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&_exib

econteudo_INSTANCE_2wXQ_struts_action=%2Fext%2Fexibeconteudo%2Fview&_exibeconteudo_INSTAN

CE_2wXQ_groupId=103138&_exibeconteudo_INSTANCE_2wXQ_articleId=2607731&_exibeconteudo_INST

ANCE_2wXQ_viewMode=print >.  Acesso em: 21 nov. 2015.  

http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo;jsessionid=10A5D97F8461F2131421BA64AA61FEE7.lportal2?p_p_id=exibeconteudo_INSTANCE_2wXQ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&_exibeconteudo_INSTANCE_2wXQ_struts_action=%2Fext%2Fexibeconteudo%2Fview&_exibeconteudo_INSTANCE_2wXQ_groupId=103138&_exibeconteudo_INSTANCE_2wXQ_articleId=2607731&_exibeconteudo_INSTANCE_2wXQ_viewMode=print%20
http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo;jsessionid=10A5D97F8461F2131421BA64AA61FEE7.lportal2?p_p_id=exibeconteudo_INSTANCE_2wXQ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&_exibeconteudo_INSTANCE_2wXQ_struts_action=%2Fext%2Fexibeconteudo%2Fview&_exibeconteudo_INSTANCE_2wXQ_groupId=103138&_exibeconteudo_INSTANCE_2wXQ_articleId=2607731&_exibeconteudo_INSTANCE_2wXQ_viewMode=print%20
http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo;jsessionid=10A5D97F8461F2131421BA64AA61FEE7.lportal2?p_p_id=exibeconteudo_INSTANCE_2wXQ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&_exibeconteudo_INSTANCE_2wXQ_struts_action=%2Fext%2Fexibeconteudo%2Fview&_exibeconteudo_INSTANCE_2wXQ_groupId=103138&_exibeconteudo_INSTANCE_2wXQ_articleId=2607731&_exibeconteudo_INSTANCE_2wXQ_viewMode=print%20
http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo;jsessionid=10A5D97F8461F2131421BA64AA61FEE7.lportal2?p_p_id=exibeconteudo_INSTANCE_2wXQ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&_exibeconteudo_INSTANCE_2wXQ_struts_action=%2Fext%2Fexibeconteudo%2Fview&_exibeconteudo_INSTANCE_2wXQ_groupId=103138&_exibeconteudo_INSTANCE_2wXQ_articleId=2607731&_exibeconteudo_INSTANCE_2wXQ_viewMode=print%20
http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo;jsessionid=10A5D97F8461F2131421BA64AA61FEE7.lportal2?p_p_id=exibeconteudo_INSTANCE_2wXQ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&_exibeconteudo_INSTANCE_2wXQ_struts_action=%2Fext%2Fexibeconteudo%2Fview&_exibeconteudo_INSTANCE_2wXQ_groupId=103138&_exibeconteudo_INSTANCE_2wXQ_articleId=2607731&_exibeconteudo_INSTANCE_2wXQ_viewMode=print%20
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recursos disponíveis no SUS. Dessa forma, propicia-se uma análise sobre a melhor forma de 

atender a demanda apresentada pelos assistidos das defensorias, que por vezes sequer fizeram 

uso dos canais tradicionais do SUS, tendo-se dirigido diretamente às defensorias para 

atendimento de sua demanda sanitária. 

O que se vê é uma racionalização da utilização da via judicial para o atendimento de 

demandas sanitárias, abrindo espaço para o atendimento dessas mesmas demandas pela via 

extrajudicial, que se mostra mais efetiva, trazendo economicidade para o Estado, ou seja, a 

maximização dos benefícios sociais conjugada à redução dos custos sociais, o que propicia 

um menor tempo para atendimento das demandas sanitárias no Rio de Janeiro. Esses 

resultados são alcançados através de uma ação coordenada dos diversos atores envolvidos 

com a judicialização da saúde na CRLS.   

As decisões judiciais que determinam o fornecimento de medicamentos continuam a 

ser proferidas de forma acentuada no Estado do Rio de Janeiro, mas os juízes hoje possuem o 

recurso do conhecimento técnico sobre a área da saúde pública, para embasar as suas 

decisões.  

As parcerias com as secretarias de saúde em convênio como o NAT, que ainda serão 

abordadas neste trabalho, disponibilizam aos juízes assessoria técnica de profissionais da área 

da saúde, que fornecem subsídios técnicos para que os magistrados profiram a sentença com 

uma compreensão mais abrangente, tanto da enfermidade quanto do tratamento, um maior 

entendimento do PCDT e, ao mesmo tempo, com acesso ao que o Estado dispõe de recursos 

para o atendimento da demanda sanitária com base nas especificações do PCDT.  

Tais recursos propiciam uma análise macro das demandas apresentadas e dos recursos 

do SUS, bem como de tratamentos disponíveis para o atendimento da demanda apresentada 

pelo autor da ação.  

Como resultado, obtém-se maior racionalidade, eficácia, eficiência e efetividade nas 

decisões judiciais, pois a lei passa a ser interpretada a partir de uma análise macro da demanda 

e dos recursos e tratamentos disponíveis no SUS, permitindo ao magistrado refletir sobre o 

impacto da decisão judicial a ser proferida, não só pela ótica do assistido, mas também do 

ponto de vista do Estado. 

Como os direitos do paciente são priorizados, os custos do tratamento disponibilizados 

pelo Estado para o atendimento da demanda sanitária passaram a ter maior relevância no 
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momento do peticionamento e no ato da sentença pelo magistrado, o que não havia antes, 

devido ao desconhecimento técnico na área da saúde pública por parte dos defensores 

públicos e dos próprios magistrados.  

 

3.3.5 Análise da rede – CRLS 

 

 Análise da rede segundo a tipologia ideal de rede de Marsh e Rhodes 

 

São sete os atores ou instituições participantes da rede, o que caracteriza uma composição 

limitada. Os interesses são profissionais, relacionados à área de atuação dos partícipes. A 

frequência de interação é constante entre os órgãos que atuam fisicamente na CRLS, caso 

das defensorias e secretarias de saúde. No tocante às Procuradorias e ao Tribunal de Justiça, 

o contato é esporádico. Composição, valores e resultados persistem ao longo do tempo, 

tendo em vista a existência de um convênio que rege a relação entre as partes. Todos 

compartilham valores básicos e aceitam a legitimidade dos resultados, desde que não haja 

conflitos com a lei e os direitos dos assistidos pela CRLS. Os recursos para manutenção do 

prédio são fornecidos pela PGE, mas todas as instituições partícipes custeiam os seus 

servidores. Na CRLS há atuação conjunta dos órgãos, por vezes negociações e 

intercâmbios, para o atendimento dos assistidos. Existe uma igualdade relativa de poder 

dentro da CRLS. Segundo a tipologia ideal de Marsh e Rhodes, a CRLS é uma comunidade 

política, tendo em vista as características apresentadas.  

 

Análise do estilo de administração de conflitos de acordo com Morgan (2009) 

 

Todos os órgãos que atuam na CRLS têm autonomia de atuação, ou seja, todos exercem 

algum tipo de liderança, mas existe a coordenação da SES, que sobressai na liderança das 

atividades diárias da CRLS e possui um perfil negociador e colaborador para administração 

dos conflitos, sendo que, em algumas situações, atua com um estilo impeditivo através do 

uso de regras burocráticas como fonte de resolução de conflitos. Os estilos negociador e 

colaborador prevalecem na relação entre os atores integrantes da CRLS; há momentos de 

incidência do estilo impeditivo.  
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Análise dos instrumentos de comunicação e construção de consenso 

 

A comunicação entre os atores em atividade no local onde a CRLS se encontra instalada e 

os demais atores é realizada através de conversas telefônicas, reuniões presenciais, e-mails 

e ofícios, prevalecendo as trocas de e-mails e conversas telefônicas. O consenso entre as 

partes é construído principalmente através da fundamentação técnica das equipes técnicas 

das secretarias de saúde, em resposta a demandas apresentadas pelas defensorias.  

 

Obstáculos à concretização dos objetivos pactuados 

 

Falta de medicamentos em estoque; ausência de leitos nos hospitais; demora excessiva para 

realização de consultas e exames; falhas na regulação; reduzida autonomia e poder dos 

representantes das secretarias de saúde para resolução de determinadas questões e ausência 

de representantes do Ministério da Saúde.  

 

Potencialidades para a concretização dos objetivos pactuados 

 

Possibilidade de identificação e correção de falhas no fluxo de atendimento do SUS; 

atendimento organizado dos assistidos; reunião, em um mesmo espaço físico, das 

defensorias e secretarias de saúde, facilitando a comunicação e o processo de construção de 

consenso; levantamento de dados estatísticos para discussões futuras sobre políticas 

públicas de saúde. 

      Quadro 14 – Análise da rede - CRLS. 

       Fonte: autor. 

 

 

3.4  NÚCLEO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM AÇÕES DE SAÚDE (NAT)   

Nos casos em que ocorre o ajuizamento de uma ação que trata do direito à saúde na 

Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, existe uma estrutura de assessoramento 

técnico aos magistrados, prestada por profissionais de saúde.  

Atualmente encontra-se em vigor um acordo de cooperação técnica entre a Justiça 

Federal de primeiro grau do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Saúde, com o intuito 

de encaminhar subsídios técnicos aos magistrados nas ações que tenham por objeto o 
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fornecimento de medicamentos, insumos para saúde, exames diagnósticos, tratamentos 

médicos e insumos nutricionais. 

A equipe é multidisciplinar, composta por funcionários administrativos 

responsáveis pelas rotinas do núcleo; farmacêuticos e médicos. Esses 

profissionais devem emitir pareceres isentos de quaisquer critérios que não 

se relacionem ao binômio “necessidade/utilidade”, visto que não devem ser 

considerados aspectos como laboratório, fabricante, entre outros pontos 

distintos dos critérios de atendimento da necessidade do cidadão em questão, 

eficácia no tratamento e menor custo diante do benefício pretendido. 

(FERREIRA; COSTA, 2013, p. 233).  

 

Inicialmente, pode-se identificar no acordo de cooperação técnica que ele vem 

preencher lacunas de conhecimento e de comunicação entre o Judiciário e as instituições que 

compõem o SUS.  

 

A intervenção do Poder Judiciário, mediante determinações à Administração 

Pública para que forneça gratuitamente medicamentos em uma variedade de 

hipóteses, procura realizar a promessa constitucional de prestação 

universalizada do serviço de saúde. O sistema, no entanto, começa a 

apresentar sintomas graves de que pode morrer da cura, vítima do excesso de 

ambição, da falta de critérios e de voluntarismo diversos. Por um lado, 

proliferam decisões extravagantes ou emocionais, que condenam a 

Administração ao custeio de tratamentos irrazoáveis – seja porque 

inacessíveis, seja porque destituídos de essencialidade -, bem como de 

medicamentos experimentais ou de eficácia duvidosa, associados a terapias 

alternativas. Por outro lado, não há um critério firme para a aferição de qual 

entidade estatal – União, Estados e Municípios – deve ser responsabilizada 

pela entrega de cada tipo de medicamento. (BARROSO, 2012, p. 38)  

 

Segundo Segatto (2012), em matéria veiculada na revista Época, um dos tratamentos 

mais caros do mundo foi o de um rapaz de 29 anos, portador de uma forma rara de anemia, 

denominada hemoglobinúria paroxística noturna (HPN), que pode levar à morte. O paciente 

precisava fazer uso contínuo de um medicamento denominado Soliris, cujo valor, aplicado ao 

tratamento em 2012, chegava a cerca de setenta mil reais mensais. Ainda de acordo com a 

matéria, o rapaz poderia realizar um transplante de medula, com possibilidade de cura, ao 

custo de cinquenta mil reais, mas preferiu o primeiro tratamento, mais caro, direito esse que 

lhe foi garantido a partir de uma decisão judicial em que o réu era o Governo do Estado de 

São Paulo.  
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Outro caso que demonstra o alto custo para o Estado da judicialização da saúde é o 

descrito a seguir: 

 

O estado do Rio de Janeiro gasta por ano R$ 11,8 milhões no tratamento de 

13 pacientes com doença de Pompe, uma patologia rara que acomete o 

tecido muscular, levando a um quadro de debilidade progressiva, que, com 

frequência, pode levar à morte. Esses pacientes têm o tratamento garantido 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS) graças aos processos que impetraram na 

Justiça. É a chamada judicialização da saúde, quando o cidadão busca o 

Judiciário como a última alternativa para obtenção do medicamento ou 

tratamento negado pelo SUS, seja por falta de previsão na Rename (Relação 

Nacional de Medicamentos), seja por questões orçamentárias. 

(FERNANDES, 2015). 

 

O interesse da JFSJRJ em firmar o acordo de cooperação técnica com a SES deve-se à 

necessidade de subsidiar tecnicamente os magistrados sobre questões relacionadas à saúde – 

tema complexo e extremamente técnico e, ao mesmo tempo, um saber que requer elucidação 

para melhor compreensão daqueles que são usuários dos serviços de saúde e/ou profissionais 

que não atuam em áreas de formação afins, mas que precisam decidir com propriedade sobre 

temas relacionadas à saúde, com o mínimo conhecimento de causa.  

 

Necessidade de subsidiar os magistrados com informações técnicas nas 

demandas envolvendo o direito à saúde e que contenham pedidos de liminar 

ou antecipação de tutela. (GESTOR 04).  

 

Câmaras Técnicas ou Núcleos de Assessoria Técnica são grupos 

multiprofissionais que analisam os casos judiciais e fornecem laudos 

técnicos para os magistrados alicerçarem suas decisões em processos que 

pleiteiam medicamentos, tratamentos, internações em hospitais, órteses, 

próteses e outros. (CARLINI, 2014, p. 179). 

 

 

A Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, entende que podem 

ser percebidos benefícios por meio do acordo de cooperação técnica com a Secretaria de 

Estado de Saúde. 
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Maior segurança e tranquilidade para os magistrados e possibilidade de 

apreciação de tais requerimentos em intervalo de tempo mais curto do que se 

esses subsídios fossem buscados pelos canais convencionais antes utilizados. 

(GESTOR 04).  

 

Dentre os principais benefícios que puderam ser constatados da utilização do NAT 

pela JFSJRJ estão a maior segurança e tranquilidade para os magistrados proferirem suas 

sentenças no que tange a demandas sanitárias e à possibilidade de apreciação das petições de 

demandas de saúde em intervalos de tempo mais curtos, como nos casos dos técnicos do NAT 

que auxiliam os magistrados no plantão judiciário.  

Cabe a esses técnicos a obrigação de prestar as informações solicitadas pelos 

magistrados em um prazo de até três horas, nas ações que tenham por objeto quaisquer 

pedidos de internação hospitalar pelo Poder Público.  

 

O NAT, mais do que parâmetros para balizar as decisões dos magistrados, 

informa, instrumentaliza, evitando o processo vivido nos primórdios da 

judicialização da saúde, período em que, muitas vezes, os juízes de 1º grau, 

por falta de real conhecimento da necessidade apresentada pelo demandante, 

entregavam a prestação por temer um dano maior. (FERREIRA; COSTA, 

2013, p. 233).  

 

A falta de conhecimento técnico sobre a área da saúde por parte dos magistrados gera 

um nível de insegurança decisória preocupante, pois, ao fazerem uso de profissionais de saúde 

particulares e autônomos para assessorá-los em suas decisões, podem ficar sujeitos a 

pareceres técnicos viciados, ou seja, parciais, em que interesses privados sejam colocados 

acima do interesse público. 

Castro (2012, p. 61) descreve: “Um juiz por não ter conhecimento farmacêutico e 

médico poderia ser alvo de fraudes no processo. Como aponta um magistrado, a existência do 

NAT acelera o processo, pois não precisa esperar a boa vontade e o tempo de um médico ou 

especialista”.  
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3.4.1 O acordo de cooperação técnica prevê: 

 

Compete à SJRJ: 

 

 

a) permitir à SES acesso aos autos digitais, conforme orientações definidas no sítio do 

SJRJ (www.jfrj.jus.br), nos moldes do cadastramento definido para procuradores, 

defensores e membros do Ministério Público; 

b) prestar informações adicionais sobre o andamento processual, quando solicitado 

pelos técnicos da SES; 

c) oferecer treinamento e suporte aos técnicos da SES para utilização do sistema 

processual; 

d) autenticar as manifestações recebidas SES quando encaminhadas, 

excepcionalmente, por e-mail; 

e) fornecer, provisoriamente, scanners à SES; 

 

 

 

Compete à SES: 

 

 

a) disponibilizar técnicos da área de saúde para auxiliar os magistrados nas ações que 

tenham por objeto o fornecimento, pelo Poder Público, de medicamentos, insumos 

para saúde, exames diagnósticos, tratamentos médicos e insumos nutricionais; 

b) arcar com as despesas de pessoal referentes aos técnicos da área de saúde que irão 

auxiliar os magistrados; 

c) realizar o cadastramento dos técnicos da SES para acesso aos autos digitais, 

conforme instruções disponíveis no sítio da SJRJ (www.jfrj.jus.br); 

d) realizar ao menos um acesso diário, através de sítio próprio e de senha fornecida, à 

relação de ações disponibilizadas para manifestação; 

e) disponibilizar técnicos da área de saúde para auxiliar os magistrados em horário de 

plantão judiciário, prestando informações no prazo de até três horas, nas ações que 

tenham por objeto quaisquer pedidos de internação hospitalar pelo Poder Público. 

Excepcionalmente, a SES poderá solicitar extensão de prazo ao magistrado; 

f) prestar, através de seus técnicos, em até 72 (setenta e duas) horas, os 

http://www.jfrj.jus.br/
http://www.jfrj.jus.br/
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esclarecimentos solicitados pelos magistrados ou ainda outros tidos por 

convenientes quanto às ações que lhes forem submetidas. Excepcionalmente, a SES 

poderá solicitar extensão do prazo ao magistrado; 

g) utilizar o peticionamento eletrônico para o envio de suas manifestações; 

h) prestar informações e esclarecimentos, sempre que solicitados, desde que 

necessários ao acompanhamento e controle da execução do objeto deste 

instrumento; 

i) providenciar manifestação por e-mail institucional, na hipótese de não haver acesso 

ao sistema processual para comunicação. O e-mail deverá ser autenticado pela 

Vara/JEF; 

j) manter sigilo nos processos em que haja limitação de acesso decretada por ordem 

judicial. 
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Atendimento das demandas sanitárias dos cidadãos pela via judicial 
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Fluxograma 4 – Atendimento das demandas sanitárias dos cidadãos pela via judicial com e sem a atuação do 

NAT. 

Fonte: JFSJRJ, 2015. 
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3.4.2 Comunicação 

 

Até que seja disponibilizado o acesso on line às demandas distribuídas em horário de 

plantão, as comunicações entre a SES e o órgão judicial plantonista far-se-ão por meio dos e-

mails institucionais das Varas, disponíveis no sítio da Justiça Federal (www.jfrj.jus.br). 

Segue abaixo publicação disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2.ª 

Região, em que é determinada a intimação eletrônica do Núcleo de Assessoria Técnica em 

Ações de Saúde (NAT) para apresentar, no prazo de dez dias, parecer sobre o pedido da parte 

autora, avaliando a eficácia do tratamento, qual o menor custo para o atendimento da 

demanda sanitária e a disponibilidade em estoque para o atendimento do pleito, ou seja, a 

Justiça Federal está buscando atender a demanda sanitária apresentada pelo autor da ação, 

mas tendo como norte a aplicação do princípio da economicidade.  

 

FICAM INTIMADAS AS PARTES E SEUS ADVOGADOS DAS 

SENTENÇAS/DECISÕES/DESPACHOS NOS AUTOS ABAIXO 

RELACIONADOS PROFERIDOS PELO MM. JUIZ FEDERAL HUMBERTO DE 

VASCONCELOS SAMPAIO 51001 - JUIZADO/CÍVEL 44 - 0119069-

76.2015.4.02.5151 (2015.51.51.119069-5) (PROCESSO ELETRÔNICO) 

ROGERIO DINIZ (ADVOGADO: RJ118080 - GILSON FRANCA DE 

OLIVEIRA.) x UNIÃO FEDERAL. PROCESSO N. 0119069-76.2015.4.02.5151 

(2015.51.51.119069-5) AUTOR: ROGERIO DINIZ. RÉU: UNIÃO FEDERAL 

CONCLUSOS OS AUTOS EM 23/09/2015 15:17 DESPACHO Tendo em vista 

que, nos termos do artigo 282 do CPC, o nome da ação não é requisito da 

petição inicial e, considerando a natureza do pedido do autor, recebo a ação 

como cautelar. Com base no pedido formulado pela parte autora e, 

considerando o acordo de cooperação técnica firmado entre a Justiça Federal 

e a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, intime-se 

eletronicamente o Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde – NAT 

para apresentar, no prazo de 10 dias, parecer sobre o pedido da parte autora, 

pronunciando-se a respeito da eficácia do tratamento, bem como sobre o 

menor custo para o benefício pretendido e da possível disponibilidade do 

insumo em estoque. (DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL 

DA 2ª REGIÃO, 29 SET. 2015, p. 1302).   

 

O acordo de cooperação técnica entre a JFSJRJ e a SES oportunizou ganhos sociais no 

tocante à saúde pública no Rio de Janeiro, contribuindo com a racionalização do emprego de 

recursos públicos na saúde e promovendo o direito à saúde aos autores das ações de demandas 

sanitárias perante a JFSJRJ, avaliando o tratamento, benefícios e custos.  

Anteriormente à criação do NAT, a falta de conhecimentos específicos da área de 

saúde por parte dos magistrados resultava em certo grau de dependência do assessoramento 

http://www.jfrj.jus.br/
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por profissionais especializados, mas sem vínculo com instituições estatais. Dessa forma, tais 

profissionais eram mais propensos à influência da iniciativa privada. Através do NAT, 

aqueles profissionais que assessoravam os magistrados sem vínculo estatal foram substituídos 

por especialistas dos quadros da SES, o que trouxe aos magistrados um maior grau de 

segurança sobre as questões técnicas da área da saúde.  

Outro ponto relevante é que o judiciário ficava sujeito à agenda daqueles profissionais 

que não tinham dedicação exclusiva à atividade de assessoramento aos magistrados. Já com o 

NAT, através de uma equipe multidisciplinar atuando de forma institucionalizada e em 

horário de atendimento compatível com o da JFSJRJ, não mais existe o problema de 

incompatibilidade de agendas. 

A comunicação dos profissionais do NAT por meio eletrônico, através de e-mails e do 

sistema de processo eletrônico do Tribunal, propicia maior celeridade na resposta às 

solicitações dos magistrados, observado o sigilo sobre as informações contidas nos processos 

judiciais. 

Considerando que o NAT está vinculado à SES, sendo esta ré em ações nas quais o 

NAT emite pareceres técnicos, e ao mesmo tempo na busca de agregar a contribuição de 

outras instituições no processo de assessoramento aos magistrados, contribuindo com a 

imparcialidade das orientações proferidas nos pareceres, a inserção de outros atores que 

detenham conhecimento técnico relevante sobre a temática abordada no NAT, no processo de 

assessoramento aos magistrados, poderia trazer benefícios quanto à eficácia e o custo dos 

tratamentos. 

Representantes dos Conselhos de Medicina e Farmácia, além de profissionais de saúde 

do Município (prioritariamente aqueles participam do Conselho Municipal de Saúde e do 

Fórum de Saúde), poderiam integrar um colegiado juntamente com os profissionais da SES no 

NAT. 

Assim, a atuação dos representantes desses órgãos poderá trazer ganhos qualitativos 

no assessoramento aos magistrados, uma vez que aqueles profissionais deverão definir 

procedimentos e melhores práticas nos casos de demandas repetitivas e nos de demandas em 

que o valor para atendimento seja superior a um teto predefinido, ou quando os magistrados 

considerarem necessário consultar uma segunda opinião, em casos de grande repercussão 

social e/ou sanitária.  
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3.4.3 Análise da Rede – NAT/ JFSJRJ 

 

Análise da rede segundo a tipologia ideal de rede de Marsh e Rhodes 

 

São dois os atores participantes: Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Rio de 

Janeiro, e Secretaria de Estado de Saúde. Os interesses são profissionais, relacionados à 

área de atuação dos partícipes. A frequência de interação é constante entre os magistrados e 

os técnicos da Secretaria de Saúde. A composição, os valores e os resultados persistem ao 

longo do tempo, tendo em vista a existência de um convênio que rege a relação entre as 

partes. Todos compartilham valores básicos e aceitam a legitimidade dos resultados. Todas 

as instituições partícipes custeiam seus servidores e possuem recursos para tanto. Existe 

uma igualdade relativa de poder entre o NAT e o Judiciário, tendo em vista a autonomia 

técnica dos profissionais da SES. O NAT, atuando no assessoramento técnico da Justiça 

Federal do Rio de Janeiro, segundo a tipologia ideal de Marsh e Rhodes, forma uma 

comunidade política, tendo em vista as características apresentadas.  

 

Análise do estilo de administração de conflitos de acordo com Morgan (2009) 

 

Os estilos que prevalecem na administração dos conflitos entre o NAT e a JFSJRJ são 

resolvidos de forma colaborativa, negocial e, em alguns casos, impeditivos, considerando-

se as regras burocráticas como fonte de resolução de conflitos e tendo em vista o acordo de 

cooperação técnica que rege a relação entre as partes.  

 

Análise dos instrumentos de comunicação e construção de consenso 

 

A comunicação entre a SES e a JFSJRJ ocorre através de e-mails e sistemas de informação. 

A comunicação para construção do consenso ocorre através da troca de e-mails.   

 

Obstáculos à concretização dos objetivos pactuados 

 

Burocracia no processo de comunicação entre os técnicos da SES e os magistrados da 

JFSJRJ. Existência de registros em que a SES figura como ré em processos judiciais em 

que o NAT emite parecer técnico para fundamentação das decisões dos magistrados, com 
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risco de comprometimento da imparcialidade desses pareceres. 

 

Potencialidades na concretização dos objetivos pactuados 

 

Agilidade na resposta aos questionamentos dos magistrados em consequência da 

disponibilidade técnica da SES. Maior grau de segurança nos pareceres emitidos pelos 

técnicos da SES, tendo em visa que, antes do NAT, profissionais sem vínculo com o Estado 

emitiam os pareceres.  

      Quadro 15 – Análise da rede Nat da JFSJRJ.  

       Fonte: autor. 

  

 

CONCLUSÃO 

 

A judicialização de políticas públicas de saúde consiste na faculdade que possui o 

cidadão que teve o seu direito à saúde cerceado, de conseguir, através do ingresso de uma 

ação na justiça, acesso aos serviços de saúde que, por diversas causas, não lhe foram 

disponibilizados através dos canais convencionais do SUS, a exemplo das ações judiciais para 

o fornecimento de medicamentos.   

O aumento da judicialização da saúde pública é um tema que ganhou destaque no 

Conselho Nacional de Justiça, pois os tribunais estão com uma demanda muito expressiva no 

tocante à área da saúde. Para atender a essa demanda crescente, que representa gastos 

elevados, o CNJ tem empregado esforços no sentido de disponibilizar métodos que permitam 

aos magistrados a obtenção de apoio técnico na área da saúde, com vistas à formação de um 

juízo de valor para apreciação de questões técnicas inerentes às áreas de farmácia e medicina. 

A judicialização, conforme apresentado, é uma ferramenta ineficiente de promoção da 

saúde, o que se comprova pela precária relação custo-benefício da atuação judicial. Veja-se 

ainda o exemplo da SMS, em que parte do orçamento da rede básica fica comprometida para 

atender ordens judiciais referentes a demandas sanitárias de alto custo e alta complexidade, 

cuja competência é pertinente a outros entes da federação, ou seja, o Estado e a União.   

Observa-se, desse modo, que o Município não está habituado a fornecer determinados 

serviços e medicamentos disponibilizados aos cidadãos por outros entes, o que pode acarretar 
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o aumento dos custos de transação, pois o processo de aquisição até o momento da entrega ao 

cidadão deve ocorrer dentro do prazo determinado pelo juiz, diferentemente do processo de 

aquisição rotineiro da administração pública.  

A CRLS mostra-se, assim, como instrumento eficaz de redução da judicialização, 

considerando-se que são atendidos 90,98% das solicitações de consultas, 84,00% das  

cirurgias, 79% das de exames, 73% das de internações. Um número expressivo dessas 

demandas seria atendido pela via judicial, caso não existisse a CRLS, o que acarretaria o 

aumento dos custos e do tempo para atendimento das solicitações em comparação com os 

canais convencionais do SUS. Fica, assim, caracterizada e comprovada a eficiência da CRLS 

como instrumento de promoção da saúde.   

Os números demonstram que os assistidos pelas defensorias que buscam na CRLS 

uma forma de atendimento a suas demandas sanitárias, ou seja, de obtenção, através do poder 

público, do tratamento adequado para suas enfermidades, estão conseguindo lograr êxito e, 

dessa forma, enfermidades estão sendo curadas e vidas salvas, o que caracteriza a efetividade 

das ações da CRLS. 

O NAT, em sua atuação com a JFSJRJ, possibilitou uma melhor interpretação, por 

parte dos magistrados, das ações judicias que visam ao atendimento de demandas sanitárias, 

permitindo uma abordagem macro, levando-se em conta não só o pleito dos assistidos, mas 

uma visão da patologia, do tratamento mais adequado e das alternativas terapêuticas 

disponíveis, da dificuldade do assistido na obtenção do tratamento e, por fim, dos recursos 

disponíveis na rede pública de saúde para o atendimento da demanda.  

Logo, o NAT é eficaz, pois possibilita aos magistrados uma atuação mais precisa no 

que tange à decisão que devem tomar, para o atendimento das demandas dos cidadãos que 

buscam, através da justiça, o medicamento ou o tratamento para suas enfermidades. 

Essas considerações levam a outro ponto: a questão da eficiência. Decidir pelo melhor 

tratamento, levando em conta os recursos disponibilizados pelo poder público, reduz os custos 

da decisão judicial para a sociedade, pois existem casos em que se encontram disponíveis 

alternativas de tratamento e medicação tão eficazes quanto as prescritas pelos médicos dos 

assistidos.  

Assim, além de eficiente, pois alcança o mesmo objetivo com um custo reduzido, 

trazendo ganhos tanto para os cofres públicos como para os cidadãos, essa atuação oportuniza 
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ganhos de efetividade, reduzindo o impacto orçamentário, possibilitando o atendimento de 

outras demandas sociais, ao mesmo tempo em que promove a saúde de forma adequada à 

realidade dos cidadãos e do poder público, ou seja, um representativo impacto social.  

Tanto a rede da CRLS como a do NAT são redes tipificadas como comunidades 

políticas que possuem uma certa institucionalização e são formadas por poucos atores. Nelas 

se verifica um compartilhamento de valores, sendo os interesses restritos, com uma interação 

frequente e de qualidade.  

A liderança de uma rede intergovernamental requer habilidade para administrar 

conflitos, pois, apesar de os atores interagirem de forma colaborativa, com o intuito de 

alcançarem resultados que atendam a todos, nem sempre é possível o atendimento dos anseios 

de todos. Nesse momento, pontos de vista rivais surgem e assim os conflitos ganham espaço 

no núcleo das redes, o que leva a liderança a negociar e colaborar para a resolução das causas 

que determinaram a insatisfação e o conflito.  

Assim, as fraquezas ou obstáculos à atuação convergente em rede pelos órgãos estatais 

que atuam na CRLS, como no acordo do NAT, envolvem a resolução de conflitos ligados ao 

não atendimento de demandas sanitárias. Na CRLS, os principais pontos identificados estão 

relacionados aos seguintes aspectos: falta de recursos por parte das secretarias de saúde; 

reduzida autonomia e poder dos representantes das secretarias de saúde que atuam na CRLS; 

ausência de representantes do Ministério da Saúde, tendo em vista a representativa rede 

hospitalar do governo federal. No acordo do NAT com a Justiça Federal do Rio de Janeiro, 

existem registros da SES como ré em processos judiciais em que o NAT emite parecer 

técnico. Sendo o NAT um órgão da SES, existe o risco de comprometimento da 

imparcialidade dos pareceres do NAT. 

Os pontos fortes ou potencialidades na atuação em rede na CRLS e no acordo do NAT 

são os descritos a seguir:  

- A atuação na CRLS em rede possibilita a identificação e correção de falhas no fluxo 

de atendimento do SUS; o atendimento organizado dos assistidos em um único local, em 

consequência da reunião, em um mesmo espaço físico, das defensorias e secretarias de saúde, 

facilita o processo de comunicação entre as partes e a construção do consenso; outro ponto 

relevante é a possibilidade de levantamento de dados estatísticos para discussões futuras sobre 

políticas públicas de saúde. 



67 
 

- A atuação em rede do NAT com a Justiça Federal do Rio de Janeiro gerou maior 

agilidade na resposta aos questionamentos dos magistrados em decorrência da disponibilidade 

técnica da SES; existe um maior grau de segurança nos pareceres emitidos pelos técnicos da 

SES, tendo em vista que, antes do NAT, profissionais sem vínculo com o Estado proferiam os 

pareceres, estando estes mais vulneráveis ao aliciamento realizado por atores do mercado.  

Um ponto importante que pode ser identificado tendo como base o referencial teórico, 

quando trata do Ministério Público mediador em Minas Gerais, é a participação deste ator no 

processo de mediação, o que evidencia a sua relevância no processo de consecução do direito 

à saúde, pois obteve êxito em reunir todos os atores importantes na construção de soluções 

efetivas no que se refere ao direito à saúde, entre eles o Ministério da Saúde. Esse fato pode 

ser reflexo do poder coercitivo do MP, entre outras competências previstas no ordenamento 

jurídico brasileiro, que lhe designa a atribuição constitucional de defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos direitos sociais e individuais indisponíveis. 

A CRLS não conseguiu que o Ministério da Saúde se integrasse a sua composição, o 

que limita a atuação dessa Câmara, considerando-se a rede de hospitais federais instalada no 

Rio de Janeiro. Em uma próxima etapa, caso seja implementado o serviço de mediação na 

CRLS, a participação do MP-RJ, no papel de mediador em questões de maior repercussão 

social, poderá vir a agregar maior capacidade de resolução dos litígios sanitários, visto que 

sua atuação na rede, dada a capacidade de convencimento e liderança nas esferas em que atua, 

fortalecerá institucionalmente a CRLS, gerando, em consequência, o interesse de outros 

atores-chave em ingressarem na rede, quando convidados.  

Enfim, a atuação em uma rede tipificada como uma comunidade política, conforme 

descrito neste trabalho, possibilita aos atores ganhos de eficiência, eficácia e efetividade na 

consecução dos seus objetivos institucionais e ganhos sociais para os cidadãos, através do 

atendimento de demandas reprimidas, que, no caso do direito à saúde, pode salvar vidas.  
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APÊNDICE A- Questionário aplicado à Procuradoria de Serviços de Saúde da 

Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro e à Secretaria de Estado de Saúde 

 

1. Como surgiu o Projeto da CRLS? 

2. Qual a missão da CRLS? 

3. Qual a visão da CRLS? 

4. Quais instituições participam do projeto? 

5. Quais são os objetivos de cada instituição que participa do Projeto? 

6. Qual é a forma de atuação de cada instituição que participa do projeto? 

7. Qual é o fluxo do processo de uma demanda quando entra na CRLS? 

8. Como é realizado o processo de mediação dos conflitos? 

9. Qual a estrutura de pessoal existente nas diversas entidades que atuam na CRLS? 

10. Quantos atendimentos foram prestados desde a criação da CRLS? 

11. Qual o quantitativo de demandas que são resolvidas de forma administrativa pela CRLS 

por mês? 

12. Quais os tipos de demandas ingressam diariamente na CRLS? 

13. Qual o quantitativo de demandas que ingressam na CRLS por tipo? 

14. Qual a taxa de sucesso na resolução administrativa por tipo de demanda? 

15.   O que ocorre quando uma demanda não é atendida? 

16. Qual o tempo médio para resolução de uma demanda? 

17.  Em quais casos uma demanda não é resolvida administrativamente na CRLS? 
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APÊNDICE B- Questionário aplicado à Defensoria Pública da União 

1. Como a Defensoria Pública da União (DPU) ingressou no Projeto da Câmara de Resolução 

de Litígios de Saúde (CRLS)? 

2. Quais são os objetivos da unidade da DPU instalada na CRLS? 

3. Quais tipos de demandas ingressam diariamente na unidade da DPU situada na CRLS? 

4. Quantos atendimentos foram prestados pela DPU desde a criação da CRLS? Qual o número 

de atendimentos por mês? 

5. Qual o total de demandas que são resolvidas de forma administrativa pela DPU na CRLS 

por mês? 

6. Em quais casos uma demanda não é resolvida administrativamente na CRLS? 

7. O que ocorre quando uma demanda não é atendida? 

8. Qual o tempo médio para resolução de uma demanda que ingressa na unidade da DPU 

instalada na CRLS? 

9. Cite um caso de sucesso, em que uma demanda ingressou na unidade da DPU instalada na 

CRLS, sendo atendida de forma célere e adequada, e, caso fosse seguir o fluxo normal fora da 

CRLS, o atendimento seria realizado em um prazo consideravelmente maior, ou o assistido 

poderia não vir a ser atendido em tempo hábil? 

10. Como é a relação entre a DPU e os demais órgãos que compõem a CRLS? 

11. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos da CRLS? 
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APÊNDICE C- Questionário aplicado à Defensoria Pública Geral do Estado 

1. Como a Defensoria Pública Geral do Estado (DPGE) ingressou no Projeto da Câmara de 

Resolução de Litígios de Saúde (CRLS)? 

2. Quais são os objetivos da unidade da DPGE instalada na CRLS? 

3. Quais tipos de demandas ingressam diariamente na unidade da DPGE situada na CRLS? 

4. Quantos atendimentos foram prestados pela DPGE desde a criação da CRLS? Qual o 

número de atendimentos por mês? 

5. Qual o total de demandas que são resolvidas de forma administrativa pela DPGE na CRLS 

por mês? 

6. Em quais casos uma demanda não é resolvida administrativamente na CRLS? 

7. O que ocorre quando uma demanda não é atendida? 

8. Qual o tempo médio para resolução de uma demanda que ingressa na unidade da DPGE 

instalada na CRLS? 

9. Cite um caso de sucesso, em que uma demanda ingressou na unidade da DPGE instalada na 

CRLS, sendo atendida de forma célere e adequada, e, caso fosse seguir o fluxo normal fora da 

CRLS, o atendimento seria realizado em um prazo consideravelmente maior, ou o assistido 

poderia não vir a ser atendido em tempo hábil? 

10. Como é a relação entre a DPGE e os demais órgãos que compõem a CRLS? 

11. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos da CRLS? 
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APÊNDICE D - Questionário aplicado à Secretaria Municipal de Saúde 

1.   Qual é o fluxo do processo, no caso de uma demanda destinada à Secretaria Municipal de 

Saúde quando ingressa na CRLS? 

2.  Qual a estrutura de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde na CRLS? 

3. Qual a estrutura de pessoal para tratar as demandas de judicialização de políticas públicas 

de saúde na Prefeitura?  

4. Quantas demandas ingressaram através da CRLS para a Secretaria Municipal de Saúde 

desde a sua criação? 

5. Qual o quantitativo de demandas que são resolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde? 

6. Quais tipos de demandas ingressam diariamente na CRLS, cujo o destino é a Prefeitura? 

7.  Qual o quantitativo de demandas que ingressam na CRLS por procedimento médico/ 

medicamento por mês desde a sua criação? 

8.   Qual a taxa de sucesso na resolução administrativa pela Secretaria Municipal de Saúde por 

tipo de demanda de saúde através da CRLS? 

9.  O que ocorre quando uma demanda não é atendida? 

10.  Qual o tempo médio para resolução de uma demanda? 

11.  Em quais casos uma demanda não é resolvida administrativamente na CRLS? 

12. Qual o custo médio de um paciente assistido pelas unidades de saúde básica do 

município? 

13. Qual o custo médio de um paciente assistido por uma unidade de saúde da família? 

14. Qual o custo médio de um paciente internado em uma UTI do município? 

15. Qual o custo médio de um paciente assistido em atendimento a uma ação judicial? 

17. Qual o quantitativo de ações judiciais por equipamento/ unidade de saúde? É possível 

relacionar a região, unidade de saúde, e se o serviço é prestado por O.S?  

18. Qual o gasto anual com demandas judiciais de saúde nos últimos anos?  

19. Qual o orçamento da secretaria municipal de saúde nos últimos anos?   

21. Qual o perfil socioeconômico de quem ingressa com ações judicias para o atendimento de 

demandas sanitárias? 
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APÊNDICE E - Questionário aplicado à Justiça Federal do Rio de Janeiro 

1. O que motivou o Acordo de Cooperação Técnica entre a Justiça Federal de primeiro Grau 

no Rio de Janeiro (JFSJRJ) e a Secretaria de Estado de Saúde (SES)? 

2. Quais os benefícios que podem ser percebidos com o Acordo de Cooperação Técnica entre 

a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Saúde? 

3. Foi criada uma estrutura física e ou órgão para atender o previsto no Acordo de 

Cooperação? 

4. Qual a estrutura de pessoal da SES para atender as Varas e Juízos? 

5. Quantas e quais Varas e Juízos recebem subsídios técnicos da SES? 

6. Qual o quantitativo de atendimentos técnicos prestados pela SES à JFSJRJ por ano, desde a 

celebração do acordo? 

7. Qual o quantitativo de atendimentos por procedimento de saúde por ano desde a celebração 

do acordo? 

8. Com a celebração do acordo houve uma redução do tempo para os magistrados proferirem 

a sentença nos casos de procedimentos contemplados? 

9. Qual o tempo médio para uma resposta dos técnicos da SES? 
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APÊNDICE F - Questionário aplicado ao NAT – Secretaria de Estado de Saúde 

1. O que motivou a criação do Núcleo de Assessoria Técnica – NAT?  

2. Qual a estrutura de pessoal do NAT?  

3. Qual a estrutura física do NAT? 

4. Como funciona o NAT?  

5. Quais benefícios podem ser percebidos com a criação do NAT?  

6. Qual o quantitativo de atendimentos técnicos prestados pela SES através do NAT, por 

ano, desde a sua criação?  

7. Qual o quantitativo de atendimentos por procedimento de saúde, por ano, desde a 

criação do NAT? 

8. Qual o tempo médio para uma resposta dos técnicos do NAT à JFSJRJ? 

9. Qual o quantitativo de atendimentos por mês do NAT à JFSJRJ? 
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APÊNDICE G- Participantes das entrevistas e responsáveis pela resposta dos 

questionários  

1. Procurador-chefe da Procuradoria de Serviços de Saúde da PGE; 

2. Defensor Público Federal - coordenador da DPU na CRLS; 

3. Coordenador da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde - SES; 

4. Coordenador de Demandas Institucionais da SMS; 

5. Coordenador do Núcleo de Suporte à Direção do Foro da JFSJRJ.  

 

 


