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RESUMO

Com o crescente número de pedidos de medicamentos por meio de ações judiciais, o
Poder Judiciário se viu na difícil função de decidir questões tão relevantes e urgentes
para as quais não possuía, necessariamente, conhecimento técnico. O fenômeno
intitulado “judicialização da saúde” tem sido causa de preocupação, pois o alto gasto
com a compra de medicamentos solicitados como resultado dessas ações podem
interferir, diretamente, em verbas destinadas a outras políticas públicas e provoca uma
discussão sobre o direito constitucional a saúde; que nesse aspecto é garantido a quem
teve acesso a justiça. Na busca de dar auxilio aos magistrados na hora de decidirem
sobre essas ações o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em cooperação com
a Secretaria de Justiça do Estado do Rio de Janeiro implementaram o Núcleo de
Assessoria Técnica (NAT) em ações judiciais da saúde. Núcleo esse formado por
profissionais ligados a saúde, que analisam detalhadamente os pedidos, confeccionam
um parecer. Esse trabalho visa explanar sobre o funcionamento desse Núcleo e
demonstrar se o auxilio técnico serve como instrumento de aperfeiçoamento das
decisões judiciais na área da saúde. A abordagem para alcançar o nosso objetivo que é
passa pelo conceito, doutrinas e características da Judicialização da saúde. Num
segundo momento trabalharemos informações sobre o NAT, tratando da criação,
objetivo, atribuição, dinâmica, com enfoque maior na atuação e expansão do Núcleo.
Por fim, nosso objetivo é descrever, de forma mais detalhada, a ação do NAT com
relação a quantos medicamentos são pedidos por via judicial, que tipo de
medicamentos, os gastos com os mesmos e na opinião dos operadores de direito
envolvidos nessa seara, como juízes e defensores, sobre o funcionamento do NAT.

Palavras-chave: Núcleo de Assessoria Técnica. NAT. Ações judiciais. Gasto com
medicamentos.

ABSTRACT

With the growing number of requests for medical treatments through lawsuits, the
judiciary found itself in the difficult function of deciding relevant and urgent issues for
which it hadn't the technical knowledge necessary. The phenomenon called
"judicialization of health" has been a cause for concern because the high spending on
these requested medication, as a result of these actions, interfere directly in funds for
other public policies and brings up a discussion of the constitutional right to health; that
in this respect is guaranteed to those who had access to the legal system.
In seeking to provide assistance to judges when deciding on these actions, the Court of
the State of Rio de Janeiro in cooperation with the Department of Justice of the State of
Rio de Janeiro implemented the Technical Assistance Center (NAT, Portuguese
acronym) in health related lawsuits . This center consists of health care professionals,
that analize in detail the requests, bringing then an opinion. This paper aims to explain
about the operation of the Center and to demonstrate if this technical support really
works as a tool for improving judicial decisions in health care. The approach to achieve
our goal which is through concept, doctrine and characteristics of Judicialization of
health.In a second plan we work information about the NAT, dealing with its creation,
purpose, allocation, dynamic, and with greater focus of its actions and expansion.
Finally, our goal is to describe in more detail, the action of NAT related to how much
medication is requested through court, what kind, how much is their spending on them
and the opinion of attorneys, judges and district attorney involved in this area about the
operation of the NAT.

Keywords: Technical Assistance Center. NAT. Lawsuits. Medication spending.
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O conhecimento partilhado em igualdade de condições, com
todos, deve ser a motivação de nossa existência.
Anônimo

INTRODUÇÃO

PROBLEMA DE PESQUISA E OBJETIVO DO TRABALHO

Há hoje uma crescente demanda na justiça de ações judiciais com pedidos
envolvendo a área de saúde, sejam pedidos de tratamentos ou medicações não
oferecidos pelo Sistema único de Saúde (SUS) ou mesmo indenizações por erros nos
atendimentos médicos.
As dificuldades na prestação da assistência médica por parte do Governo,
incluindo a assistência farmacêutica, provocaram um acontecimento relativamente novo
no cenário judicial: a chamada judicialização da saúde. Entende-se por judicialização a
crescente provocação do judiciário para que atue garantindo o cumprimento de um
direito determinado por lei, podendo tal ação suprir uma lacuna que o poder legislativo
ou executivo deixou de promover ou mesmo conferir novos entendimentos
jurisprudenciais, a partir de problemas identificados em casos concretos.
A judicialização, no entanto, tem consequências. Não se pode esquecer, por
exemplo, que quando uma pessoa é beneficiada com algum medicamento de alto custo,
esse gasto refletirá na prestação assistencial de outras pessoas. O fornecimento de
determinados medicamentos ou tratamentos são tão caros que podem atingir de forma
consubstanciada o orçamento do Estado.
Para se ter uma ideia, no Rio Grande do Norte, por exemplo, somente no
ano de 2008 foram gastos cerca de 14 milhões de reais com demandas envolvendo a
saúde, e a previsão do orçamento era de três milhões. Em São Paulo apenas no primeiro
semestre de 2010 tinham 25 mil ações tramitando pela justiça com pedidos na área da
saúde, e o gasto chegam a 25 milhões de reais, por mês para cumprir essas liminares.
No Rio Grande do Sul são 4,5 mil ações referentes à saúde por semestre, e o gasto é de
mais de 6,5 milhões mensais. No Espírito Santo, de janeiro a setembro de 2009 existiam
360 ações judiciais envolvendo a saúde. Esses casos ilustrativos mostram o quanto o
judiciário tem sido mobilizado pela população para reivindicar seu direito à saúde.
Tais casos ilustram um fato: com a chamada judicialização da saúde, o
judiciário é chamado a tomar uma decisão sobre um caso concreto, ou seja, sobre aquele
que terá, efetivamente, o direito à saúde, não ocorrendo na prática o direito garantido na
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nossa Constituição Federal, que, em seu artigo 196, afirma que todos têm direito a
saúde.
Diversas questões podem ser levantadas a partir do fenômeno da
judicialização da saúde, tais como: Só tem direito a saúde os que recorrem ao
judiciário? E os que não tiveram esse recurso (o de levar seu problema a justiça)? Cabe
aos magistrados determinarem quem tem direito a saúde, quem pode ou não viver? E
como farão essa seleção? Mas essa busca pelo direito individual está afetando o direito
coletivo?
Entre os diversos questionamentos possíveis, um dos problemas concretos
com o que se deparam os juízes diante dos casos envolvendo questões de saúde diz
respeito ao fornecimento de remédios. Muitos remédios solicitados até fazem parte da
listagem do SUS, mas não da mesma marca exigida no pedido. Em outras situações são
pedidos de medicamentos que não possuem a autorização da Agencia Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) ou não possuem comprovação cientifica da sua eficácia.
A urgência com que os juízes devem tomar as decisões implica, normalmente, na
preferência pela liberação do pedido, pois eles não possuem tempo para qualquer
verificação.
Mas como argumentado acima, as decisões sobre casos concretos
individuais têm consequências para a coletividade. As decisões judiciais ao mesmo
tempo em que requerem máxima urgência necessitam, também, de uma criteriosa
avaliação para seu julgamento. Não se pretende, por exemplo, que a decisão implique
em algum desperdício, como fornecimento de medicamentos mais caros do que aos
similares no mercado ou mesmo fornecimento de medicamentos desnecessários para a
doença identificada. No entanto, essa decisão fica a cargo de quem tem o dever de
decidir, mas que na realidade não tem, necessariamente, conhecimento específico sobre
o assunto: os juízes.
A Constituição brasileira dispõe em seu artigo 196, in verbis: “A saúde é um
direito de todos e um dever do Estado”;1 mas o disposto vai além da confirmação do
direito a saúde, determina, também, como deve ser feito a prestação, in verbis:
“garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para

1

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7 ao.htm>. Acesso em 13 ago
2011.
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sua promoção, proteção e recuperação”.2 Não determinou, portanto a Constituição que a
saúde fosse concedida mediante intervenção do Poder Judiciário. Sendo assim, um dos
principais problemas inerente a tomada de decisão judicial na área da saúde diz respeito
ao trade off , que se trata de uma situação de conflito de escolhas. Nesse caso é a
escolha entre o benefício concedido a um individuo versus cobertura do beneficio a
coletividade.
Em matéria publicada no site do Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 28
de abril de 2009, o subprocurador–geral do estado do Rio de Janeiro afirmou que
somente em 2008 foram recebidas, por dia, uma média 40 novas ações sobre
medicamentos, e que a Secretaria de Saúde gastou R$ 29 milhões para cumprir as
decisões judiciais, afirmou, ainda, que nenhum terço dessas ações envolvia risco de
morte ou emergência, que justifique tal decisão judicial.
Diante de todos esses fatos, o Tribunal do Rio de Janeiro em caráter
experimental implantou o Núcleo de Assessoria Técnica em Ações da Saúde (NAT), em
fevereiro de 2009, com a proposta de dar suporte técnico aos juízes na hora de
decidirem sobre ações com pedidos de medicamentos e tratamentos médicos não
oferecidos pelo SUS. Segundo o Desembargador Luiz Zveiter, a criação do núcleo tem
o objetivo de deixar o juiz mais tranquilo na hora de decidir, pois terá apoio técnico de
médicos, enfermeiros, farmacêuticos e nutricionistas que irão auxiliá-lo avaliando cada
pedido feito ao judiciário. Ou seja, espera-se que o juiz possa garantir a provisão do
direito sem incorrer em desperdícios prejudiciais para a coletividade.
O objetivo do presente trabalho é fazer uma análise do funcionamento do
NAT, utilizando dados dos atendimentos feitos desde a implementação do núcleo.
Especificamente pretende-se apresentar: 1) a estrutura institucional e o funcionamento
do núcleo: quem e quantos são os atores envolvidos, se existe orçamento destinado para
o seu funcionamento; quem tem o poder de decisão; a sua competência e a delimitação
da sua atuação e 2) a percepção de atores envolvidos com o NAT a respeito do seu
funcionamento.
Por meio desse estudo pretendem-se analisar em que medida o NAT
proporciona uma avaliação mais criteriosa às decisões daqueles que devem prover os
cidadãos com direitos de saúde não prestados pelo Estado, mas que não têm o
conhecimento técnico para saber se sua decisão, ao mesmo tempo em que proporciona

2

Idem.
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um ganho individual, minimiza o impacto negativo para a sociedade. De fato, se o
direito à saúde deve ser provido, ele será também melhor para a coletividade tiver o
menor desperdício possível.
Para isso foram realizadas as seguintes atividades de pesquisa:
- Pesquisa bibliográfica sobre a questão da judicialização e da judicialização
da saúde;
- Pesquisa de dados objetivos relacionado à judicialização da saúde, como
numero de ações com pedidos de medicamentos, medicamentos mais pedidos;
- Entrevistas: pesquisa de campo com a aplicação de um questionário aos
magistrados e a uma defensora com o objetivo de destacar a opinião deles na efetiva
atuação do NAT e sua contribuição na hora de tomar a decisão, buscando saber se
interferiu nas decisões tomadas à assessoria prestada pelo NAT.
- Entrevista com a coordenação do Nucleo de Assessoria Técnica em Ações
Judiciais da Saúde – NAT

JUSTIFICATIVA

A pesquisa se justifica pelo grande número de pedidos de medicamentos que
chegam ao judiciário, fazendo com que magistrados sem nenhum ou com pouquíssimo
conhecimento a respeito do assunto sejam obrigados a tomarem uma decisão, muitas
das vezes levados pela emoção ou somente pela letra da lei, que é a garantia do direito a
saúde.
A liberação indiscriminadamente de medicamentos muitas vezes sem
indicação para a doença do paciente, ou até mesmo pedida de quantidades exageradas
que geram desperdícios, sem deixar de mencionar pedidos de medicamentos pela Marca
e não pelo composto. A utilização em demasiado na compra de medicamentos afeta
inclusive no planejamento de políticas públicas, e gera uma questão muito mais delicada
que é quando o beneficio de um causa detrimento ao beneficio de outro, claro que
quando se gasta uma quantia de valor alta para a compra de um único medicamento
afeta a compra de tantos outros para vários pacientes.
O NAT passou a funcionar mesmo antes da Recomendação do CNJ de
auxilio técnico para os magistrados nas ações judiciais referentes a saúde, e até por isso
serviu de referencia no I Encontro do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde que
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ocorreu na Cidade de São Paulo em Novembro de 2010, servindo de referência para que
outros Tribunais instituam seus NATs.
O estudo tem o objetivo de fazer um diagnóstico desse modelo usado como
solução para a questão dos medicamentos vivida pelo judiciário, como também, sem
esgotar todas as alternativas tentar identificar onde pode haver aprimoramento na
atividade desenvolvida pelo Núcleo, e descobrir o que pode ser melhorado. Destacando
dados sobre as ações encaminhadas ao Núcleo desde SUS implementação.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

O trabalho está estruturado da seguinte forma: O capítulo um aborda a
questão da judicialização trazendo conceito sobre o tema e com especificidade a questão
da saúde, abordando também a teoria da efetividade, a judicialização na política e na
relação social. Com esse capítulo se quer apresentar o tema ao leitor, mostrando como a
ideia da judicialização surgiu nas discussões atuais.
O segundo capítulo aborda a estrutura do Nat, desde sua formação,
relatando o que consta no termo de criação, como é o seu funcionamento; abordando
dados dos atendimentos feitos, medicamentos mais pedidos e demonstrando a
preocupação do Conselho Nacional de Justiça causada pelo aumento deste número de
demandas na busca de dar apoio técnico aos magistrados para que possam desempenhar
suas funções com respaldo.
O terceiro capítulo é o relato da pesquisa de campo, como foi feita, o recorte
de tempo para sua realização, as respostas dos entrevistados e uma análise de conteúdo,
buscando identificar o que pensam os magistrados com relação às perguntas feitas. Com
isso espera-se contribuir para um maior esclarecimento sobre a função que os
magistrados vêm desempenhando ao tratar de ações cujo foco é o direito à saúde.
Além do questionário foi feita uma pesquisa nos sites dos Tribunais de
Justiça nos estados brasileiros sobre o número de ações relacionado à área de saúde. Na
homepage do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) encontrei a Recomendação nº 31 de
30 de março de 2010 que recomenda aos tribunais que adotem medidas para subsidiar
os magistrados e operadores de direito nas demandas judiciais que envolvam a saúde.
Também, no mesmo site foi utilizada a Resolução nº 107 que institui o Fórum Nacional
na Justiça.
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Para um melhor entendimento do tema e a construção dessa dissertação
houve a participação em vários eventos relacionados ao tema, tais como: “Seminário
Internacional Direito e saúde”, na Fundação Osvaldo Cruz, Rio de Janeiro, patrocinada
pela Fiocruz, no período de 27 e 28 de julho de 2010.
Outro evento foi o “Terceiro Setor e Parcerias na Área de Saúde”, em São
Paulo, de 30 e 31 de agosto de 2010. Um evento importante pelas informações
repassadas foi o “I Encontro do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde: A justiça
faz bem a saúde”, também, em São Paulo, patrocinado pelo CNJ, em 19 de novembro
de 2010 e a última participação com o propósito de adicionar conhecimento foi o “1
Congresso Brasileiro de Direito Médico”, em Brasília, promovido pelo Conselho
Federal de Medicina, nos dias 2 e 3 de dezembro de 2010
O quarto capítulo aborda os pontos que verificamos serem pontos positivos
e pontos negativos do Núcleo.
É importante esclarecer que por ser o objeto de estudo, ainda, considerado
um fenômeno na área jurídica não existem livros de doutrina, por isso a necessidade de
inclusão de vários artigos em revistas, jornais e em publicações online.

1 JUDICIALIZAÇÃO E SAÚDE

Para analisar o Núcleo de Assessoria Técnica em Ações da Saúde (NAT) é
necessário inicialmente falar sobre a Judicialização da Saúde, termo recente no contexto
social que inicialmente foi criado pela ideia de Judicialização da Política, para depois
falar da judicialização em outras áreas de políticas públicas.

1.1 A DOUTRINA DA EFETIVIDADE E O FENÔMENO DA JUDICIALIZAÇÃO

Embora não seja o foco deste trabalho, é necessário citar a doutrina da
efetividade, para que se possa compreender a ideia da judicialização e depois analisar a
questão da mesma na área da saúde pública; como dito não será feita um desenvolvido
da referida doutrina, mas a apresentação do conceito que a permeia.
A doutrina da efetividade segundo Luiz Roberto Barroso é uma
consequência da força das normas constitucionais da Constituição da República
Federativa do Brasil, de 1988. A proposta da referida doutrina é:
[...] elaborar as categorias dogmáticas da normatividade
constitucional, como também superar algumas crônicas disfunções da
formação nacional, que se materializavam na insinceridade normativa,
no uso da Constituição como uma mistificação ideológica e na falta de
determinação política em dar-lhe cumprimento.3

Barroso4 explica que essa doutrina vem para proteger a tutela do direito ou
bem jurídico que foi violado por ação ou omissão do Estado, desta forma garantindo a
ordem jurídica. Afirmando que a essencia da doutrina da efetividade é tornar as normas
constitucionais aplicáveis direta e indiretamente, na extensão máxima de sua
efetividade. Nesse sentido de imperatividade é que surge a corrida ao judiciário para que
seja cumprido o que está determinado na norma constitucional, provocando a
judicialização.
Com relação a esse tema, temo a saúde como um bem jurídico, um direito
social, que devem ser prestados por parte do Estado, são os direitos prestacionais.
3

BARROSO, Luiz Roberto. Efetividade a judicialização excessiva: direito a saúde, fornecimento
gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. Disponível em:
<http://download.rj.gov.br/documentos/10112/168750/DLFE-29287.pdf/rev630402
Dr.LuisRobertoBarroso.pdf>. Acesso em 21 jul 2011.
4
Idem.
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Nesse ponto é necessário fazer uma distinção entre regra e princípio. Regra
está ligada a fazer ou não fazer, já o princípio está ligado ao direito fundamental e a
constituição detêm princípios que podem gerar certa confusão, como no exemplo dado
por Barroso5 sobre o direito à saúde de uma pessoa versus o direito à saúde de outra
pessoa. “[...] se ambos necessitam com urgência de transplante de determinado órgão,
quando só existia um disponível (...); colisão entre direitos fundamentais e outros
princípios constitucionais”.6
Aponta o autor que a:
[...] A doutrina da efetividade serviu-se: (...) de uma metodologia
positivista: direito constitucional e norma; e de um critério formal para
estabelecer a exigibilidade de determinados direitos: se está na
constituição é para ser cumprido.7

No âmbito jurídico, a judicialização é entendida como sendo a obrigação de
avaliar um pedido feito legalmente ao nosso ordenamento jurídico. Luis Roberto
Barroso8 é mais conciso e afirma que a judicialização ocorre porque existe uma norma
constitucional permitindo que dela se deduza uma pretensão subjetiva ou objetiva, e ao
juiz cabe o dever de conhecer a norma, para assim decidir sobre a matéria.
De forma geral, portanto, a judicialização pode ser entendida a busca da
efetivação dos direitos garantidos na Constituição pelo nosso ordenamento jurídico,
transferindo assim para o poder judiciário a obrigação da concretização desses direitos
já assegurados constitucionalmente. Em síntese, pode-se dizer então que é a busca da
materialização do dever ser da norma jurídica em uma realidade. Hoje, o termo é
empregado para busca de vários direitos, e temos a sua utilização referindo-se a
judicialização da política, judicialização da educação, judicialização da saúde
suplementar, judicialização de royalties 9, judicialização das relações sociais e do nosso
objeto de estudo, que é a judicialização da saúde – essas dimensões da judicialização
serão analisadas abaixo.

5

Idem.
Idem.
7
Idem.
8
BARROSO, Luiz Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. In: Revista
da OAB. Disponível em: <http://www.oab.org.br/oabeditora/users/revista/1235066670174218181901.
pdf>. Acesso em 28 jul 2009.
9
FERNANDES, Sofia. Judicialização de royalties atrasaria o pré-sal, diz Gabrielli. Jornal Folha de
São Paulo online, 24 ago 2011.. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/964868judicializacao-de-royalties-atrasaria-o-pre-sal-diz-gabrielli.shtml>. Acesso em 10 nov 2011.
6
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1.2 ACESSO À JUSTIÇA E JUDICIALIZAÇÃO

Cappelletti e Garth afirmam que: “O acesso à justiça pode, portanto, ser
encarado como requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um
sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os
direitos de todos”. 10 Nesse sentido, pode-se dizer que o fenômeno da judicialização
surge sob o efeito da democracia. Como afirma C. Neal Tate, seria muito difícil
judicializar algum direito num sistema de governo autoritário ou totalitário.
No caso brasileiro, Werneck Viana 11 observa que o judiciário, antes um
poder periférico e encapsulado em uma lógica com pretensões autopoéticas inacessíveis
aos leigos12, distante da agenda pública e dos atores sociais, mostra-se, atualmente, uma
instituição central à democracia brasileira, quer no que se refere à sua intervenção no
âmbito social, como também na política.
A ideia de judicialização no país se iniciou segundo Motta,13 com a acessão
da camada mais pobre aos serviços jurídicos, o que segundo relato do autor isso se deu
por volta de 1950, quando da publicação no Brasil da lei 1.060, que estabeleceu a
concessão de assistência jurídica aos necessitados. A partir da assistência jurídica
gratuita a quem dela precisar e não tiver como arcar com os gastos da contratação de um
profissional, cria-se as Defensorias Públicas, sendo que a primeira foi a do Rio de
Janeiro em 1954 pela Lei 7.244/84. Essa lei dispõe sobre a criação dos Juizados de
Pequenas Causas. Ainda, na ideia de permitir o acesso da população de menor renda é
promulgada, posteriormente a Lei 8.078/90 que disciplina sobre a proteção ao
consumidor e dá outras providências e a Lei 9.099/95, que cria os Juizados Especiais
Civis e Criminais.
Reis Junior,14 citando Cappelletti e Garth, divide esse acesso à justiça em
três momentos. Primeiramente, na oferta de serviços jurídicos às camadas mais carentes
no Brasil, com a assistência jurídica gratuita. O segundo momento vem com a
positivação dos Direitos Humanos e o terceiro momento com a entrada do sistema
10

CAPPELLETTI; GARTH apud REIS JUNIOR, Paulo Bianchi. A judicialização do acesso a
medicamentos: a perspectiva da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Dissertação (Mestrado
em Administração Pública). Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2008. p. 8.
11
VIANNA, Luiz Werneck; BURGOS, Marcelo Baumann; SALLES, Paula Martins. Dezessete anos de
judicialização da política. Disponível em: <http://www.soc.puc-rio.br/cedes/PDF/cadernos/
cadernos%208%20-judicializacao.pdf>. Acesso em 21 out 2011.
12
Leigos no sentido de desconhecedor de seus direitos.
13
MOTTA apud REIS JUNIOR, Paulo Bianchi. op. cit.
14
CAPPELLETTI; GARTH apud REIS JUNIOR, Paulo Bianchi. op. cit.
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jurídico na defesa dos interesses coletivos e difusos. Cury citado por Reis Junior explica
bem esse desenvolvimento: “Enquanto os direitos de liberdade procurar libertar o
homem da atuação do Estado, os direitos sociais procuram liberar o homem do jugo do
próprio homem”.15
Percebe-se, então, que o caminhar da judicialização está intimamente ligado
a garantia dos direitos individuais e a concretização de lutas anteriores como a própria
Constituição de 1988, o Código do Consumidor, a criação de varas gratuitas para a
população que necessita da assistência jurídica, mas não tem como arcar com os custos.

1.3 A JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA E DAS RELAÇÕES SOCIAIS

Além das relações sociais, a política, também, foi judicializada em diversos
países. Pode-se dizer que o termo “judicialização da política” surgiu com C.N. Tate e T.
Vallinder16 em 1996, em um estudo sobre a ampliação da capacidade de decisão do
Poder Judiciário. Marcos Faro de Castro foca o no que chama “judicialização da
política“, um fenômeno que compreende duas dimensões:
[...] um novo ‘ativismo judicial’, isto é, uma nova disposição de
tribunais judiciais no sentido de expandir o escopo das questões sobre
as quais eles devem formar juízos jurisprudenciais (muitas dessas
questões até recentemente ficavam reservadas ao tratamento dado pelo
Legislativo ou pelo Executivo); (...) o interesse de
políticos é autoridades administrativas em adotar (a) procedimentos
semelhantes ao processo judicial e (b) parâmetros jurisprudenciais em
suas deliberações (muitas vezes, o judiciário é politicamente
provocado a fornecer esses parâmetros).17

Segundo entendimento dos autores pode-se afirmar que a judicialização da
política se relaciona, pelo menos em um aspecto, com a ampliação a área de atuação dos
tribunais por meio do poder de revisão judicial de ações legislativas e executivas com
fundamento nos direitos constitucionais.
No Brasil, foi em 1997 que Ariosto Teixeira e Marcus Faro de Castro
empregaram o uso do termo ao analisarem as ações de inconstitucionalidade do

15

CURY apud REIS JUNIOR, Paulo Bianchi. op. cit. p. 11-12.
Idem.
17
CASTRO, Marcos Faro. O Supremo Tribunal Federal e a judicialização da política. Disponível em:
<http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_34/rbcs34_09. htm>. Acesso em 10 nov 2011.
16
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Supremo Tribunal Federal. Castro 18 relata que o papel da corte nas demandas
constitucionais, como direito a educação, saúde, transporte entre outras está ligada a
atuação de advogados, juízes e promotores no setor público, em defesa do que sejam os
direitos fundamentais, como no caso desse trabalho: saúde.
Castro demonstra que como uma “politização da justiça”, na participação e
até formação de políticas públicas. Ele aponta a importância da judicialização em países
como a França, Alemanha e Estados Unidos. Na França “Na decisão que bloqueou o
programa de nacionalização de Mitterrand, o Conseil Constitutionnel adotou claramente
razões alheias a critérios de política econômica (...) apoiando-se na Declaração dos
Diretos do Homem”.19
Uma análise de 1.240 ementas de acórdãos publicados no Diário de Justiça
da União (DJU) no primeiro semestre de 1994 foi base de estudo de Castro e demonstra
que a partir da Constituição de 1988 o judiciário brasileiro passou a interagir mais no
sistema político, seja de forma direta ou mesmo em pronunciamentos ou entrevistas dos
magistrados. “A relação do judiciário com o sistema político agrega, portanto, também,
a influência da opinião pública”.20
Mas foi Werneck Vianna, em 1999, que deu um sentido recorrentemente
utilizado para se referir à judicialização da política. Vianna utilizou o termo para narrar
às mudanças ocorridas na consolidação dos direitos após a promulgação da Constituição
de 1988, afirmando que: “[...] o tribunal começa a migrar, silenciosamente, de uma
posição de coadjuvante na produção legislativa do poder soberano para uma de ativo
guardião da Carta Constitucional e dos direitos fundamentais da pessoa humana”.21
O fundamento dado pelos autores se baseia em pesquisa realizada durante
dois períodos na década de 2000, com intervalo de sete anos, com o objetivo de
verificar o impacto dos magistrados na nova leitura do judiciário após a promulgação da
Carta de 1988, principalmente, estudando as Adins, num total de 1.713 entre 1999 a
2005. “As Adins já fazem parte do cenário natural da moderna democracia brasileira”.22

18
CASTRO, Marcos Faro. O Supremo Tribunal Federal e a judicialização da política. Disponível em:
<http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_34/rbcs34_09. htm>. Acesso em 10 nov 2011. p.
18.
19
Idem.
20
Idem.
21
VIANNA, Luiz Werneck; BURGOS, Marcelo Baumann; SALLES, Paula Martins. Dezessete anos de
judicialização da política. Disponível em: <http://www.soc.puc-rio.br/cedes/PDF/cadernos/
cadernos%208%20-judicializacao.pdf>. Acesso em 21 out 2011.
22
Idem. p. 42.
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Segundo os autores acima citados “[...] o alto índice de litigação contra
normas dos legislativos estaduais aponta para a existência de problemas na formação da
vontade política local [...]” e, ainda: “Esse tipo de litigação está orientado, em geral,
para a defesa da ordem racional-legal disciplinada pela Constituição, e, como tal,
deságua no STF, emprestando a essa corte, na prática o papel de um conselho de
Estado”.23

1.4 ASPECTOS POSITIVOS DA JUDICIALIZAÇÃO

A judicialização no Brasil está ligada diretamente a evolução da democracia
no ambiente social, é um novo espaço que como já dito, anteriormente, de certa forma
reforçada pelos depoimentos e comportamentos dos magistrados brasileiros. Vive-se no
país uma nova sociedade, mas consciente dos seus direitos, com novos costumes e
valores e dos meios possíveis para garanti-los.
Reis Junior acredita que existe um novo locus institucional, que se torna
acessível a todos na busca da garantia dos direitos sociais.
[...] a crescente busca dos tribunais por uma sociedade interessada na
concretização de direitos individuais e coletivos, também, constitui
uma forma de participação no processo político, tanto em virtude dos
tribunais estarem mais acessíveis ao cidadão do que os demais poderes
constituídos, quando em razão da obrigação de, mediante provocação
apresentem alguma resposta às contendas que lhes são demandas
legitimando garantias e direitos por meio de sentenças.
Essa nova concepção participativa não representa, por conseguinte,
qualquer incompatibilidade com um regime político democrático
porque estabelece uma relação de compromissos entre o poder
judiciário e a soberania popular pouco influenciada por decisões
adotadas pelas representações majoritárias que se alternam com
relativa frequência.24

Em síntese, a judicialização da política e das relações sociais será entendida
como um processo político e social tal como expresso por como Débora Alves Maciel e
Anfrei Koerner:
A expressão (judicialização) recebe um sentido de processo social e
político, quando é usada para se referir à expansão do âmbito
qualitativo de atuação do sistema judicial, do caráter dos
procedimentos de que dispõem (...). A judicialização é tomada como
um processo objetivo utilizado para defender propostas de mudança
23
24

VIANNA, Luiz Werneck; BURGOS, Marcelo Baumann; SALLES, Paula Martins. op. cit. p. 50.
CITTADINO apud REIS JUNIOR, Paulo Bianchi. op. cit. p. 14.
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na organização do Judiciário ou na cultura jurídica, considerada
defasada face às novas necessidades sociais.25

Maciel e Anfrei Koerner argumentam que a judicialização é um fato que
está presente em todo o mundo e o Brasil não ficaria de fora dessa nova forma de
administrar o direito público.
O fenômeno da judicialização das relações sociais está efetivamente
ocorrendo e o direito tem realmente influído na vida social das
pessoas. São vários os exemplos em que essa situação se verifica,
como no casos de mulheres que são agredidas pelos companheiros e
crianças que em situação de risco. Por evidente que o direito deve ser
igual a essas relações, até mesmo em defesa da dignidade da pessoa
humana.26

1.5 ASPECTOS NEGATIVOS DA JUDICIALIZAÇÃO

No entendimento do jurista francês Antonie Garapon, a judicialização surge
pelo enfraquecimento dos poderes legislativo e executivo e torna o judiciário um
crescente ator político, que diretamente interfere nas decisões de políticas publicas e
sendo visto como ultimo refúgio para uma democracia idealizada, e na mesma medida
que cresce o crédito na justiça, diminui a confiança e o interesse na política:
[...] a cooperação entre os diferentes atores da democracia não é mais
assegurada pelo Estado, mas pelo direito, que se coloca, assim, como
a nova linguagem política na qual são formuladas as reivindicações
políticas. A justiça tornou-se em um espaço de exigibilidade da
democracia. Ela oferece potencialmente a todos os cidadãos a
capacidade de interpelar seus governantes, de tomá-los ao pé da letra e
de intimá-los a respeitarem as promessas contidas na lei [...].27

Sob esse aspecto a judicialização não é vista somente como um evento
positivo, sendo a razão disso o que ela representa no que se refere à efetividade do
Estado em cumprir o seu papel. O Senador da República Tião Viana,28 representante do
estado do Acre, é contra a judicialização da saúde alegando que existe no Brasil um
movimento no valor aproximado de R$ 680 milhões em compras de medicamentos

25

MACIEL, Debora Alves; KOERNER, Andrei. Sentidos da judicialização da política: duas análises.
São Paulo: Lua Nova, 2002.
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BARCELAR apud MACIEL, Debora Alves; KOERNER, Andrei. op. cit.
27
GARAPON, Antoine. O juiz e a democracia. Rio de Janeiro: Revan, 1999. p. 48-49.
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Senador da República represente do Estado do Acre pelo Partido Trabalhista.
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decididas por ordens judiciais, afirmando ser “temerosa” a tendência de substituir um
pensamento técnico e político da gestão da saúde pela decisão de um juiz.
Não é função de o Estado garantir que seja colocado em prática o que se
determinou a lei? Se isso não ocorre e o cidadão precisa recorrer ao poder judiciário é
sinal que em algum momento o Estado deixou de proporcionar o que é seu dever.
Assim está no preâmbulo de nossa Constituição Federal:
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado
a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem
interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias,
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da
República Federativa do Brasil.29

Estado Democrático de Direito já tem no nome o seu fundamento, vejamos:
a palavra democracia vem do grego, demo significa povo e cracia governo, portanto
governo do povo. O poder legislativo é exercido por representantes eleitos pelo povo
por meio de eleições diretas, e são esses representantes que criam as leis e são, também,
os representantes do povo que as executam pelo Poder Executivo; portanto é uma
democracia onde o povo tem liberdade de expressão e é livre para manifestar sua
opinião.
A função do Estado Democrático de Direito, como lemos no preâmbulo da
Constituição é assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, com fundamento
no princípio da dignidade humana, direito para todos democraticamente. E quais são
então os direitos sociais? A constituição brasileira institui no artigo 6º esses direitos, in
verbis:
Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,
na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 64, de 2010)30

Há de se considerar que a igualdade dos direitos é também uma garantia
constitucional, e o significado de igualdade nos dicionários é de ser um princípio
29

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em:
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2011.
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segundo o qual todos os homens são submetidos à lei e gozam dos mesmos direitos e
obrigações. Em um sentido mais específico relacionada à política, igualdade traduz a
ausência das diferenças de direitos e deveres entre membros de uma sociedade.
Podemos dizer então que igualdade é quando cada indivíduo tem
oportunidades iguais, e é sob esse aspecto que surge o questionamento de que a
judicialização não tem só aspectos positivos, pois com ela constata-se a deficiência em
uma das funções do Estado.
Assim, também, entende Garapon31, quando afirma que o crescimento do
poder judiciário como ator político se deve a crise da representação política e da própria
democracia moderna na medida em que ocorre um enfraquecimento dos poderes
legislativo e executivo, afirmando, ainda, que a judicialização esconde dois fenômenos
aparentemente distintos: o enfraquecimento do Estado e o desmoronamento simbólico
do homem e da sociedade democrática.

1.6 ACESSO À JUSTIÇA E A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE

A Constituição Federal garante o direito a saúde a todos, e não define que o
direito a saúde deva ser priorizado na forma de disponibilização de medicamentos e
tratamentos específicos para determinados pacientes que acionaram o poder judiciário.
O conceito de direito é muito mais amplo; a Lei 8.080/90 dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e, ainda, determina outras providencias
para promoção da saúde. Vejamos in verbis:
Art. 3º - A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes,
entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o
acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população
expressam a organização social e econômica do País.
Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por
força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas
e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social.32

31
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Está bem claro que o direito a saúde garantido constitucionalmente não se
resume apenas a compra de medicamentos ou liberação de tratamentos, como pode
parecer num primeiro momento quando nos referirmos sobre a judicialização da saúde.
O artigo de lei acima citado é bem claro em afirmar que a saúde é proporcionada por um
conjunto de fatores.
O Comitê de Especialistas das Nações Unidas para os Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais sustenta que o direito a saúde não é estar sempre saudável, mas sim
ter direito a um sistema de proteção à saúde que ofereça oportunidades iguais para as
pessoas alcançarem os mais altos níveis de saúde possíveis.33
Também, não é possível relacionar quais as formas são suficientes para se
proporcionar a saúde, no sentido de prevenção, porque inúmeras são as necessidades
para se conseguir um padrão básico de saúde.
[...] ainda que soubéssemos exatamente quais políticas são eficazes
para garantir o mais alto grau de saúde possível a toda a população,
seria impossível implementar todas essas políticas. Isso porque,
enquanto as necessidades de saúde são praticamente infinitas, os
recursos para atendê-las não o são, e a saúde, apesar de ser um bem
fundamental e de especial importância, não é o único bem que uma
sociedade tem interesse em usufruir.34

Mesmo se tivéssemos mais recursos do que os destinados, atualmente, para
a saúde, nem assim seriam possíveis para prever todo e qualquer tipo de doença e
evitando assim a necessidade de se entrar na justiça.
Sempre haverá necessidade de se fazer escolhas; seja para decidir quais as
melhores políticas a serem adotadas, sejam na questão do fornecimento de
medicamentos, e que nesse último caso ficam à cargo dos magistrados. Não temos,
portanto, como definir uma maneira de se proporcionar a saúde para todos de uma
forma equitativa; nesse sentido.
A judicialização da saúde contempla as dimensões positivas e negativas
relacionadas acima. A procura pelo sistema jurídico quanto aos problemas advindos da
saúde teve seu inicio na década de 90, com o aumento do número de infectados pelo
vírus HIV. O medicamento que combatia o avanço do vírus não fazia parte da listagem
de fármacos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Por esse motivo os
portadores do vírus entraram na justiça e conseguiam liminares que obrigavam o Estado
33
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a fornecer o medicamento, gratuitamente. A partir de 1996, a distribuição desses
medicamentos se tornou obrigatória aos doentes com AIDS e aos portadores do vírus
HIV, com a promulgação da Lei 9313/96, passando a fazer parte da listagem do SUS.
Mas não é somente a AIDS que leva o cidadão, atualmente, a entrar no
judiciário brasileiro; outros problemas como diabetes, cânceres e doenças degenerativas
ou não; têm sido objetos de ação na esfera jurídica. O Conselho Nacional de Justiça
divulgou que tramitam, atualmente, no judiciário brasileiro 240.980 processos judiciais
envolvendo questões de saúde, sendo que na maioria é pedido para medicamentos,
seguido de pedidos de procedimentos médicos pelo SUS.
No entender do Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
Lenio Luiz Streck, judicialização da saúde é:
[...] a abertura para novas possibilidades de concretização do direito
por intermédio da jurisdição constitucional, o descobrimento da
materialidade do direito e o desvelamento do direito à saúde constante
no generoso texto da Constituição do Brasil.35

Mas qual seria o motivo que levou a judicialização da saúde? Um seria a
falta de atualização mais frequente dos medicamentos constante na lista do SUS,
provocado por uma demora burocrática para aquisição e distribuição de novos
medicamentos, e até mesmo quando já existe o medicamento ocorre da sua distribuição
não ser feita de forma homogênea, o que faz com que diversos pacientes entrem na
justiça pedindo medicamentos já existentes na listagem, mas que não existe no posto de
saúde onde foi atendido.
Na opinião do Desembargador da 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul, Genaro Baroni Borges:
O sistema da saúde se tornou ‘judicializado’ porque chegam ao TJ
questões que não deveriam chegar, e a conseqüência é que o
judiciário, tanto quanto o paciente é vitima da situação carente do
Estado e se vê incumbido de administrar a escassez de recursos
públicos, quando essa não é a sua função. (identificação)36

Se a procura pelo judiciário, para concretização dos direitos já garantidos,
iniciou após a promulgação da Constituição de 1988, a preocupação em garantir o
direito à saúde é muito anterior a isso. Desde a Declaração Universal dos Direitos

35

STRECK apud LOPES, Mauricio Caldas. Judicialização da saúde. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
Prefácio.
36
RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. 21ª Câmara Cível. Des. Genaro Baroni Borges.
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Humanos em 1948 foi estabelecido os direitos sociais e entre eles estava a saúde, o
artigo XXV da referida declaração determinava, in verbis:
XXV: Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de
assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação,
vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais
indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença,
invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de
subsistência em circunstâncias fora de seu controle.37

A constituição de 1988 veio consolidar vários direitos, dentre eles o da
saúde que passou a ter status de direito fundamental. E vários são os artigos que
abordam o tema saúde, in verbis:
Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,
na forma desta Constituição.38

Além da determinação de ser a saúde um direito fundamental, a
Constituição, também, determinou que o salário mínimo deveria ser capaz de atender às
necessidades vitais básicas do trabalhador, determinando inclusive quais são essas
atividades, in verbis:
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de
atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para
qualquer fim [...].39

Se o Estado apesar dessa determinação da nossa carta Magna se mantém
numa postura de não garantir os direitos constitucionais, seja por falta de recursos
propriamente ditos, ou por falta de capacidade de gerir os recursos disponíveis, é no
judiciário que população recorre no anseio de terem seus direitos efetivados. Pode
parecer um contra-senso, que se precise entrar na justiça para assegurar direitos já
garantidos. Não deveria o Estado efetivar direitos contidos em nossa carta magna? Não
é dele essa obrigação?
37

ONU – Organização das Nações Unidas. Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). Art.
XXV.
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BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7 ao.htm>. Acesso em 13 ago
2011.
39
Idem.
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A garantia do direito a saúde está previsto nos artigos 196 e 197 da
Constituição Brasileira de 1988, in verbis:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser
feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física
ou jurídica de direito privado.40

Há de se afirmar que a igualdade dos direitos é, também, uma garantia
constitucional, e o significado de igualdade nos dicionários é de ser um principio
segundo o qual todos os homens são submetidos à lei e gozam dos mesmos direitos e
obrigações. Em um sentido mais específico relacionado à política igualdade traduz a
ausência de diferenças de direitos e deveres entre os membros de uma sociedade.
Pode-se dizer, então, que igualdade é quando cada indivíduo tem
oportunidades iguais, e se esse é o conceito de igualdade, a judicialização da saúde seria
um fator contrário a igualdade então, porque nesse sentido só está tendo direito a saúde
os que buscam pelo judiciário. De certo que não tem o Estado como prever as
necessidades em relação à saúde de cada individuo da sociedade, mas mesmo quanto
toma conhecimento da necessidade, se mantém omisso e é por causa dessa omissão que
se encontra no judiciário a última porta a se abrir em busca do seu direito.
Com a incapacidade de o Estado em proporcionar os dispostos nos artigos
acima, nosso judiciário está abarrotado de liminares com pedidos de medicamentos e
tratamentos não oferecidos pelo SUS. Nota-se que a constatação de incapacidade do
Governo refere-se, apenas, nesse estudo o da não efetivação do direito à saúde, sem com
isso determinar se a falta de efetividade se dá pela carência de recursos ou de má
administração dos mesmos; a determinação desse fator não é o nosso objeto de estudo.
O fato é que se entende assim: se o direito é garantido constitucionalmente e não está
sendo realizado pode então ser levado ao judiciário para sua efetivação. Mas isso tem
consequências:
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BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7 ao.htm>. Acesso em 13 ago
2011.
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As consequências da interpretação judicial dominante do direito à
saúde não se limitam, portanto, à distorção marginal de um sistema
que é essencialmente justo. O que ocorre, em verdade, é a
sobreposição de duas iniquidades: em um sistema já iníquo em virtude
de desigualdades sócio-econômicas pronunciadas, adiciona-se novo
fator de iniquidade. Como o acesso ao judiciário é ainda bastante
restrito a grandes parcelas da população, o uso da via judicial como
meio para alocar recursos escassos da saúde favorece
automaticamente aqueles que têm maior facilidade de acesso a essa
via, geralmente provenientes das camadas mais favorecidas da
população.41

Nessa busca incessante dos indivíduos em garantir os seus direitos o
judiciário está sendo provocado a interferir em outros caminhos, antes distantes da sua
atuação interferindo, portanto, no executivo, legislativo e administrativo. A interferência
se dá no momento em que o gasto com a saúde excede ao gasto planejado. Para todas as
despesas há um planejamento prévio e com saúde também, existe uma previsão legal
para isso; se os gastos ultrapassam esses recursos por causa dessas liminares, certamente
que recursos de outras áreas serão utilizados, pois não pode o Estado deixar de cumprir
uma ordem judicial.
Sabemos que cada paciente tem sua necessidade, tem sua particularidade no
medicamento ou tratamento a ser adotado, e quer ver o seu problema de saúde
solucionado; e isso é o normal, no momento da urgência da cura de uma doença
ninguém pensa nos problemas que serão gerados quando o direito a saúde de apenas um
é efetivado em detrimento da saúde de outros. Muitos medicamentos e tratamentos são
de alto custo e para a aquisição deles certamente que outros medicamentos, mesmo que
sejam de baixo custo não serão adquiridos e outros direitos a saúde serão
negligenciados.
Não se discute aqui o direito que os pacientes têm de terem sua saúde
recuperada, nem mesmo se discute a faculdade que possuem de buscar pelos seus
direitos, o que vemos é uma desigualdade na conquista da efetivação de determinados
direitos. Se todos possuem, igualmente, os direitos fundamentados na nossa
Constituição parecem injustos, que só aqueles que buscam o judiciário consigam a
efetivação. Gustavo Amaral reflete:
[...] os recursos são escassos, como são, é necessário que se façam
decisões alocativas: quem atender? Quais são os critérios de seleção?
Prognóstico de cura? Fila de espera? Maximização de resultados
41

VIEIRA, Fabiola Sulpino; ZUCCHI, Paola. Distorções causadas pelas ações judiciais à política de
medicamentos no Brasil. Revista de Saúde Pública, v. 41, ano 2. p. 245.
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(numero de vidas salvas para cada mil reais gastos, por exemplo)?
Quem consegue primeiro uma liminar? Tratando-se de uma decisão,
nos parece intuitiva a necessidade de motivação e controle dos
critérios de escolha, uma prestação de contas à sociedade do porquê se
preferiu atender a uma situação e não outra.42

Ao fornecer um medicamento de alto custo para um, pode-se dizer que é
simultaneamente escolher quem deixará de ser atendido, mas vale ressaltar que o direito
a saúde é um direito coletivo e não um direito individual.
Medicamentos e tratamentos caros estão sendo garantidos sem ao menos a
comprovação da sua eficácia, pacientes estão conseguindo fazer tratamento até mesmo
fora do país. Existe caso de medicamento e tratamento pedidos que sequer possuísse a
comprovação cientifica da sua eficácia e nem possuírem a aprovação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 43. Garantir a saúde é um dever do Estado e
direito da população, e isso não se discute, se discute a forma de como isso tem sido
feito.
O artigo 196 da Constituição brasileira que garante o direito a saúde define,
também, que a garantia desse direito deve ser feito mediante políticas sociais e
econômicas e com acesso igualitário as ações e serviços para promoção, proteção e
recuperação da saúde. Diante dessa determinação bem clara de que o direito é para
todos e não somente para os que buscam o judiciário, que se deva pensar naqueles que
deixam de ter um direito pelo gasto excessivo com poucos. Deve-se pensar no direito
para um todo e não somente para alguns. Fabíola Sulpino Vieira, no artigo Ações
judiciais e direito à saúde: reflexão sobre a observância aos princípios do SUS faz uma
colocação sobre esse sentido: “A questão que se coloca com frequência e que se
constitui um equívoco é de que a negativa de fornecimento de determinado produto
farmacêutico significa negativa do direito à saúde”.44
É muito comum que qualquer pessoa que não reflita um pouco sobre o tema
pense em um primeiro momento, que todos têm direito aos medicamentos que
necessitam para tratamento das suas doenças e acreditam ser uma obrigação do governo
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AMARAL, Gustavo. Direito, escassez & escolha: em busca de critérios jurídicos para lidar com a
escassez de recursos e as decisões trágicas. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 20.
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ANVISA – Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – Autarquia ligada ao Ministério da saúde, criada
com o objetivo de promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da
produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, incluindo
ambientes, processos, insumos e tecnologias relacionadas.
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VIEIRA, Fabiola Sulpino. Ações judiciais e direito à saúde: reflexão sobre a observância aos
princípios do SUS. Revista de Saúde Pública, 2008. p. 367.
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fornecer. Ocorre que isso tem um custo e um custo alto. Veja abaixo um exemplo
colocado pela autora em seu artigo:
Por exemplo, considere a situação hipotética, cujo cálculo é muito
simples. A prevalência da hepatite viral crônica C no Brasil é estimada
em 1% da população geral. A população brasileira, segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), era de 186.770.562 de
pessoas em julho de 2006. Portanto, cerca de 1.867.706 delas possuem
o vírus da hepatite C por esta aproximação. Supondo-se que o SUS
trate 25% (466.927) dessas pessoas com o medicamento interferon
peguilhado e como o tratamento deve ser feito com a aplicação de
180mcg, uma vez por semana durante 48 semanas e, o preço da
seringa preenchida de 180 mcg é de R$ 1.107,49, o custo estimado é
de 24,8 bilhões de reais.
Se esta situação tivesse acontecido, este valor corresponderia a 64%
do gasto total executado pelo Ministério da Saúde em 2006 (38,8
bilhões de reais). Ou seja, dois terços do orçamento federal da saúde
seriam gastos para a oferta de um único produto farmacêutico
com cobertura de 0,25% da população.45

E esse exemplo é feito em cima de dados referentes ao ano de 2006, hoje o
número da população é bem maior e com certeza o número dos que estão com hepatite
também. Em um exemplo simples, nem tão irreal assim a autora conseguiu provar que
se o governo comprasse o medicamento indicado para todos os habitantes portadores de
um único tipo de doença, o gasto seria tão alto que o comprometimento consumiria 2/3
do total do orçamento federal para a saúde.
É preciso analisar os efeitos que os altos custos dessa judicialização da
saúde têm provocado no orçamento publico, na efetivação das políticas públicas. O
judiciário garante e a administração publica cumpre? Pode a administração pública para
garantir o cumprimento de a sentença tirar recursos destinados a outros setores? Muitos
são os questionamentos que circulam esse tema.
E a reserva do possível serve de alegação para não cumprimento desses
milhares de liminares? Questionamentos não faltam, problemas também não. Ao pensar
que o direito a saúde é direito de todos, esbarra-se no dilema já citado acima, que é a
questão que quando um medicamento de alto custo é liberado para determinado paciente
é óbvio que outro paciente ou mesmo outros pacientes deixarão de serem atendidos.
Difícil é a decisão de garantir a saúde de uns em detrimento da saúde de
outros. Tem o magistrado consciência disso ao sentenciar a favor de quem o provoca?
Ao magistrado cabe conceder o pedido com base nas provas das necessidades
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apresentadas e com fundamento nos direitos garantidos pelo nosso ordenamento
jurídico. Não tem como exigir ou esperar que um magistrado antes de sentenciar faça
análise de custos para assim determinar se tem ou não o governo recursos para compra
do medicamento ou pagamento do medicamento que está sendo requerido pela parte.
Em uma decisão o Ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal,
assim determinou:
[...] entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se
qualifica como direito subjetivo inalienado assegurado a todos pela
própria Constituição Federal (art.5º, caput e art.196), ou fazer
prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse
financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez figurado esse
dilema – que razões de ordem técnico-jurídica impõem ao julgador
uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável
à vida e a saúde humana.46

Os que buscam a justiça encontram na figura do juiz o último recurso para a
solução da sua necessidade. E nessa urgente decisão prefere o magistrado em conceder
o que é pedido no temor da perda de uma vida. No entender de Garapon:
[...] o juiz surge como um recurso contra a implosão das sociedades
democráticas que não conseguem administrar de outra forma a
complexidade e a diversificação que elas mesmas geraram. O sujeito,
privado das referencias que lhe dão uma identidade e que estruturam
sua personalidade, procura no contato com a justiça uma muralha
contra o desabamento interior. Em ‘fase da decomposição do político,
é então ao juiz que se recorre para a salvação’.47

Cabe, agora, ao judiciário na figura de nossos magistrados a determinação
da concessão do “direito a saúde”, e nesse sentido o direito a saúde se refere, em
especifico, daquele que recorre à justiça. É necessário que exista um maior
conhecimento nessa área daqueles que decidirão, ou mesmo que tenham os juízes
auxiliares que possam contribuir com a análise do pedido e medicamento, dando assim
a certeza ao magistrado que o que se pede é o necessário.
A certeza de ser o direito a saúde um direito fundamental, não pode ser
justificativa única e suficiente para que o governo seja impelido a fornecer qualquer
medicamento, sem que antes ocorra pelo menos um controle mínimo com o objetivo se
investigar a relação da necessidade do paciente e se obter referências de que o
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pet 1.246-SC. Rel. Ministro Celso Mello.
GARAPON, Antoine. O juiz e a democracia. Rio de Janeiro: Revan, 1999. p. 26-27.

37

medicamento ou tratamento é o correto para a doença apresentada, levando em
consideração a dosagem exigida.
Pactuando desse entendimento está o Ministro Luiz Fux entendendo, que ser
for comprovado que o individuo sofre de determinada doença, necessitando assim de
determinado remédio para tratamento, esse deve ser fornecido, atendendo ao principio
maior que é a vida, ressaltando o Ministro que fala em fornecimento depois da referida
comprovação de sua necessidade. O que não se pode deixar acontecer é que a decisão de
vida ou de morte esteja apenas sob a responsabilidade do magistrado.
Percebemos nesse capítulo que embora a saúde seja um direito fundamental
do ser humano, segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, em alguns
casos esse direito não é respeitado e surge a necessidade de buscar na Justiça uma
solução para dilemas criados a partir do que é direito de um em detrimento do direito de
outro, quando esse outro representa a coletividade que é gerida pelo Estado.
O valor de um tratamento ou medicamento pode afetar outros serviços que o
Estado julga serem mais necessários, por atingir uma parcela maior da sociedade. E para
dirimir esse conflito é que entra a ação dos magistrados, na Judicialização da Saúde,
fazendo papel do Estado, que não age ou não quer agir na garantia de tal direito, por
vários motivos, como por exemplo: ser um tratamento de custo muito elevado.

1.7 OBSERVANDO A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO

Em um trabalho apresentado pelo procurador do Estado do Rio de Janeiro e
subsecretário jurídico e corregedor da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro,
Pedro Henrique Di Mais Palheiro48, demonstra que em 2007 foram 3.100 ações movidas
com a finalidade de levar o Estado a arcar com medicamentos, tratamentos e exames;
em 2008 subiu para 3.500; em 2009 foram 4.500 e 2010 caiu para 3.800. Ele apresenta
a tabela abaixo que aponta as ações individuais de medicamentos e a apreciação dos
mesmos.
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Informações da apresentação em power-point. Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/
web_scsjs/Docs/apresentacoes/juducualizacao_Pedro.ppt>. Acesso em 7 jun 2011.
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Tabela 1 – Distribuição das ações individuais de medicamentos, segundo apreciação
dos pedidos de tutela antecipada

Comarca da Capital – Rio de Janeiro - julho de 2007 a junho de 2008

N

Per cen tu al ( % )

F oi c onc edid a a tutel a antec ipa d a, IN T EG RA LM EN T E, p ara
fornec im ento dos m edi cam en tos s olici tados

227

7 8,5

F oi c onc edid a a tutel a antec ipa d a, IN T EG RA LM EN T E, p ara
“ for neci m ento do s m edic am ento s s olic it ados, ou outr os
nec es sár ios ao s eu tratam en to, des de que c om pr ovad a a
pr es criç ão m éd ica”

53

1 8,3

F oi c onc edid a a tutel a antec ipa d a, IN T EG RA LM EN T E, p ara
“ for neci m ento do s m edic am ento s s olic it ados, ou outr os
nec es sár ios ao s eu tratam en to, des de que c om pr ovad a a
pr es criç ão m éd ica oriunda do SU S ”

5

1,7

F oi c onc edid a PAR C IA LM E N T E a tutela ante c ipada*

4

1,4

N ã o f oi c once dida a t utela ante c ipada

0

0,0

289

100

Apr eciaçã o dos pedid o s de tutela ante ci pada

T o tal
F on te : T J /R J , E lab or açã o P ró pr ia
* O ba nco d e d ad os d o T J/R J n ão de s cr eve o co nt eúd o do pe dido ne ga do

Gráfico 1 – Classificação de Pedidos Judiciais na Comarca do Rio de Janeiro

Fonte: TJ/RJ49
49

Idem.

2 NÚCLEO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM AÇÕES JUDICIAIS DA SAÚDE NAT

2.1 A CRIAÇÃO DO NAT

Se a Judicialização da Saúde é uma realidade já consagrada no Brasil, o que
fazer para dar mais segurança na lide? Como os magistrados que não têm o
conhecimento técnico, tão específico a área de saúde, podem decidir por atender ao
requerente um determinado medicamento ou tratamento? Essa falta de técnica pode
levar juízes a decidirem de forma equivocada, por total falta de conhecimento e de certa
forma, também, permitir que haja algum tipo de má fé, uma vez que desconhecem se o
procedimento requerido é realmente o melhor, ou como já fora mencionado se o
medicamento pedido não pode ser substituído por outro que já exista na relação de
medicamentos da rede pública.
No Rio de Janeiro os gastos com essas ações aumentaram em grandes
proporções, uma vez que em 2007, estudos comprovam que o gasto foi de nove milhões
para o cumprimento das decisões judiciais, e em 2009 o gasto foi de 50 milhões.50
O ponto é que as decisões sobre questões de saúde sempre foram um desafio
para os magistrados, pois necessitam de conhecimento técnico. Como se pode conceder
um medicamento, mesmo que o objetivo seja de não ver um paciente morrer, sem saber
se o pedido do medicamento é mesmo o mais indicado para determinada patologia?
Como os magistrados tinham a certeza de que a quantidade pedida é a certa para o
doente? Isso sem falar nos casos de pedidos de medicamentos que não tinham registro
no Brasil. Os magistrados não tinham outra escolha senão o de acreditar no que estava
escrito no receituário médico levado aos tribunais. Decisões sobre medicamentos
sempre precisam ser rápidas e eficazes.
Certamente que o direito a saúde é um direito constitucional garantido a
todo cidadão como já citado, e a busca no judiciário para a efetivação desse direito é
justa. Mas isso não quer dizer que todo pedido tem de ser acatado com base nesse
direito. O direito de um não pode comprometer o direito do outro.
Como forma de auxiliar o judiciário carioca com relação às demandas da
população ao judiciário na área de saúde; e por ser comprovadamente um assunto que
50

Idem.
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requer conhecimento técnico e especifico para que decisões sejam tomadas, o Presidente
do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro desembargador Luiz Zveiter celebrou em
fevereiro de 2009, um termo de cooperação com a Secretaria de Saúde do Estado e a
Defesa Civil (SESDEC) para a criação do Núcleo de Assessoria Técnica em Ações
Judiciais da Saúde (NAT)
Assim, para evitar que situações como acima relatadas possam ocorrer é que
foi criado o Núcleo de Assessoria Técnica em Ações Judiciais da Saúde, o NAT como
ficou conhecido no meio Jurídico. Essa ideia tomou forma no Rio de Janeiro.51

2.2 OBJETIVOS DO NAT

O NAT está localizado dentro do prédio do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro, no Centro, desde o inicio de seu funcionamento. Hoje trabalham 23
profissionais, sendo um médico, treze farmacêuticos, dois enfermeiros, três
nutricionistas e quatro na área da administração. Eles são servidores temporários um a
dois anos, prorrogáveis pelo mesmo período da contratação.
Ele conta com servidores da Secretaria de Estado de Saúde das áreas de
Medicina, Farmácia, Nutrição e Enfermagem. Até maio de 2011 estavam lotados nesse
Núcleo 26 profissionais e têm 48 horas para emitir um laudo.52
A finalidade do Núcleo é dar auxilio técnico aos magistrados nas ações
referentes às questões de saúde, onde os autores buscam obrigar o Estado a fornecer
medicamentos, insumos para a saúde e nutrição, exames e diagnósticos e tratamentos
médicos. De fato, segundo o termo de colaboração entre o Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Saúde (SEDESC) em Setembro de 2009 o
objetivo do Núcleo é de fornecer subsídios técnicos aos magistrados nas ações eu
tenham por objeto compelir o Estado do Rio de Janeiro ao fornecer medicamentos e
outros insumos, além de exames e tratamentos médicos, em ações que demandem esse
tipo de serviço por parte do referido Estado.
O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Luiz
Zeveiter, afirmou em entrevista pública no próprio site, com o título: TJ do Rio e
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Secretaria de Saúde do Estado ampliam serviços de Plantão Médico, que essa parceria
“[...] tem o objetivo de atender melhor as necessidades da população que procura o
judiciário com pedidos de medicamentos”.53
O secretário de saúde, na mesma entrevista, ressaltou que é uma parceria
inédita no Brasil. “A grande vantagem do trabalho e dar suporte aos juízes com o único
objetivo e eu não seja feito um tratamento desnecessário e eu remédios não sejam
desperdiçados”.54
Percebe-se que o objetivo do núcleo não é privar o cidadão de um direito
constitucional ou simplesmente fazer economia para a administração pública; mas sim
evitar o desperdício de dinheiro público com a compra desnecessária de muitos
medicamentos, evitando fraudes nesse tipo de solicitação e, ainda, dando subsídios aos
magistrados para que tenham mais tranquilidade ao tomar uma decisão.

2.3 ATRIBUIÇÕES DE RESPONSABILIDADES E TAREFAS DAS INSTITUIÇÕES
ENVOLVIDAS

No que se refere às obrigações de cada parte ficou determinado que o
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro providenciaria o espaço físico para a atuação no
Núcleo devendo, também, permitir o livre acesso dos técnicos da SESDEC nas
dependências do fórum nos mesmos horários que os servidores do Tribunal de Justiça
têm permissão. Ficou sob responsabilidade, também, do Tribunal o fornecimento dos
móveis, material de escritório, telefone, serviço de limpeza para o espaço do núcleo
sejam eles diretamente ou por serviço terceirizado.
Resumindo, entre as obrigações previstas para o Tribunal de Justiça estão:
a) Espaço físico para os profissionais de saúde exercer suas atividades;
b) Liberação de ingresso dos técnicos nas dependências do fórum;
c) Mobiliário, material de escritório e linha telefônica;
d) Computadores, impressoras, internet e rede de lógica;
e) Serviço de limpeza;
f) O Tribunal deve arcar com os custos de concessionárias de água e esgoto,
energia e telefonia;
53
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g) Informações e esclarecimentos sempre que os profissionais de saúde
assim necessitarem para execução do trabalho e;
h) Os técnicos poderão manusear os processos judiciais que tenham ação
direta em relação a compelir o Estado do Rio de Janeiro a fornecer qualquer insumo ou
tratamento na área de saúde.

O termo de colaboração determina que em contrapartida a Secretaria de
Estado do Rio de Janeiro deverá:
a) Fornecer técnicos na área de saúde para auxiliar os magistrados nas ações
que são de finalidade do termo.
b) Arcar com as despesas dos profissionais que atuarão com os magistrados.
c) Em conjunto com o Tribunal fornecer computadores, impressoras e
acesso a rede lógica.
d) Prestar informações e esclarecimentos sempre que forem demandados.

O termo de colaboração ressalta, ainda, que não haverá transferência de
recursos orçamentários e que as despesas com relação ao trabalho dos profissionais
estão previstas na Lei Orçamentária Anual da Lei de Diretrizes Orçamentárias e no
Plano Plurianual. Já os móveis que foram remanejados para o Núcleo, sejam eles do
Tribunal ou da Secretária de Saúde serão, sempre, da instituição que o emprestou ao
NAT.
Outras responsabilidades do Tribunal são as despesas com o consumo de
água e esgoto, energia elétrica e telefonia, sempre referente, apenas, ao que for
consumido para funcionamento do núcleo devendo.
Ao SESDEC em conjunto com o Tribunal de Justiça ficou o obrigação de
fornecimento de computadores, impressoras e acesso a rede lógica e a internet. A
obrigação da SESDEC ficou sendo fornecer os técnicos da área de saúde para atuarem
no Núcleo, arcar com as despesas de pessoal, além de prestar informações e
esclarecimentos, sempre que solicitados, para o andamento e controle da execução das
avaliações dos processos.
Quanto aos recursos para o funcionamento do NAT ficou determinado que
não fosse feita a transferência de recursos entre os participantes e sim que as despesas
farão parte da Lei Orçamentária Anual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
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2.4 DINÂMICA DO FUNCIONAMENTO DO NAT

O atendimento do Núcleo abrange 13 Varas da Fazenda Pública e 20
Câmaras Cíveis. O objetivo é dentro de pouco tempo estender o atendimento as
Comarcas do interior, a Justiça Federal e, também, a Defensoria Pública.
É necessário afirmar que aos magistrados não foi imputado o dever legal de
recorrer à avaliação do NAT, todas as vezes que sentenciarem questões relativas à
saúde, sendo assim fica a critério do magistrado ponderar se deve ou não levar o pedido
para avaliação do Núcleo.
Um dado relevante é que nenhum advogado tem acesso permitido ao NAT;
o funcionamento do mesmo é dentro do Tribunal e se limita a avaliar os pedidos feitos
sem a preocupação do conhecimento pessoal, da situação por meio dos relatos dos
defensores.
O Tribunal deve prestar todas as informações e esclarecimentos necessários
sempre que forem solicitados pelo NAT, desde que sejam imprescindíveis para o
processo que estiver sendo analisado. Deve, igualmente, permitir que os técnicos da
SESDEC examinem os processos relativos às questões de saúde, que tramitam nas varas
da Fazenda Pública da capital do Rio de Janeiro.
Com relação ao tempo de decisão, em caso de haver necessidade de um
tempo maior, pela complexidade do pedido ou quando se tratar de pedidos de vários
medicamentos, em um mesmo processo, o Núcleo pede um prazo maior, geralmente,
mais 48 horas para apresentar o parecer. Outra importante informação é que todos os
pareceres são confeccionados dentro do núcleo.
Em caso de ser constatada a necessidade de determinado medicamento, e
este não esteja disponível na rede pública, segundo parecer dos profissionais do Núcleo,
o juiz poderá mandar fazer cadastro do medicamento no SUS.

2.5 PARECERES REALIZADOS PELO NAT

A avaliação do Núcleo é minuciosa, sempre com base nas prescrições feita
pelos médicos e às vezes com alguns resultados dos exames anexados ao processo.
Normalmente o NAT realiza os seguintes procedimentos:
- Num primeiro momento é verificado se o medicamento faz parte da
listagem do SUS, pois existem diversos pedidos de que já estão na lista, mas talvez o
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fármaco pedido não esteja disponível no posto ou hospital em que o paciente foi
atendido. Vale dizer que a ausência de medicamento na lista do SUS já é motivo
suficiente para se entrar com pedido no judiciário, sem ao menos procurar saber o
motivo da falta do medicamento ou verificar a disponibilidade em outros locais. Pode
ocorrer, também, que a falta do medicamento se dê por falha no abastecimento, por falta
de atualização da lista de medicamento, pela demora dos Protocolos clínicos de
utilização, dentre outras causas.
- O Núcleo verifica, também, se a doença indicada no pedido tem
tratamento, evitando que medicamentos que não produzam efeitos sejam comprados. É
importante mencionar que somente medicamentos que possuem autorização da Agencia
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) são liberados. O Núcleo é interligado com
a Secretaria Estadual de Saúde para que possa ser feita a verificação da listagem de
medicamentos fornecidos pelo SUS em tempo real.
- A análise dos medicamentos inclui, ainda, avaliação do benefício do
medicamento, isso abrange saber se a quantidade pedida é compatível com o tempo em
que o paciente fará uso do mesmo. Leva-se em contas para essa análise a idade do
paciente, a quantidade permitida do consumo do medicamento e o período de
tratamento. A busca aqui é evitar a compra desnecessária e o desperdício, além do mau
uso do fármaco. Muitas vezes, o Núcleo se depara com pedidos que excedam a
quantidade máxima permitida de uso ou com pedidos de quantidade inferior ao uso
necessário para eficácia do tratamento.
- Feita essa análise é confeccionado um parecer com todas as informações
necessárias sobre a doença, a medicação e sua utilização, encaminhando, assim, para o
magistrado e o magistrado acata a avaliação do Núcleo, ou não. Existem casos que
mesmo com o parecer dos técnicos do Núcleo, o juiz não levou em consideração e
decidiu por conta própria. Reafirmando que não é exigência legal que os magistrados
recorram ao NAT e nem que acatem o resultado da avaliação.
- Após receber o laudo da avaliação feita pelo NAT o magistrado pode
mandar fazer cadastro do medicamento, para assim incluí-lo na listagem de fármacos do
Estado, como também pode mandar fazer busca e apreensão do medicamento no âmbito
do Estado e Município do Rio de Janeiro ou, ainda, não utilizar o parecer como base
para sua decisão.
Os pedidos não se limitam apenas aos medicamentos, há diversos casos de
solicitação de materiais para curativos como, gazes, esparadrapos, algodão, além de
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cateteres, instrumentos que medem a glicose para controle de diabetes dentre outros
tipos de aparelhos e materiais que auxiliam no tratamento das doenças. E mais, os
pedidos não ficam limitados, apenas, aos aparelhos, como até pilhas e baterias para o
funcionamento dos mesmos.

Figura 1 - Fluxograma do processo de avaliação do NAT

Recebimento pela Justiça
do pedido de medicamento

NAT – Análise 24 horas
para pedidos urgentes e 48
para os pedidos normais

Magistrado determina ou não: a
compra do medicamento ou a
inclusão na lista do SUS

Parecer encaminhado a
Vara de origem.

Essa análise considera a necessidade real, dano ao paciente, existência e
oferta de serviço público e possibilidade de substituição de tratamento, exame ou
medicação.

2.6 MEDICAMENTOS: PEDIDOS E CRITÉRIOS DE ATENDIMENTO

Dentre

os

medicamentos

mais

pedidos,

segunda

Marcela

Calfo,

subcoordenadora do NAT do Rio de Janeiro, o campeão é a insulina Glargina, que é
comercialmente conhecida como Lantus, que auxilia no tratamento da diabete.
A subcoordenadora, Marcela Calfo esclarece que não há estimativa de
economia de gastos para a compra de medicamentos por parte do NAT, pois a
preocupação do núcleo é em analisar o pedido feito levando em consideração apenas os
dados relativos ao uso do medicamento em relação ao paciente. A coordenadora ressalta
que a implementação do NAT não tem o propósito de proporcionar economia aos cofres
públicos. O foco do NAT é evitar o desperdício na compra desnecessária de
medicamentos, sejam por que são ineficazes ou apenas porque o pedido foi feito em
excesso; e também dar suporte aos magistrados em decisões referentes às ações de
saúde.
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Gráfico 2 – Prazos de emissão de parecer55

Fonte: Secretaria de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro

3.7 ATUAÇÃO DO NAT

No ano de 2010, o núcleo recebia em média de 80 a 100 ações por mês, de
janeiro a abril de 2011, a média das ações é de 100 a 120, por mês. Quanto ao número
de pareceres o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador
Manoel Alberto Rebelo dos Santos afirmou que em 2009 foram 987, em 2010
totalizaram 1.448 e em 2011, apenas nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril
foram confeccionados mais de 600 pareceres, totalizando 1838 pareceres durante todo o
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ano de 201156. Isso mostra que mesmo sem a obrigação legal, está crescendo a procura
pelos magistrados de apoio do Núcleo.
Em Novembro de 2009, o Secretário de Saúde e Defesa Civil, Sérgio
Côrtes57 durante o VIII Seminário de Ética nos Relacionamentos do Setor de Saúde, em
Angra dos Reis, Rio de Janeiro divulgou uma análise feita pelo NAT, no período de
março a setembro de 2009, e algumas informações são surpreendentes.
Do total de atendimentos 84% dos casos de pedidos de medicamentos, o
mesmo fazia parte da listagem do SUS, existia no estoque ou poderia ser substituídos
por outro medicamento indicado para a mesma patologia. Isso confirma que sem um
conhecimento técnico não tem como o magistrado ter essa informação. Reafirmou,
também, que o objetivo do núcleo não é limitar a concessão de medicamentos ou
tratamentos, nem tão pouco fazer economia de gastos, mas o principal interesse é evitar
o desperdício.
Ele citou como exemplo o fato de em 2008, cerca de 800 medicamentos
pedidos, em um número superior a 300 processos ficaram a disposição no departamento
esperando pelos autores das ações que nem sempre acompanham o andamento do
processo. Muitos desses medicamentos se perderam pela validade. Segundo Côrtes
(2009) esse desperdício de dinheiro público não reflete só nas ações do Governo, mas
afeta diretamente aos que deixaram de ser beneficiados em favor dos que procuraram o
judiciário.
Outra informação importante dada pelo Secretário, ainda, no Seminário é
que apesar do pouco tempo de funcionamento o atendimento do NAT foi ampliado para
todas as 13 Varas de Fazenda Pública da capital do Rio de Janeiro.
Em relação aos medicamentos, vale dizer que muitos fármacos com nomes
diferentes possuem a mesma substância básica e sendo assim o mesmo principio ativo.
Sendo o nome comercial diferente do nome da substancia básica, chamada de sal
básico, faz com que muitos entrem com ações pedindo medicamentos que o SUS já
oferece, mas com um nome diferente do pedido escrito no receituário.
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Após um ano de funcionamento do NAT, a análise feita pelo
Desembargador Luiz Zveiter58 é que o núcleo é um sucesso, atingindo seu propósito.
Um dos objetivos citados por ele é dar tranquilidade aos juízes na hora de tomarem suas
decisões.

2.8 EXPANSÃO DO NAT?

A iniciativa do NAT no Estado do Rio de Janeiro é inédita, porém hoje já
existem outros Tribunais que, também, aderiram a ideia, como é o caso do Tribunal de
Justiça do Piauí e o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que em 21 de
setembro desse ano deu inicio as atividades do núcleo com base em informações
fornecidas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
Por recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 59 todos os
tribunais devem celebrar convênios para oferecer apoio técnico aos magistrados, de
médicos e farmacêuticos indicados pelos comitês executivos estaduais do Fórum da
Saúde, sem que isso acarrete ônus para os tribunais, mas a recomendação do CNJ é que
os NATs passem, também, a dar suporte nas questões relativas a saúde suplementar, as
questões como os planos e as operadoras de saúde. No Tribunal de Justiça da Bahia, já
existe um profissional da área que auxilia dando informações sobre os medicamentos e
necessidades do uso do mesmo nos casos clínicos, apresentados nas ações.
De fato, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ- preocupado com o aumento
das demandas no setor da saúde instituiu o Fórum Nacional da Saúde em 6 de abril de
2010 através da Resolução nº 107. O objetivo do Fórum é monitoramento e resolução
das demandas relacionadas com a saúde, devendo elaborar estudos, propor medidas que
proporcionem a efetividade dos processos judiciais e além de evitar novos conflitos.
Outro objetivo é evitar fraudes, como compras de medicamentos sem registro na
ANVISA, quantidade acima do necessário etc.
Em 2010, o CNJ enviou uma planilha a todos os Tribunais de Justiça para
saber dos números que ações judiciais referentes s saúde, e assim contabilizou mais de
112,3 mil processos relativos à saúde e andamento, esse número se refere a apenas 20
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tribunais em todo país. O entendimento do Conselheiro do CNJ, Nelson Tomaz Braga, é
que com o auxílio técnico o juiz consegue decidir com mais rapidez e eficiência e relata,
ainda, que: “[...] é difícil para os juízes terem que decidir sozinhos sobre pedidos de
medicamentos ou tratamentos que podem prolongar ou mesmo salvar vida de
pacientes”.60
Uma informação importante é que os pacientes, na maioria das vezes são
beneficiados pelas liminares, segundo estudo realizado pela Unimed nos Tribunais do
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. O estudo contabilizou
que 86% dos pedidos encaminhados à justiça, foram concedidos aos pacientes.
O 1º Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde promovida pelo CNJ, em
São Paulo nos dias 18 e 19 de novembro de 2010, apresentou dados importantes sobre
esse tema, como gastos com as liminares de alguns estados. O destaque do Fórum foi o
NAT implantado no Rio de Janeiro, que está servindo de modelo a outros Tribunais.
Segundo informações do CNJ alguns estados têm números expressivos e
preocupantes de ações envolvendo a saúde, como é o caso de São Paulo, que em 2010
foram 44 mil ações, só na esfera estadual e Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro até
novembro de 2010 foram 25.234 processos, só na primeira instância, em São Paulo
havia 44.690. A diferença é grande comparado aos números do Rio Grande do Sul,
Paraná e Santa Catarina. Juntos tinham em torno de 25 mil ações.
O Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Tomaz Braga, faz um
alerta importante e que precisa ser levado em consideração:
[...] quando um juiz decide por uma liminar que pede concessão
imediata de determinado medicamento cuja distribuição está em falta
por parte do SUS, sabe que, qualquer que seja a posição tomada,
alguém estará sempre perdendo. Como são poucas as informações a
respeito, a decisão pode representar a compra de medicamento de
valor altíssimo para uma pessoa e a retirada de recursos que poderiam
vir a financiar políticas de saúde para dezenas de cidadãos igualmente
necessitados. Por outro lado, a negativa desse juiz pode representar a
morte de quem fez o pedido.61

Devido a comprovada necessidade de um apoio técnico aos magistrados nas
questões que envolvem a saúde o CNJ preocupado em dar condições a esses
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magistrados para que possam exercer sua atividade com segurança e com isso
recomendou que todos os Tribunais de Justiça adotassem medidas que pudessem dar
suporte aos juízes.
O NAT está servindo de modelo para outros Tribunais, mesmo que não nos
moldes exato do Núcleo do Tribunal do Rio de Janeiro. A Recomendação nº 31 traz
dentre outros a seguinte redação, in verbis:
Recomenda aos tribunais a adoção de medidas visando melhor
subsidiar os magistrados e mais operadores do direito, para assegurar
maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a
assistência à saúde.62

E, ainda, dispõe a Resolução, in verbis:
Considerando que ficou constatada na Audiência Pública nº 4,
realizada pelo Supremo Tribunal Federal para discutir as questões
relativas às demandas judiciais que objetivam o fornecimento de
prestações de saúde, a carência de informações clinicas prestadas aos
magistrados a respeito dos problemas de saúde enfrentados pelos
autores dessa demanda;
[...]
Considerando que, na mesma audiência, diversas autoridades e
especialistas, tanto da área médica quanto da jurídica, manifestaram-se
acerca das decisões judiciais que versam sobre políticas públicas
existentes, assim como a necessidade de assegurar a sustentabilidade e
gerenciamento do SUS;63

Diante de tal proposição, a Resolução acima citada resolve:
I - Recomendar aos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Tribunais
Regionais Federais que:
a) Até dezembro de 2010 celebrem convênios que objetivem
disponibilizar apoio técnico composto por médicos e farmacêuticos
para auxiliar os magistrados na formação de um juízo de valor quanto
a apreciação das questões clinicas apresentadas pelas partes das ações
relativas á saúde, observadas as peculiaridades regionais;
b) Orientem, através de suas corregedorias, aos magistrados
vinculados, que:
b.1) procurem instruir suas ações tanto quanto possível, com relatórios
médicos, com descrição da doença, inclusive CID, contendo
prescrição de medicamentos, com denominação genérica ou principio
ativo, produtos, órteses, próteses e insumos em geral, com posologia
exata;
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b.2) evitem autorizar o fornecimento de medicamento ainda não
registrados pela ANVISA, ou em tese experimental, ressalvadas as
exceções expressamente previstas em lei;
b.3) ouçam, quando possível, preferencialmente por meio eletrônico,
os gestores, antes da apreciação de medidas de urgência;
b.4) verifiquem junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisas
(CONEP) se os requerentes fazem parte de programas de pesquisas
experimental dos laboratórios, caso em que estes devem assumir a
continuidade do tratamento;
b.5) determinem no momento da concessão de medida abrangida por
política pública existente, a inscrição do beneficiário nos respectivos
programas.
c) incluam a legislação relativa ao direito sanitário como matéria
individualizada no programa de direito administrativo dos respectivos
concursos para ingresso na carreira da magistratura, de acordo com a
relação mínima de disciplinas estabelecidas pela resolução 75/2009 do
Conselho Nacional de Justiça;
[...]
II – Recomendar à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados – ENFAM, à Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – ENAMAT e às
Escolas de Magistraturas Federais e Estaduais que:
a) incorporem o direito sanitário nos programas dos cursos de
formação, vitaliciamento e aperfeiçoamento de magistrados;
b) promovam a realização de seminários para estudo e mobilização na
área da saúde, congregando magistrados, membros do ministério
público e gestores, no sentido de propiciar maior entrosamento sobre a
matéria;64

A partir dos dados apresentados pode-se notar que o NAT vem se
viabilizando com uma alternativa para o problema identificado anteriormente, que era a
relação entre a ação dos magistrados versus o conhecimento técnico, uma vez que sem
esse conhecimento tão específico aos profissionais da saúde ficavam os magistrados de
certa forma “engessados” quanto ao julgamento de uma ação envolvendo a questão da
saúde na relação do Estado, uma vez que não poderiam julgar desnecessários ou não
determinados medicamentos ou tratamentos, por falta de conhecimento e com o NAT
esse problema se vê resolvido.
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3 O NAT EM AÇÃO

3.1 NÚMERO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS

Conforme informações fornecidas pelo próprio Núcleo de Assessoria
Técnica do Tribunal do Rio de Janeiro, em 19 de junho de 2011 observa-se, que em
2006, em relação aos pedidos de medicamentos ditos excepcionais, por não constarem
da listagem do SUS, 11.519 pacientes com pedidos de medicamentos não foram
atendidos e 4.937 foram atendidos. Em 2007, foram 7.528 pacientes com pedidos não
atendidos e 11.293 medicamentos fornecidos e no ano de 2008 foram 1.051 o número
de pacientes que pediram medicamentos e concedidos 19.974 medicamentos.
Gráfico 3 – Medicamentos Excepcionais65

Fonte: Secretaria de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro66
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Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro.
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No ano de 2010 dos pedidos feitos 81% foram medicamentos, 14 % dos
pedidos eram para material hospitalar, 4% de alimentos e 1% com outros pedidos. A
maior procura pela justiça para fornecimento de medicamento ou tratamento vem da
Defensoria Pública, e esse percentual é de 74% das ações no ano de 2010, processos
vindo de universidades somam apenas de 2% e de particulares somaram 24%.
Gráfico 4 – Classificação de Pedidos Judiciais67

Fonte: Secretaria de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro

Dentre os itens mais requisitados ao poder judiciário nesses últimos dois
anos as Insulinas Especiais são as campeãs; elas são usadas no controle da diabetes. Em
2009 foi o item mais pedido seguido de Calcitriol Injetável usado em pacientes com
deficiência de cálcio no organismo, em terceiro lugar estão às fraldas utilizadas por
pacientes geriátricos ou mesmo com impossibilidade de se locomover.
Em quarto lugar, na lista dos mais pedidos de 2009, está o Etanercepte
usado em pacientes com psoríase e artrite. Em 2010, as Insulinas Especiais, também,
67
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aparecem no topo da lista, seguida de Omeprazol utilizado para problemas de estômago,
em seguida está o Ácido Acetilsalicio mais conhecida como aspirina usada para
problemas cardiovasculares, logo a seguir vem o Clonazepan, que possui efeito de
tranquilizante.

3.2 GASTOS COM MEDICAMENTOS

Quanto aos valores: esses medicamentos custaram aos cofres públicos no
ano de 2006, o total de 159.200 milhões. Em 2007 o valor foi de 174.490 milhões e em
2008 foram gastos 212.570 milhões.
Em relação a custo por pacientes o gasto no ano de 2006, a média foi de
32.246 mil reais para cada um dos 4.937 pacientes atendidos. No ano de 2007, a média
foi de 15.451 mil reais para cada um dos 11.293 pacientes atendidos. E no ano de 2008
foram gastos 10.642 mil reais para cada um dos 19.974 pacientes.
Gráfico 5 – Pareceres emitidos68

Fonte: Secretaria de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro

68

Idem.

55

Gráfico 6 - Investimentos69

Fonte: Secretaria de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro

Gráfico 7 – Classificação de medicamentos solicitados70

Fonte: Secretaria de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro

69
70

Idem.
Idem.

56

3.3 AVALIAÇÃO: CASOS ILUSTRATIVOS DA ATUAÇÃO DO NAT NO
COMBATE AO DESPERDÍCIO

Um dos objetivos do NAT é avaliar a existência de medicamento similar ao
que foi pedido na lista do SUS; e no ano de 2010, um percentual de 46% dos
medicamentos pedidos tinha substituto. Ocorre que muitos pedidos vêm pelo nome
dado pelo laboratório e o que precisa verificar é a composição do medicamento.
Em uma apresentação de dados sobre o NAT para juízes no Tribunal de
Justiça do Espírito Santo a subcoordenadora do núcleo citou alguns exemplos, e um dos
casos era de uma lactente, que pedia nove tipos diferentes de curativos e de insumo
alimentar para o filho. Na avaliação feita pelo NAT foi constatado que o número de
curativos pedidos era em quantidade exageradas, além de o insumo alimentar solicitado
ser para adultos. O relatório aponta, ainda, que o valor da causa era de R$1.700.000,00.
O parecer foi contrário a liberação da solicitação, com pedido de laudos que
comprovassem a necessidade.
Gráfico 8 – Pacientes atendidos e não atendidos71

Fonte: Secretaria de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro
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Outro caso foi o de uma impetrante portadora de osteoporose solicitando
nove medicamentos diferentes para a mesma patologia. Na avaliação o núcleo constatou
que dos medicamentos pedidos, cinco não apresentavam indicação terapêutica aprovada
para a patologia informada, foram deferidos somente os outros quatro medicamentos
pedidos.
Em outro pedido estava o de um paciente de doença de Crohn, cujo
medicamento solicitado era Mesalina 400mg, que estava em falta nos estoques do SUS,
nesse caso o parecer foi favorável ao pedido de bloqueio de verbas públicas para a
compra do medicamento. Vemos, claramente, pelos dados apresentados que o NAT tem
alcançados de pareceres, e o trabalho apesar de ter que ser rápido; é minucioso. Toda
questão relacionada à saúde deve ser bem avaliada, nota-se a preocupação, também,
com a saúde do requerente quando avalia o pedido feito, verificando se a quantidade e
se o medicamento tem eficácia comprovada para a patologia apresentada.

3.4 O NAT NA PERCEPÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS

O objetivo desse subtítulo é apresentar a percepção de pessoas como
magistrados e também uma procuradora que têm uma relação de trabalho direta com o
NAT, para que falassem sob como vêm esse Núcleo, o que eles percebem de importante
ou não no trabalho realizado pelo NAT, afinal são eles que estão dia a dia trabalhando
sob a orientação e pareceres dos profissionais que atuam no Núcleo, com isso buscou-se
ver se o resultado que autores e pesquisadores vêm apontando como positivo, assim o é
na visão dos mais interessados que são os juízes que terão que decidir por atender ou
não a demanda de um determinado paciente.
Para obter essa informação foi realizada uma pesquisa exploratória, com a
aplicação de um questionário com perguntas abertas, propostas de tal forma que não
tomasse muito o tempo dos magistrados. O que se pretendeu foi de conhecer como são
processados os casos de pedidos relativos à saúde e como os magistrados percebem o
NAT.
Foram pesquisados os seguintes temas: sobre as ações; confiança que os
magistrados têm nos profissionais do NAT; que mudanças ocorreram com a presença do
NAT; como os juízes vêm o funcionamento do Núcleo; quais são os pontos fracos e
fortes do trabalho do Núcleo e a Judicialização.
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Foram realizadas oito perguntas, sendo seis diretamente relacionada ao
NAT e duas relacionadas à judicialização e direitos na área de saúde:
- Se todas as ações referentes a saúde são encaminhadas para o NAT;
- Qual o confiança no trabalho do NAT;
- O que mudou nas decisões antes e depois do NAT;
- Qual a percepção geral sobre o funcionamento do NAT;
- Quais pontos fracos e fortes do NAT;
- Se o NAT é uma boa prática
- O que entende por judicialização da saúde e quanto e como a
judicialização da saúde está acontecendo no Brasil
- Qual a percepção do juiz em casos de direito a saúde?

3.5 AS DIFICULDADES DO TRABALHO DE CAMPO

As perguntas foram aplicadas pessoalmente (entrevista presencial), a
magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no período de outubro
de 2011 a janeiro de 2012, com visitas em dias e horários alternados, levando em
consideração as informações dadas pelas atendentes do Fórum, que eram os dias e
horários mais prováveis de encontrar os magistrados. Inicialmente pretendeu-se ter uma
amostra representativa dos magistrados (na verdade pretendeu-se entrevistar todos os
magistrados que lidam com questões de saúde).
No entanto, devido à dificuldade em ser atendida (recusas e prorrogações), a
pesquisa teve que ser redirecionada para ser exploratória. Foram entrevistados nove
magistrados. Nesse sentido, não se pode generalizar as afirmações dos magistrados às
questões sobre o NAT e sobre a judicialização e direitos de saúde, mas registrar
percepções, atitudes e comportamentos sobre estes temas a serem melhor investigados
em uma pesquisa representativa.
De fato, houve dificuldade em conseguir as entrevistas, pois das 15 varas de
Fazenda Pública do Rio de Janeiro, a 1º e a 12º só trabalham com execução fiscal,
portanto não atendem demanda de medicamentos e em outras, os magistrados não
quiserem responder ao questionário, o que sem dúvida foi uma perda importante para o
trabalho. Uma juíza não quis responder ao questionário, por considerar que o tempo que
vem atuando é pequeno para dar respostas que contribuíssem com o trabalho.
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É importante registrar que, tendo em vista a pressa com que os magistrados
atenderam ao pedido da pesquisa, algumas respostas foram muito curtas – chegando
alguns a responderem apenas de forma silábica (sim ou não) aos questionamentos feitos.
Outro fator a ser considerado na questão da aplicação pessoal da pesquisa é
o pouco tempo que foi permitido aplicá-la. Em alguns casos esse tempo era entre um
julgamento e outro, literalmente, um pequeno intervalo, ou mesmo acompanhando um
magistrado entre uma sala e outra. Foram horas e horas esperando para conseguir essas
respostas.
As respostas a esse questionário só foram possíveis com a garantia que os
nomes e as varas dos entrevistados não seriam divulgados no trabalho. Logo, não será
citado o nome dos magistrados e nem tão pouco fazer referencia direta a Vara em que
atuam, pela possibilidade de fazer qualquer tipo de ligação entre os mesmo. As
entrevistas foram concedidas desde que os nomes e locais de trabalho fossem
preservados.

3.6 ANÁLISE

Para fazer a análise de conteúdo pensou-se em fazer a mesma de forma
conjunta, por pergunta, assim é possível observar melhor se há ou não diferença entre as
respostas dos entrevistados, permitindo que se faça uma análise mais pontual por
pergunta.

3.6.1 Encaminhamento do Pedidos de Remédios ao NAT

Percebe-se nessa questão que não existe nenhuma resistência ao encaminhar
as questões de saúde ao NAT, como ser verá mais adiante na fala dos próprios
magistrados isso se dá pelo fato simples de não serem técnicos no assunto, mas também
de o Núcleo ter certa credibilidade junto a esses juízes. Descarta-se, contudo, que dada a
resposta de um entrevistado é possível que alguns juízes considerem importante não
acatar direta e simplesmente a posição do NAT.
De fato, na primeira questão quando se perguntou se o magistrado
encaminhava todas as ações referentes à saúde ao NAT, oito magistrado responderam
afirmativamente e um afirmou “Nem sempre, as que percebem muita urgência decide
sozinha”. Entre os que afirmaram encaminhar os pedido ao NAT um juiz deixou
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transparecer que o fazia por determinação do CNJ. Em suas palavras, “Sim, por
resolução do CNJ somos obrigados a encaminhar”.

3.6.2 Confiança no Trabalho NAT

Entende-se que com relação à confiança todos responderam afirmativamente
que têm confiança, mas existe certo receio quanto ao órgão ser um braço do Estado, e o
temor dos magistrados está no fato de haver protecionismo. Alguns magistrados
afirmaram que procuram avaliar a decisão do Núcleo, mas com ressalva de manter os
questionamentos e a capacidade de julgar diferentemente ao proposto pelo NAT.
Apenas três dos entrevistados afirmaram que confiam totalmente, sem
ressalvas. isso se deve talvez ao fato de já tiverem vivenciado experiências positivas
com a posição do Núcleo.
As ressalvas apresentadas pelos magistrados estão compiladas abaixo:
- “Tenho, mas confesso que tenho certo receio por ser um órgão vinculado
ao governo e temo que isso possa influenciar”.
- “Total, mas sempre considerando que é um órgão do Estado e por isso
é preciso ter sempre um olhar diferenciado. Se achar que estão com protecionismo ao
Estado então libero o medicamento mesmo se o parecer for contrário”
- “Sim, mas avalio os pareceres antes, já houve caso de decidir contra o
parecer. Não existe uma regra, eu leio e se achar que o parecer é favorável ao Estado,
por puro protecionismo, eu decido sozinho”.
- “Sim, mas nem sempre julgo pelo parecer, sei que o Núcleo é ligado ao
Estado e por isso temo pelo protecionismo, então avalio o pedido e o parecer”.
- “Sim, mas não fecho os olhos, sempre questiono quando acho preciso”.
- “Sim, mas não acato todos os pareceres”.72

3.6.3 Mudanças promovidas pelo NAT

O que se nota nessas respostas é a existência de certa segurança e
tranquilidade de ter profissionais especializados para auxiliar na tomada decisões. A
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Justificou essa resposta dizendo que não é mérito sustentar que o Estado não tem o dever de fornecer
determinado medicamento ou tratamento, sabe que muitos medicamentos oferecidos pelo SUS estão
obsoletos.

61

palavra-chave desta questão está no conhecimento que se atribui aos profissionais do
NAT. Como afirma um magistrado “Passei a sentir mais segurança em relação a
doenças e medicamentos que não conhecia”.
Além do conhecimento, aventou-se a possibilidade do NAT evitar a
ocorrência de “fraudes”. Conforme aponta um juiz, não por má fé do magistrado, mas
por desconhecimento técnico que fraudes no fornecimento de medicamentos podem
ocorrer. Um juiz por não ter conhecimento farmacêutico e médico poderia ser alvo de
fraudes no processo. Como aponta um magistrado, à existência do NAT acelera o
processo, pois não precisa esperar a boa vontade e o tempo de um médico ou
especialista. O processo não precisa ficar paralisado. As respostas a essa pergunta
podem ser observadas abaixo:
- “A segurança de não estar julgando sem saber do que se trata, sem saber
se o medicamento é realmente indicado para a doença que o autor da ação possui”.
- “O NAT trouxe muito mais segurança nas demandas da saúde, sabe que
em muitos casos os juízes eram usados para fraudes na compra de medicamentos”.
- “Sinto-me relativamente mais segura. Antes quando percebia que o pedido
se referia a medicamento caro demais fazia a audiência com auxílios de médicos para
que explicassem o porquê dos pedidos e pedia assessoria de médicos da minha
confiança para saber se existia medicamento similar, se o medicamento era mesmo o
indicado para a doença alegada. Chegava a ligar diretamente para o secretário de saúde
pedindo auxilio, pois sabia que ele tinha conhecimento técnico. Mas os médicos que
auxiliavam a doutora eram médicos dos municípios o que faziam a parte se sentir mais
confiante e segura.”
- “O NAT apesar de ser órgão vinculado ao Estado trouxe segurança para
as decisões, antes me sentia entre a cruz e a espada, muitas vezes não sabia como
resolver a questão”.
- “De certa forma, houve certa tranquilidade, acho que todos os juízes se
sentiam inseguros em decidir questões que fogem a seu conhecimento técnico”.
- “Sinto-me mais segura ao decidir, agora temos um auxilio técnico, antes
decidíamos pela intuição e pelo desejo de salvar uma vida”.
- “Decidir com conhecimento da causa é muito melhor, agora temos amparo
técnico para isso, não que seja o NAT que decida em conceder o medicamento ou o
tratamento, mas vem do núcleo a confirmação se o medicamento atende a doença

62

especificada no pedido e informa se a quantidade é suficiente. Se vamos conceder ou
não antes precisamos analisar tudo: o pedido e o parecer (H)”.
- “Fico mais tranqüilo, pois agora tem o auxilio técnico para dar
fundamento às minhas decisões”.

3.6.4 Funcionamento do NAT

Com relação ao funcionamento, as palavras-chave são rapidez, capacidade e
prazo atendidos, o que para o processo é muito importante. Ressalta-se aqui o receio de
alguns entrevistados que apontam a questão do protecionismo do Estado em detrimento
do bem maior: a vida do ser humano. Esse protecionismo é combatido com uma simples
tomada de decisão: não acatar o que foi apresentado, conforme afirma um magistrado.
Mesmo não tendo como provar a existência real de protecionismo, o que prevalece
sempre é o entendimento dos magistrados, se entenderem que o parecer é protecionista
eles não acatam.
As respostas para a pergunta “Qual a percepção geral do funcionamento do
NAT” estão apresentadas abaixo:
- “Muito bom funcionamento”.
- “Parece-me que atende ao que se propõe”.
- “Muito bom, sempre fui atendido dentro do prazo”.
- “De excelente ajuda aos magistrados. Trouxe mais segurança para as
decisões, mas não acato todos os pareceres”.
- “Muito boa, exceto quando percebo certo protecionismo ao Estado”.
- “Parece-me muito bom, sempre me atenderam no tempo determinado. Não
questiono parecer diretamente com eles, eu simplesmente não acato”.
- “Muito boa, talvez a única coisa que deixa a gente com certo receio seja o
fato de ser formado por funcionários estaduais e isso no começo tirou um pouco a
confiança no trabalho deles, o medo era que privilegiassem sempre o Estado, mas no
decorrer do tempo percebemos que não é assim”.
- “Excelente, veio ao encontro ao que nós, os magistrados, necessitávamos”.
- “Muito importante, eles analisam tudo a quantidade, se o medicamento é
para determinada doença, a gente decidia só pelo pedido do médico sem nem saber se o
pedido era correto, sabemos que existem muitas fraudes, mas não era o caso de arriscar
a vida de uma pessoa; era preferível conceder”.
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3.6.5 Pontos Fortes e Fracos do NAT

Essa questão será mais bem apontada no próximo capítulo, complementada
pelo que pensam alguns defensores públicos sobre o NAT. Mas, com relação aos
entrevistados, apenas um não quis emitir opinião e como não houve um questionamento
do por que, não se sabe o motivo.
Os outros entrevistados ressaltaram como pontos fortes a capacidade de
análise e o cuidado em não haver desperdício, o que para os magistrados é uma forma
de ajudá-los no processo.
Já, como pontos fracos estão: a demora no parecer, os pedidos de
internação noturna, o que nos leva a ver a necessidade de um Núcleo com plantão 24
horas e a crença de que, em alguns casos, os profissionais fiquem mais a favor do
Estado do que do paciente.
As respostas nesse caso foram às seguintes:
- “Forte, eu diria que é a análise deles em relação aos medicamentos e
quantidades para o fornecimento, e o fraco é a demora na entrega do parecer”.
- “Fortes, o serviço que prestam no auxílio às decisões, muitas pessoas
pedem medicamentos e insumos caros e que existem similares, ficávamos muito
perdidos, o NAT veio ajudar nisso, mesmo sendo médicos do Estado acredito que eles
tenham isenção. O foco do núcleo não é de economia da verba pública e sim de evitar o
desperdício. Fracos, o tempo curto para uma análise que precisa ser feita com urgência”.
- “Fraco, por ser órgão do Estado não pode se fechar e acatar todos os
pareceres precisa estar atento. Forte: o auxilio nas especificações demonstrando se o
medicamento é realmente indicado para a doença”.
- “O maior problema que enxergo é quando ocorrem pedidos de internações
durante o plantão noturno e isso não se resolve no NAT”.73
- “Fortes é por ser formado por profissionais competentes que realmente
entendem das questões. Fracos, ainda, se colocarem no lugar do Estado em diversos
pareceres”.
- “Fortes: entregam no tempo determinado, com explicações relevantes
sobre as doenças e medicamentos indicados. Fracos, não vejo”.
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Não apresentou nenhum ponto forte.
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- “Fortes: soube que eles não têm contato com nenhum advogado, o que dá
certa tranquilidade para não serem influenciados por nenhuma parte. Fraco: talvez o
tempo da confecção do parecer. Há casos sempre de pedidos de urgência e às vezes
essas 48 horas de espera possa ser demais para quem precisa.”
- “Não tenho nada a dizer sobre isso”.
- “A única coisa que preocupa é o fato de ser formado por servidores do
Estado, o que gera certa desconfiança se vão atuar isoladamente. Eu prefiro crer que
sim”.74

3.6.6 O NAT é uma boa prática?

Quanto a ser uma boa política todos foram unânimes em dizer que
acreditam que seja uma boa iniciativa de fazer chegar as mãos da sociedade,
principalmente, a de menor renda a garantia do seu direito a uma vida digna e com
saúde.
Vemos que essa questão fecha o pensamento dos magistrados de forma a
concluir que a ideia do NAT é bem aceita pelos juízes, que acreditam ser uma excelente
ajuda técnica e que embora, ainda, reste algum tipo de receio, esse não impede que os
pedidos sejam encaminhados à análise do Núcleo e que as respostas sejam analisadas e
sempre que possíveis acatadas.

3.6.7 A Judicialização da Saúde no Brasil

A sexta pergunta trouxe um questionamento que consideramos ser muito
importante para a pesquisa desse trabalho: O que entende por judicialização da saúde e
se isto está acontecendo no Brasil? Isso é importante para apreender a percepção dos
magistrados quanto ao fenômeno e ponderar em que medida as soluções como o NAT o
problema da demanda por saúde via judiciário podem ser vistas como adequadas.
Observa-se pelas falas reproduzidas abaixo que alguns magistrados
consideram que a judicialização da saúde decorre de uma não prestação do serviço que
seria de responsabilidade do Estado. Se os juízes acabam tendo que exercer uma função
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Não deixou claro que o ponto forte, ao mesmo tempo em que diz que cria que havia crença de que os
servidores atuavam com lisura, seja esse um ponto forte.
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que não seria tipicamente sua, pode-se questionar em que medida soluções como o NAT
poderão ser vistas como eficazes pela magistratura, a longo prazo.
- “(Judicialização) É colocar sob o judiciário a responsabilidade de
cumprir um papel que não deveria ser seu, a obrigação é do Estado”.
- É o que está ocorrendo hoje no nosso judiciário, mas na verdade isso não
deveria estar acontecendo se tivéssemos um Estado cidadão. A saúde é um dever do
Estado, que não cumpre seu papel e isso muitas vezes acaba sendo uma porta para
a fraude. Decide como se ela tivesse pagando o medicamento, toma muito cuidado.
- “É o que está acontecendo no nosso país. É ter que entrar na justiça para
conseguir o medicamento que necessita e que deveria ter a disposição nas unidades de
saúde, como não tem busca-se o judiciário para a solução”.
- Hoje não há o que se falar em direito a saúde, sem falar em judicialização,
que é o entrar na justiça para conseguir o seu tratamento médico, seu medicamento, pois
se sabe que se não fizer assim, não conseguirá conquistar o seu direito a saúde que é um
direito garantido em nossa Constituição e que o Estado deixa a desejar.
- “Falta de efetivação do Estado em garantir o direito à saúde e isso faz
com que se leve ao judiciário pedido para a garantia desse direito, exatamente, o que
está ocorrendo no Brasil”.
- “É justamente o que está acontecendo com caso da saúde aqui no Brasil, o
Estado tem o dever de promover e como não faz, cabe ao judiciário resolver essa
questão”.
- É essa transferência de obrigação que ocorre hoje no nosso país, o Estado
deveria promover a saúde, que é direito de todos, e que inclusive está determinado
em nossa Constituição, mas não o fazendo há a necessidade de o cidadão recorrer
ao judiciário. Nós os juízes é que temos de obrigar o Estado a cumprir o seu papel.
- “É o fato de o sujeito ter que acionar a justiça para conseguir um direito
que é seu e, ainda, está garantido por lei é o que exatamente, ocorre em relação a
medicamentos”.
- “Essa quantidade absurda de ações pedindo tratamento médico e
medicamentos. Está ocorrendo no Brasil sim, é claro”.
Na análise dessa questão fica claro que os magistrados estão julgando, mas
são contrários a esse tipo de processo, pois conforme define a Constituição Brasileira
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em seu artigo 196, afirma in verbis: “A saúde é direito de todos e dever do Estado”,75 e
no artigo 5º assegura o direito à vida.
Eles são unânimes em dizer que a judicialização nada mais é do que o
Judiciário fazer o trabalho que é do Estado e que por incapacidade não estão cumprindo
seu papel, conforme fala um entrevistado, a qual ele ressalta a falta de um “Estado
cidadão”.
Na visão dos magistrados se o Estado cumprisse com seu dever de oferecer
serviços saúde de boa qualidade, com capacidade de atender à população, essa não
precisaria recorrer ao judiciário para ver garantido um direito seu. A justiça não deveria
fazer o papel do Estado, mas o faz por ser convocada a julgar.

3.6.8 Papel do Judiciário na Questão da Saúde

Nota-se que os juízes se mostram inconformados com essa situação, que na
visão deles é responsabilidade do Estado, que é falho. Essa questão, portanto,
complementa as respostas dadas anteriormente. Ressalte-se que tanto nessa como na
questão anterior, os entrevistados foram menos sucintos em suas respostas do que nas
demais sobre o NAT. As respostas sobre a percepção do papel do juiz/judiciário nos
casos de direito a saúde foram as seguintes:
- Nesse atual contexto é o juiz quem acaba decidindo quem tem o direito à
saúde garantida na Constituição, que repito; não é o papel do judiciário decidir sobre
direito a saúde, mas também não podemos deixar de julgar as ações que chegam até
nós. Mesmo não sendo nossa função; devemos agir. Nossa função é a de julgar quem
tem o direito e nesse caso o direito a saúde é garantida a todos e não somente aos que
conseguem ter acesso ao judiciário.
- É difícil, não gosta de fazer esse papel, sabe que essa transferência de
papel gera transferência das finanças publicas do Estado. O juiz acaba substituindo
o poder público na função de proporcionar a saúde. Tomo muito cuidado ao decidir e
encaro como se tivesse pagando pelo medicamento, não é simplesmente dar o
medicamento. Sabe-se que o Brasil é um país pobre e muita gente se aproveitava da
situação e pede o que nem precisava e também há muito desperdício.

75

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em:
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- O papel do juiz é fundamental nesse sentido, mas não deveria existir a
necessidade do judiciário ter que atuar nesse sentido, isso deveria ficar apenas no
âmbito da secretaria da saúde. Juízes não possuem o conhecimento para atuar nessas
questões.
- “Importantíssimo e ao mesmo tempo assustador, pois esse é um papel do
Estado: o de garantir a saúde; e o Estado está deixando que esse papel seja transferido
ao judiciário, que não pode negar em resolver quando é acionado”.
- “Fundamental, já que o dever do Estado não está sendo cumprido”.
- “Está cumprindo um papel que não é seu, mas que por lei não pode se
negar a fazê-lo”.
- Isso é muito preocupante, pois é um dever que não é nosso: o de
conceder o direito a saúde; esse direito é de todos, e a gente precisa dar. Hoje o
judiciário está interferindo diretamente nas ações do Estado, pois com essas liberações
de medicamentos caros e fora da listagem do SUS, muitas vezes, a verba vem de outros
setores.
- “Importantíssimo, embora esse não seja exatamente nosso papel, mas se
Estado falha o judiciário tenta suprir”.
- “Estamos desempenhando uma função que era do Estado”.

3.6.9 A Visão de uma Defensora Pública

O questionário acima foi aplicado, como já dito, aos magistrados; mas
buscou-se, também, conhecer a opinião de uma defensora pública, que na mesma linha
de raciocínio dos magistrados, pediu para não ser identificada.
Não foram formuladas as mesmas perguntas aplicadas aos magistrados pelo
fato de desempenharem papeis bem diferentes na atuação da demanda, mas apenas uma
que apresentasse a visão da defensora quanto ao NAT. Logo, a pergunta foi à seguinte:
Qual a sua percepção sobre o funcionamento do NAT?
Defensora - Acho um atraso para a Defensoria Publica porque atrasa o
andamento do processo. Na maioria das vezes o NAT se manifesta
apenas sobre a eficácia do medicamento para aquela doença,
costumam dizer que o medicamento não é indicado e indicam outros
que estão em estoque, mas esquecem que os protocolos dos
medicamentos e dos tratamentos do SUS estão muito atrasados,
encaro isso como uma negativa dos entes públicos, disfarçados sob
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uma negativa de que o medicamento ou tratamento solicitado não
possui eficácia.
No meu entender o NAT não tem utilidade, parece órgão fiscalizador
para atendimento médicos, se o médico pediu, ele sabe o porquê fez e
por isso medica; quem tem de dizer o que é melhor ou mais indicado é
o médico, ele conhece seu paciente. É um órgão do Estado atuando e
trazendo insegurança para o judiciário (grifo nosso).

Percebemos que, apenas, com uma resposta a contrariedade do pensamento
da Promotora com relação aos colegas magistrados. Ela pontua que não há necessidade
do Núcleo, pois se o médico pediu é ele quem sabe o que é melhor, por ser esse
profissional aquele que conhece melhor a saúde seu paciente do que um juiz.
O que se tira dessa pesquisa de campo é que embora alguns juízes acreditem
e defenda o trabalho do NAT, essa visão é diferente de um defensor promotor, mas não
inviabiliza o que vem sendo feito pelo Núcleo.
Embora tenha a defensoria publica um entendimento contrastante, tem-se
que o Núcleo vem sendo aceito pelos magistrados que participaram da pesquisa de
forma a respeitar os pareceres emitidos pelo NAT, mas mantendo certa “desconfiança”
em um possível protecionismo Estatal, por serem profissionais ligados ao Estado. A
expectativa é que analisem de forma a não economizar para o Estado, afirmando que a
palavra economia não faz parte em nenhum momento do objetivo do núcleo, mas a
evitar o desperdício e a melhor indicação medicamentosa para uma determinada doença.

4 CONCLUSÃO

Como abordamos, inicialmente, e que foi a problemática levantada em
nosso trabalho foi saber em que medida o NAT vem atendendo uma demanda criada,
pela não observância do Estado em garantir um direito constitucional a todo cidadão,
que é o direito a uma saúde de qualidade? E até que ponto o atendimento a um
determinado cidadão, não pode prejudicar a uma comunidade, pois como vimos no
decorrer do trabalho, há medicamentos ou tratamentos cujo valor econômico leva a uma
queda no orçamento da saúde para um determinado setor.
Nosso objetivo era realizar uma análise do funcionamento desse Núcleo e
concomitantemente conhecer a opinião de alguns juristas, que estão lidando diretamente
com o NAT, pois se utilizam do parecer dos profissionais de saúde que trabalham no
Núcleo para que possam julgar as centenas de ações que chegam a Justiça, os
magistrados não têm, como não precisam ter, um conhecimento especifico da área
médica, mas precisam se sentir mais seguros para apresentar sua sentença, e essa
segurança vem por meio das análises que são feitas pelos profissionais de saúde do
NAT.
Embora tenha sido feito um requerimento a Secretaria de Saúde do Estado
do Rio de Janeiro solicitando informações de gastos relativos a compra de
medicamentos após a implementação do NAT, este dado não foi concedido na
justificativa de que o objetivo do NAT não é economizar os cofres públicos, a meta do
núcleo é sim dar tão somente suporte técnico aos magistrados e evitar desperdícios com
compras desnecessárias. Mesmo não sendo o objetivo do nucleo a economia aos cofres
público ela está diretamente ligada a eficacia e isso é um dos argumentos que
justificariam o funcionamento do nucleo. Se os gastos com a saúde são altos e existe a
alegação de que faltam recursos para que o atedimento seja feito de forma igualitária, a
economia feita atarvés de impedir desperdicios deve ser vista como fator positivo.
Infelizmente, embora nossa busca tenha sido grande para conseguir um
número maior de magistrados e promotores que pudessem responder ao nosso
questionário, o número de respostas ficou aquém do que esperávamos e, além da sempre
dita “falta de tempo”, muitos juristas não quiseram responder, por fatos como “não ter
um conhecimento maior”, “não terem tido problemas com o Núcleo”, entre outros.
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Mas, mesmo com um número menor de respostas, do que o desejado
conclui-se que o Núcleo tem credibilidade diante da classe de magistrados, que as
desconfianças apresentadas estão mais na ideia dos pareceres serem de funcionários do
Estado, uma vez que esse ente não tem muita credibilidade com a sociedade, diante de
tantos e tantos casos de corrupção, mentiras e engano.
No entanto, mesmo com essa situação, os magistrados que responderam o
questionário apontaram a importância de poder socorrer a um profissional de saúde para
saber se o pleito de determinado cidadão procede ou não. As poucas críticas feitas ao
NAT passam mais pela estrutura, como não ter mais profissionais atuando no Núcleo e
por esse não funcionar em determinados horários e dias como feriados.
Quanto ao NAT, propriamente dito, que foi um foco do nosso trabalho,
percebemos que sua atuação vem crescendo, e que embora os juízes e a própria
sociedade afirmem precisar de soluções mais rápidas do que 48 horas, ficou claro que a
análise dos pedidos passa pela necessidade de uma criteriosa avaliação, pois muitos dos
medicamentos ou tratamento pedido, podem ser utilizados de outra forma. Os
profissionais buscam analisar a situação pleiteada de forma que não haja desperdício
com medicamentos de preço muito elevado no mercado ou mesmo desnecessário quanto
à doença identifica.
Ao fazer a análise do pedido, um ponto importante é o fato de analisarem o
composto do medicamento, isso porque muito pedidos vem com o nome da marca do
remédio, privilegiando determinados laboratórios.
Em recente publicação da Revista Época em março deste ano, uma
reportagem aborda o fato de que pacientes que precisam de um determinado
medicamento não disponibilizado pelo SUS estão sendo orientados pelo próprio médico
que receita o remédio a procurarem uma advogada para entrarem no justiça. Fato que
passaria como normal, não fosse duas situações: a advogada ter outras causas contra o
Estado pelo mesmo motivo (e aqui refere-se ao mesmo medicamento), e o médico que
indica o remédio ser contratado pelo laboratóri fabricante para dar aulas a outros
médicos sobre a doença e os efeitos do medicamento.
É esse tipo de problema que o NAT pode ajudar a resolver, quando constata
que o SUS oferece tratamento alternativo, ou mesmo quando comprova que o SUS tem
o medicamento similar.
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Ao final desse trabalho os pontos positivos do NAT são superiores aos
negativos. Pois o Núcleo consegue dar resposta as demandas, dentro do prazo proposto
por lei, que é de 24 horas, e essas respostas têm agradado a maioria dos juízes,
conforme demonstrado nas respostas aos questionários.
Outro ponto positivo é a redução de compras desnecessárias de diversos
medicamentos, seja por pedidos exagerados, seja por remédios que não atendam a
necessidade do paciente ou mesmo de medicamentos que existem na relação do
município ou Estado, mas com nomes similares.
O apoio técnico, conforme já mencionado, para nós é outro ponto positivo,
pois os profissionais do Núcleo contam com outros profissionais para se discutir um
determinado pedido. E por parte do magistrado há maior segurança quando determinar o
resultado da ação, pois por não conhecer sobre medicina, mas precisar dar um parecer
favorável ou contra, a facilidade de receber um laudo do NAT, é para eles uma grande
ajuda.
Também, é um ponto positivo o fato de que nenhum advogado tem acesso
ao NAT. Entendemos como positivo, pois tanto profissionais de saúde, como
magistrados ficam mais livres para fazerem seu trabalho, em nenhum tipo de pressão, e
assim há maior propensão a um laudo verdadeiro, seja qual for a ação. Pode parecer de
menor peso essa situação, mas em um país onde a corrupção e o poder político e
econômico têm grande poder, saber que um trabalho como esse é feito sem pressão
alguma, dá maior tranquilidade.
Já como pontos negativos, identificamos apontados pelos entrevistados e
outros que foram percebidos em pesquisa bibliográfica e exploratória na participação
em eventos, que discutiram a questão em foco estão, primeiramente, o protecionismo do
Estado, não que seja algo real, mas o receio já é um ponto negativo, pois como disseram
os entrevistados, por serem os profissionais de saúde, funcionários do Estado, pode,
ressaltamos: pode haver certo protecionismo do Estado em não concordar com
determinado medicamento ou tratamento.
A duvida se existe protecionismo pode ser ocasionada pelo fato de que
sendo o Estado o responsável pela efetivação do direito a saúde acredita-se que pode
usar o nucleo em beneficio próprio.
A falta de um banco de dados, que possa fazer o cruzamento de necessidade
e tipo de medicamento ou tratamento, com informações mais detalhadas dos autores
como: bairro e município onde mora, grau de escolaridade, idade, profissão, é sem
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dúvida um dos pontos negativos que percebemos na construção desse trabalho. Com
esses dados seria possível traçar um perfil daqueles que hoje mais buscam o judiciário,
como por exemplo, se são os que moram em bairros mais carentes, ou se são os que
possuem maior grau de instrução. E certamente seria mais fácil identificar os que
atualmente estão mais tendo acesso a justiça.
E acreditamos que esse ponto só é negativo pela falta de estrutura do local e
da vontade de fazer, pois são inúmeros os softwares que poderiam ser utilizados pelos
profissionais de saúde do Núcleo, e talvez esse “tempo” de 48 horas, até pudesse ser
diminuído. Vivemos em um mundo globalizado e esse tipo de estrutura tem que ser
utilizada.
E por fim, o não funcionamento 24 horas em todos os núcleos, também é
um ponto negativo, pois muitos são os pedidos de liminares que chegam à noite, finais
de semana e feriado. Acreditamos que por esse, ainda, relativamente novo a presença do
NAT, esse problema deverá ser resolvido num futuro bem próximo, pois a própria
demanda do judiciário levará a pedir o funcionamento do núcleo durante 24 horas, todos
os dias a semana. Será algo parecido ao Departamento Médico Legal, que precisa
funcionar ininterruptamente.
A judicialização da saúde que é o tema do nosso trabalho entendeu-se como
sendo mais um parte da história e da luta pela garantia do direito a saúde no Brasil. Se
por um lado há a real necessidade de se garantir medicamentos e tratamentos, por outro
existe a corrupção em liberar medicamentos de alto custo, ou desnecessário para
determinada doença. Não caberia de o Judiciário entrar nessa seara, pois conforme
determina a Constituição da República Federativa do Brasil, a saúde é uma direito
fundamental do homem, está previsto também nos Direitos do Homem; mas se o Estado
não está conseguindo dar essa garantia e há aqueles que, realmente, precisam não pode a
Justiça se omitir quanto à necessidade; logo o juiz deve intervir nesses casos, dentro do
que é plausível, pois o assunto a ser julgado é a vida, e essa é o bem maior do homem.
Percebemos, por fim, que a judicialização da saúde é na realidade a luta
entre a sociedade e o Estado, não se procura mais acrescentar esse ou aquele direito,
mas sim o de efetivar o que já está garantido em uma constituição que já tem mais de 20
anos. E sem dúvida a saúde é só um dos direitos sociais que passa da esfera do Estado
para o judiciário, e o que é necessário, a nosso ver, é a constituição de políticas públicas
e gestão de gastos que evite esse tipo de ação na justiça, e assim não seja necessária uma
intervenção judicial.
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6 ANEXOS
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS MAGISTRADOS

1) Se todas as ações referentes a saúde são encaminhadas para o NAT;

2) Qual o confiança no trabalho do NAT;

3) O que mudou nas decisões antes e depois do NAT;

4) Qual a percepção geral sobre o funcionamento do NAT;

5) Quais pontos fracos e fortes do NAT;

6) Se o NAT é uma boa prática

7) O que entende por judicialização da saúde e quanto e como a judicialização da saúde
está acontecendo no Brasil

8) Qual a percepção do juiz em casos de direito a saúde?
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Relatório
Inicialmente, nosso objetivo era entrevistar todos os 15 juízes das Varas de
Fazenda do Tribunal do Rio de Janeiro, ocorre que duas dessas Varas não
atendem a esse tipo de demanda.

Estive no Tribunal de Justiça em diversas ocasiões, em dias e horários
diferentes, durante muitas semanas. Embora sempre tenha buscado agendar
horário para atendimento, isso nunca foi possível, e o máximo que consegui foi
conseguir atendimento nos horários mais habituais de da chegada e saída dos
magistrados. Foram horas a espera de atendimento e muitas vezes em vão. As
entrevistas sempre foram feitas em um tempo que considero muito curtos, pois
todos os magistrados entrevistados demonstraram estarem ocupados e não
paravam para um atendimento mais minucioso.

Quando iniciei este trabalho acreditei que as entrevistas não fossem tão difíceis
de conseguir. Durante as entrevistas percebi que o excesso de trabalho era,
realmente, o motivo para um atendimento tão rápido e apressado; em outros
percebi que não queriam opinar por não achar um tema relevante. Um dos
magistrados procurados chegou mesmo a afirmar, que não tinha tempo para
responder a questões sobre o NAT.

Os que me receberam foram muito concisos em suas respostas, apenas um
demonstrou interesse em me ajudar e desenvolveu uma opinião maior.

Se os magistrados tinham esse corre-corre ou talvez certo desinteresse pelo
tema, a Defensora Pública mostrou-se muito a vontade em manifestar sua
opinião, fez questão inclusive de agendar um horário, para que pudesse
responder com mais tranquilidade às perguntas do questionário.

No NAT eu fui muito bem atendida pela subcoordenadora Marcela Calfo a
quem devo muito por conseguir completar minha pesquisa, sempre muito
solicita, me enviou dados dos seus arquivos, e estivemos juntas em diversas
ocasiões onde ela me mostrou, detalhadamente, o funcionamento do núcleo,
me apresentando, inclusive, aos que trabalham por lá.
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Percebi o quanto é importante o trabalho desenvolvido pelo Núcleo, o quanto é
feito com compromisso e competência.

Com relação à pesquisa foi feito um requerimento à Secretaria de Saúde do
Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de saber sobre os gastos com os
medicamentos pedidos por meio de liminares. O objetivo era comparar os
gastos de antes e depois da implantação do Núcleo, porém não obtive
resposta. Esse requerimento foi encaminhado a Marcela Calfo, que
demonstrou uma grande insatisfação quanto a esse pedido, informando que a
economia não era o objetivo do NAT e que se eu levasse a pesquisa nesse
sentido podia comprometer o trabalho do núcleo.

Mesmo com várias dificuldades de acesso a informação e obtenção da opinião
dos magistrados, a pesquisa teve seu objetivo alcançado, mesmo não sendo
na proporção que eu desejava, mas a amostra já foi significante para
apresentar o pensar dos juízes, que estão diretamente ligados aos pareceres
do NAT.
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ANEXO B – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - RESOLUÇÃO Nº 107
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ANEXO C – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – RECOMENDAÇÃO Nº 31

84

85

86

87

88

ANEXO D – ATO CONSTITUTIVO DO NAT

