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Resumo 

O Sistema Único de Saúde, ou SUS, enfrenta ao menos 40.000 ações judiciais por ano. 

A maior parte dessas ações é promovida por indivíduos requerendo medicamentos e tratamentos 

não cobertos pela política de saúde. O Judiciário decide a favor dos demandantes na grande 

maior parte dos casos, determinando que a administração pública atenda aos pedidos dentro de 

prazo exíguos e sob pena sanções fortes. Além de gastos crescentes, esta litigância em massa 

afeta a própria organização interna da política, não só por alterar a distribuição de recursos 

financeiros dentro do sistema, mas por exigir das secretarias de saúde o estabelecimento de 

inteiras “políticas de gestão” da judicialização, dotadas de funcionários, sistemas e estruturas 

físicas próprias, em atuação em rede com órgãos externos à administração pública, como o 

Judiciário, Defensorias Públicas, Ministérios Públicos e Procuradorias.  

Este é o tema desta tese. Por meio do estudo de quatro casos – São Paulo, Rio de Janeiro, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul – exploro as estratégias de gestão da judicialização da saúde, 

de modo compreender o papel de diferentes atores em um movimento pouco tradicional de 

elaboração de políticas públicas. Adoto como hipótese que gestores atuam de forma estratégica, 

buscando alternativas que lhes permitam não só cumprir as decisões judiciais de forma mais 

eficiente, mas ao mesmo tempo reduzir seu impacto sobre o funcionamento da política como 

um todo. Não somente, aprendem enquanto agem, em um movimento que constrói alternativas 

e as revisa enquanto são implementadas. Suas estratégias tentam responder a dois desafios 

impostos pela judicialização: o grande volume de ações que exigem respostas rápidas e 

resolutivas, sob pena de sanções fortes e mais custosas; e o caráter interinstitucional do 

fenômeno, que demanda dos gestores uma atuação fora de suas organizações, em espaços 

judiciais ou jurídicos e em articulação com atores destes espaços, com sua linguagem própria e 

formas específicas de legitimação.   

Deste mapeamento, constatei que as burocracias tanto das secretarias estaduais como do 

sistema de justiça atuam em três frentes para gerir a judicialização – buscam reduzir o número 
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de ações judiciais a partir de estratégias administrativas ou pré-processuais, atuam sobre as 

demandas em curso, gerindo o cumprimento e qualificando a defesa processual, e buscam 

articulações meta-processuais, estabelecendo espaços de diálogo e interação com outros atores 

envolvidos diretamente com o fenômeno. Nestas três frentes estabelecem políticas públicas que 

criam, implementam e revisam. Não somente, a atuação em rede gera especialização em direção 

ao mundo jurídico – as Secretarias “inflam” ou desmembram suas assessorias e consultorias 

jurídicas especialmente para estabelecer fluxos de trabalho e canais de comunicação mais 

eficientes com o mundo jurídico. Este movimento é marcado por uma articulação específica – a 

atuação conjunta de procuradores de Estado e gestores de saúde.  
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Abstract 

 Judicial decisions questioning the health care policy are extremely common in Brazil, 

estimated at over 40,000 lawsuits per year. Most cases consist of individual claims requesting 

specific medicine and treatments that are not covered by the Brazilian universal health care 

policy follow cost/benefit analysis. Courts usually rule in favor of claimants and order the state 

to provide such requests within short deadlines and under the threat of strong sanctions. Most 

of these decisions are given by state-level courts and are based only on the constitutional right 

to healthcare.  

This massive healthcare litigation has growing effects on budgetary planning. Recent 

reports show that complying with judicial decisions on health has led to a growing expenditure 

of almost 1 billion Reais in 2014-2015. However, increasing costs are not the sole issue. Since 

judicial decisions require compliance from any and all levels of government, policy 

organization, and division of responsibilities between different federal levels is largely 

compromised.  

The large literature on the matter is highly focused on what happens inside Courts, 

providing little evidence of the following steps taken by public health care officials to comply 

with these decisions or mitigate their impact. By focusing on policy formulation and 

implementation, my research undertakes the task of mapping what happens after Courts decide. 

Policy officials are perceived not only as reactive actors. Besides responding to each judicial 

decision individually, they are learn-by-doing while creating and implementing policy strategies 

to lessen or prevent the different effects of intense judicialization. Assessing four Brazilian 

States’ responses (Sao Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina and Rio Grande do Sul), my 

research unfolds the governance of the health litigation, through the creation of new organs, 

systems, procedures and a different class of bureaucrats. These responses vary in each State, but 

they have been consistent and can be divided into three different groups: policy strategies that 
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are administrative and previous to any lawsuit, aiming at solving the patient’s problem before 

they get to Courts; legal strategies, created and implemented to provide more technical 

arguments to the State’s lawsuit defense while addressing compliance with judicial decisions; 

and larger responses that stablish interinstitutional committees that formalize open channels of 

communication and interaction between policy officials and legal officers. These strategies gain 

more stability and policy form as healthcare secretariats become more “justice-like”. Their legal 

consultants gain new responsibilities, staff and power and establish working networks between 

actors from the healthcare policy and from the justice system, especially state lawyers. The 

interaction and partnership between policy officials and state lawyers appears as another key 

explanatory variable to most of these strategies. Both bureaucracies develop a common language 

that connects healthcare and law. In addition, they coordinate their actions before, during and 

after lawsuits.  
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Capítulo 1: Introdução, o problema e a metodologia 

 

O Sistema Único de Saúde, ou SUS, enfrenta ao menos 40.000 ações judiciais por ano 

(FERRAZ, 2011). A literatura sobre o tema aponta que a maioria dessas ações é promovida por 

indivíduos requerendo medicamentos e tratamentos não cobertos pela política de saúde. O 

Judiciário decide a favor dos demandantes na grande maior parte dos casos, determinando que 

a administração pública atenda aos pedidos dentro de prazo exíguos e sob pena sanções fortes, 

como multas, prisão de funcionários públicos, bloqueio ou sequestro de recursos orçamentários 

da política.  

Essa judicialização massiva da saúde importa em um impacto orçamentário crescente 

sobre a política pública de saúde. Relatórios recentes indicam que os gastos com a judicialização 

no âmbito federal atingiram o patamar de 1,2 bilhões de reais entre 2014 e 2015 (BRASIL, 

2017). Estados e Municípios enfrentam custos proporcionalmente ainda maiores, na medida em 

que ações judiciais são propostas indistintamente contra todos os entes da federação, a despeito 

da divisão de competências na prestação de serviços de saúde dentro do SUS. Além de gastos 

crescentes, esta litigância em massa afeta a própria organização interna da política, não só por 

alterar a distribuição de recursos financeiros dentro do sistema, mas por exigir das secretarias 

de saúde o estabelecimento de inteiras “políticas de gestão” da judicialização, dotadas de 

funcionários, sistemas e estruturas físicas próprias, em atuação em rede com órgãos não 

governamentais, como o Judiciário, Defensorias Públicas, Ministérios Públicos e Procuradorias. 

Este é o tema desta tese. Por meio do estudo de quatro casos - São Paulo, Rio de Janeiro, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul - exploro as estratégias de gestão da judicialização da saúde, de 

modo compreender o papel de diferentes atores em um movimento pouco tradicional de 

elaboração de políticas públicas.  

Esta tese pretende demonstrar que estes atores – gestores e membros do sistema de 

justiça – não são apenas reativos à judicialização, mas agem de forma estratégica e prospectiva, 

organizando fluxos mais ou menos eficientes para atender as demandas judiciais, enquanto 

enxergam a própria judicialização como um “problema” a ser endereçado por políticas públicas 

processuais, pré-processuais e meta-processuais. Um dos argumentos chave para entender estas 

políticas está na articulação mais ou menos intensa entre gestores de saúde responsáveis pelo 
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cumprimento de decisões judiciais e procuradores do Estado, competentes para realizar a defesa 

processual das secretarias face o Judiciário. Enquanto gestores trazem à mesa seu conhecimento 

técnico e linguagem própria da saúde pública – “olha a gente sempre falava para gente é MS é 

Ministério da Saúde não é mandado de segurança, o cidadão é paciente para a gente, a gente 

quer cuidar” (Entrevista Gestora SP 4), procuradores “traduzem” esta linguagem em termos 

cada vez menos “jurídicos” em um movimento dinâmico de aprendizado mútuo e cooperação - 

“Ah, interesse de agir, citar Carnelutti e o escambau e não sei o que lá. Não, você tem que falar 

porque que ele buscou o Judiciário, se há na prateleira da UBS lá da casa dele. Isso é muito 

mais eficaz” (Entrevista Procurador SP 2).  

1.1. Uma pergunta e uma hipótese de pesquisa 

Este trabalho começou com um questionamento geral: como as burocracias da 

administração pública respondem à judicialização? Considerando que este é um fenômeno com 

mais de 20 anos e que atinge a gestão federal, estadual e municipal da saúde, é de se esperar que 

os gestores se comportem de forma não só espontânea e pontual diante das demandas judiciais, 

mas que assumam a atuação do Judiciário sobre a política como um dado da realidade do SUS 

e passem também a atuar de forma prospectiva, traçando estratégias de gestão. Assim, da 

pergunta de pesquisa “como as burocracias da administração pública respondem a 

judicialização?” parti da seguinte hipótese de pesquisa, que pretendo testar ao longo dos 

próximos capítulos: gestores atuam de forma estratégica, buscando alternativas que lhes 

permitam não só cumprir as decisões judiciais de forma mais eficiente, mas ao mesmo tempo 

reduzir seu impacto sobre o funcionamento da política como um todo. Não somente, aprendem 

enquanto agem, em um movimento que constrói alternativas e as revisa enquanto são 

implementadas. Esta hipótese, portanto, assume que os gestores são atores racionais, que 

aprendem sobre sua realidade e agem sobre ela. Espera ainda que suas estratégias tentem 

responder a dois desafios impostos pela judicialização: o grande volume de ações que exigem 

respostas rápidas e resolutivas, sob pena de sanções fortes e mais custosas; e o caráter 

interinstitucional do fenômeno, que demanda dos gestores uma atuação fora de suas 

organizações, em espaços judiciais ou jurídicos e em articulação com atores destes espaços, com 

sua linguagem própria e formas específicas de legitimação.   
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Os estudos sobre a judicialização da saúde no Brasil em geral não se voltam ao que 

ocorre uma vez que as decisões judiciais são deferidas. Apesar de partirem de diferentes áreas 

do conhecimento, especialmente do direito, das ciências sociais e da saúde pública, em sua 

maior parte voltam-se ao perfil dos litigantes, a compatibilidade dos medicamentos e serviços 

requeridos com os protocolos e listas do SUS e ao comportamento de juízes, especialmente os 

argumentos utilizados para deferir os pedidos. Uma pequena parcela dos trabalhos, que analisa 

os impactos da judicialização sobre a política de saúde, atenta-se para os efeitos disruptivos das 

decisões judiciais sobre as contas públicas e sobre a organização de competências do SUS. 

Mapeiam, assim, a judicialização como uma “questão/problema”, mas não analisam o que 

acontece uma vez que esta “questão/problema” também é constada e internalizada pela 

administração pública ou mesmo pelo Judiciário. Esta tese é tributária dos poucos trabalhos 

(especialmente WANG, 2015; OLIVEIRA e NORONHA, 2011; VENTURA, 2012) que se 

voltam a este momento pós-decisões judiciais e buscam compreender as repostas institucionais 

à judicialização a partir da perspectiva das burocracias envolvidas.  

Para responder à pergunta geral de pesquisa e testar sua hipótese, este trabalho tem um 

tom amplamente exploratório, na medida em que busca mapear as estratégias de gestão e lhes 

conferir sentido. Deste mapeamento, como veremos nos próximos capítulos, constatei que as 

burocracias tanto das secretarias estaduais como do sistema de justiça atuam em três frentes para 

gerir a judicialização – buscam reduzir o número de ações judiciais a partir de estratégias 

administrativas ou pré-processuais, atuam sobre as demandas em curso, gerindo o cumprimento 

e qualificando a defesa processual, e buscam articulações meta-processuais, estabelecendo 

espaços de diálogo e interação com outros atores envolvidos diretamente com o fenômeno. 

Nestas três frentes estabelecem políticas públicas que criam, implementam e revisam. Não 

somente a atuação em rede gera especialização em direção ao mundo jurídico – as Secretarias 

“inflam” ou desmembram suas assessorias e consultorias jurídicas especialmente para 

estabelecer fluxos de trabalho e canais de comunicação mais eficientes com o mundo jurídico. 

Este movimento é marcado por uma articulação específica – a atuação conjunta de procuradores 

de Estado e gestores de saúde.  

Para dar sentido a estas respostas, mobilizo tanto a literatura de judicialização da saúde 

e os dados que levantam para caracterizar a “questão/problema” que as estratégias de gestão 
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visam atacar, como a literatura sobre formulação de políticas públicas e da atuação de 

burocracias neste processo. O que veremos são burocracias que se assemelham ao que a 

literatura denomina de burocracias de médio escalão elaborando políticas públicas enquanto as 

implementam, em um processo contínuo de articulação com atores do direito, especialmente 

procuradores de Estado.  

1.2. Caminhos e Métodos 

               O estudo do problema desta tese se iniciou dentro de um esforço coletivo de pesquisa 

coordenado por Daniel Wang para tentar compreender o papel de evidências técnicas nos 

argumentos mobilizados dentro do processo por demandantes, Estado e juízes. Como um time 

de pesquisadores visitamos três dos quatro Estados analisados nesta tese para coletar evidências 

documentais em amostras estatisticamente significativas da judicialização da saúde contra 

Secretarias Estaduais. Visitamos as Procuradorias Gerais do Estado na cidade de São Paulo e 

em Porto Alegre, e a Secretaria de Saúde de Santa Catarina, em Florianópolis. O processo de 

coleta de documentos in loco me permitiu entrar em contato com o dia a dia destes espaços e 

destes burocratas e minha pesquisa de doutorado, que visava especialmente analisar os padrões 

de cumprimento de decisões judiciais pelos Estados assumiu um caminho diferente, na medida 

em que eu constava, pela vivência e conversas com estes atores, a multiplicidade e complexidade 

das estratégias criadas para gerir a judicialização.  Além de sistemas informatizados criados ou 

atualizados especificamente para gerir o fluxo de cumprimento e a defesa processual de ações 

conta o Estado, observei uma constante comunicação entre gestores e procuradores do Estado 

em um padrão curioso: gestores traçando observações sobre normas processuais e os limites do 

direito à saúde e procuradores se referindo a protocolos clínicos e efetividade de terapias 

prescritas ou constantes das listas do SUS. A forma ou qualidade desta interação variava entre 

Estados, mas em todos era possível verificar que gestores e procuradores atuavam em parceria 

na construção de argumentos híbridos, da saúde pública e do direito, para a instrução de 

contestações e recursos. Não somente estes atores trabalhavam em órgãos particularmente 

criados para gerir decisões judiciais e tomavam a judicialização como sua atividade diária. Estas 

observações de campo redefiniram meu objeto de estudo e dão, em grande medida, o tom e 

orientação deste trabalho. 
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 Para mapear as estratégias de gestão da judicialização aliei os dados disponibilizados 

pela literatura e relatórios oficiais das Procuradorias do Estado, Secretarias, Tribunal de Contas 

da União e Conselho Nacional de Justiça, com os dados da pesquisa coletiva em andamento, 

coordenada por Daniel Wang, Steven Hoffman e Virgilio Afonso da Silva (a que me refiro, 

daqui para frente, como “a pesquisa em andamento coordenada por Wang et al.”). Além destes 

dados, conduzi 27 entrevistas em 4 Estados que registram altos índices de judicialização e são 

amplamente referidos pela literatura tanto pelo impacto que demandas judiciais vieram a ter 

sobre suas políticas estaduais de saúde como pelas estratégias que encontraram para administrar 

estas demandas: Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. Três destes 

quatro Estados já faziam parte do recorte da pesquisa em andamento coordenada por Wang et 

al.. Neles o acesso a entrevistados e dados das decisões judiciais foi facilitado por esta porta de 

entrada.  

Para estabelecer quem seriam os entrevistados, comecei pelos gestores e procuradores 

com os quais estabeleci contato direto no campo, entrevistando, em um segundo momento, os 

gestores e procuradores que eles sugeriam, caminhando, assim, pelas redes de referência destes 

atores até atingir um certo nível de saturação em termos de novas informações sobre as políticas 

e sobre a judicialização nestes Estados. Por este método de “bola de neve”, por certo, as falas e 

opiniões dos entrevistados não têm representação estatística em termos da posição média de 

atores em posições similares entre Estados ou mesmo dentro deles. Ainda assim, me permitiu 

traçar um quadro compreensivo destas políticas de gestão da judicialização e apreender algumas 

formas de comunicação e sentido compartilhados por estes atores em rede.  

Todos os entrevistados e entrevistadas consentiram a gravação da entrevista e seu uso 

pela presente tese. O consentimento foi formalizado por Termo de Confidencialidade em todas 

as entrevistas presenciais. Nas entrevistas por telefone optei pelo regime que mais protege os 

entrevistados e entrevistadas e não divulgo seus nomes ao longo da tese, apenas cargo e órgão 

dos quais fazem parte. Mesmo para os entrevistados e entrevistadas que consentiram a 

publicação expressa de seus nomes apenas divulgo-os em tabela de um Anexo eletrônico, que 

identifica os entrevistados que desejaram ser identificados. Ademais, optei por não 

disponibilizar a transcrição integral das entrevistas como anexo físico da tese, também para 

respeitar a privacidade dos entrevistados e entrevistadas no tempo. Transcrevo trechos, ao longo 
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do texto, e disponibilizo as transcrições editadas pelos entrevistados e entrevistadas no Anexo 

eletrônico1. Assim, caso os entrevistados e entrevistadas desejem, no futuro, retirar seu 

consentimento em relação ao uso de seus nomes, suas falas e vivência, posso excluir estas 

entrevistas deste anexo. As entrevistas foram conduzidas entre julho e dezembro de 2017, 

tiveram em média 40 minutos e se estruturaram a partir de um modelo semiaberto, organizado 

apenas em torno de tópicos de discussão que pudessem deixar os entrevistados livres para 

argumentar sobre (i.) suas trajetórias, (ii.) sua interação com atores do sistema de justiça e suas 

(iii.) impressões sobre a judicialização do Estado.   

 

Tabela 1: Entrevistados no Rio de Janeiro, órgãos, cargos e formação 

ESTADO ORGAO 
NOME NA 

TESE 
CARGO CONTATO FORMAÇÃO 

RJ PGE-RJ 
Procurador 

RJ 1 
Procurador da PG-16 presencial 

formação 

jurídica 

RJ JUD/NAT Juíza RJ 

Juíza Federal titular de 

uma vara especializado 

em matéria de saúde; 

Coordenadora do 

Comitê Estadual da 

Saúde do CNJ do RJ. 

presencial 

 

formação 

jurídica 

RJ SESDEC-RJ Gestor RJ 2 
Consultor Jurídico da 

SESDEC-RJ 
presencial 

formação 

jurídica 

RJ SESDEC-RJ Gestor RJ 4 
Coordenador do NAT-

JUS RJ 
presencial farmacêutico 

RJ SESDEC-RJ Gestora RJ 1 Coordenadora da CRLS 
presencial e 

telefônico 
enfermeira 

RJ PGE-RJ 
Procurador 

RJ 2 

Procurador Chefe da 

PG16, especializada em 

saúde 

presencial 
formação 

jurídica 

RJ 
CADJ/SESDEC-

RJ 
Gestora RJ 3 

Coordenadora da CADJ 

(Central de Atendimento 

de Demandas Judiciais), 

SESDEC-RJ 

presencial e 

telefônico 

formação 

jurídica 

Fonte: Elaboração própria a partir das entrevistas conduzidas. 

 

                                                           
1 Todos os documentos que fazem parte desta pesquisa, bem como a transcrição das entrevistas e matriz das 

planilhas encontram-se na pasta online, de acesso apenas para consulta:  

https://drive.google.com/drive/folders/1ZxlSkzSP5IaP5-kwXPzLVQ_JCTMKzC6U?usp=sharing 
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Tabela 2: Entrevistados no Rio Grande do Sul, órgãos, cargos e formação 

ESTADO ORGAO 
NOME NA 

TESE 
CARGO CONTATO FORMAÇÃO 

RS PGE-RS 
Procurador RS 

3 

Membro do Conselho 

Superior da Procuradoria-

Geral do Estado, antigo 

procurador do NARAS-

RS, Capital 

telefônico 
formação 

jurídica 

RS SES-RS Gestor RS 1 

Coordenador da 

Assessoria Jurídica da 

SES-RS 

telefônico 
formação 

jurídica 

RS PGE-RS 
Procuradora 

RS 1 

Procuradoria do Interior 

em saúde 
telefônico 

formação 

jurídica 

RS PGE-RS 
Procurador RS 

2 

Procurador da PGE-RS, 

um dos coordenadores do 

Projeto +Saúde 

telefônico 
formação 

jurídica 

RS SES-RS Gestora RS 2 

Coordenadora Adjunta da 

Coordenação de Política 

da Assistência 

Farmacêutica (CPAF) 

presencial e 

telefônico 
farmacêutica 

Fonte: Elaboração própria a partir das entrevistas conduzidas. 

 

Tabela 3: Entrevistados em Santa Catarina, órgãos, cargos e formação 

ESTADO ORGAO 
NOME NA 

TESE 
CARGO CONTATO FORMAÇÃO 

SC 
SES-SC 

(COJUR) 
Gestora SC 1 

assiste técnica COJUR-

SES/SC 
presencial 

formação 

jurídica 

SC 
SES-SC 

(COMAJ) 
Gestor SC 2 

coordenador Comaj até 

2017 - SES/SC 
presencial 

formação 

jurídica 

SC PGE-SC 
Procurador SC 

2 

ex-consultor jurídico 

SES/SC até junho de 

2017 

presencial 
formação 

jurídica 

SC SES-SC Gestora SC 3 
servidora da COMAJ, 

equipe técnica 

presencial e 

telefônico 
nutricionista 

SC SES-SC Gestora SC 5 
Diretora de Assistência 

Farmacêutica 
presencial farmacêutica 

SC MP-SC Promotora SC 

Coordenadora-Adjunta do 

Centro de Apoio 

Operacional dos Direitos 

Humanos e Terceiro 

Setor, MP-SP 

presencial 
formação 

jurídica 
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SC SES-SC Gestora SC 4 
servidora da COMAJ, 

equipe técnica 

presencial e 

telefônico 
farmacêutica 

SC PGE-SC 
Procurador SC 

4 

Procurador-Chefe da 

PGE-SC, Criciúma, 

NARAS Criciúma 

telefônico 
formação 

jurídica 

SC PGE-SC 
Procuradora 

SC 1 

Procuradora integrante do 

NARAS 
telefônico 

formação 

jurídica 

Fonte: Elaboração própria a partir das entrevistas conduzidas. 

 

Tabela 4: Entrevistados em São Paulo, órgãos, cargos e formação 

ESTADO ORGAO 
NOME NA 

TESE 
CARGO CONTATO FORMAÇÃO 

SP SES-SP Gestora SP 4 
ex-coordenadora da 

CODES 
presencial farmacêutica 

SP PGE-SP 
Procurador SP 

1 

Procurador chefe da PJ8, 

PGE/SP 
presencial 

formação 

jurídica 

SP 
CODES-

SESSP 
Gestora SP 1 

Coordenadora da 

CODES-SES/SP 
presencial 

enfermeira e 

formação 

jurídica 

SP 
CODES-

SESSP 
Gestor SP 2 

Diretor Técnico da 

CODES-SES/SP 
presencial farmacêutico 

SP 
CODES-

SESSP 
Gestor SP 3 

Assessor técnico - 

CODES/SES-SP 
presencial medico 

SP PGE-SP 
Procurador SP 

2 

Procurador da PJ8 - 

especializada em saúde 
presencial 

formação 

jurídica 

Fonte: Elaboração própria a partir das entrevistas conduzidas. 

 

 Além das entrevistas, relatórios oficiais, dados da pesquisa coordenada por Wang et al. 

e da literatura, a exposição a seguir se vale de documentos oficiais, como normas e termos de 

cooperação e das informações disponibilizadas de forma pública pelos sítios eletrônicos dos 

órgãos da saúde e das procuradorias do Estado. Sempre que foi possível, os relatos sobre as 

experiências de gestão narrados nas entrevistas foram confrontados com os dados 

disponibilizados por estas outras fontes.  

1.3. Divisão de capítulos 

 A exposição a seguir se divide em três longos capítulos. No primeiro apresento o SUS e 

a judicialização da saúde, na tentativa de estabelecer aspectos gerais do problema da 
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judicialização. Como veremos, o SUS é um sistema complexo e a política de saúde não se 

resume ao SUS, sendo também bastante “privatizada”. A judicialização da saúde, por outro lado, 

é um fenômeno global e também bastante brasileiro. Ainda que o país se insira em tendências 

mais gerais e, especialmente, latino-americanas de litigância em saúde, o fenômeno também 

tem suas peculiaridades locais, dadas não só pelo volume de ações judiciais, mas sua 

descentralização em face de um sistema único e público, o que diferencia a nossa experiência 

das colombiana e argentina.  

O capítulo 2 busca os dados mais atuais para retratar a judicialização em nível federal e 

no nível mais agregado possível para Estados e Municípios, desafio que alguns autores 

enfrentaram mas que, em geral, é pouco bem-sucedido, dada a dificuldade de integrar fontes e, 

novamente, a própria descentralização do fenômeno. De um quadro geral, passamos as suas 

respostas institucionais também gerais, especialmente promovidas pelo STF e CNJ, mas 

também pelo Ministério da Saúde via CONITEC. A apresentação destas respostas, neste 

formato, é bastante tributária do estudo de Wang (2015), que realizou um esforço semelhante.  

 Do SUS, sua judicialização e as respostas institucionais, passamos ao capítulo 3, onde a 

maior parte das contribuições desta pesquisa se insere. Neste capítulo reconstruo o perfil da 

judicialização nos quatro Estados – São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do 

Sul, as respostas institucionais encontradas para enfrentar a judicialização. Como veremos, estas 

respostas são locais, adequadas à forma como a judicialização se colocou no Estado, mas 

também apresentam tendências gerais, como a busca por soluções pré-litigio. Uma outra 

característica comum é a articulação entre procuradores do Estado e gestores. Como veremos, 

estes atores são a linha de frente das decisões judiciais contra o Estado, elaborando sua defesa e 

operacionalizando o cumprimento. Neste processo, eles se aproximam, trocam, se comunicam, 

e começam a agir de forma estratégica. Muitas das respostas institucionais à judicialização do 

Estado nascem dessa interação e dependem dela para ter efetividade.  

 Das respostas institucionais estaduais, passamos ao capítulo 4, que propõe uma releitura 

destas respostas como de fato políticas públicas, ou seja, medidas do governo em ação, atuando 

sobre uma “questão/problema” social relevante. Neste capítulo, reconstruo a literatura sobre 

políticas públicas e sobre o papel de burocracias na sua formulação. Recupero as experiências 

apresentadas no capítulo 3 e apresento mais informações sobre as duas burocracias-chave que 
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tanto criam quanto operam esta rede de respostas institucionais à judicialização: gestores que 

lidam especificamente com o cumprimento de decisões judiciais e procuradores do Estado. Por 

fim, na Conclusão, recupero as observações mais gerais dos três capítulos e traço algumas 

considerações finais. 
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Capítulo 5: Conclusão 

 Como vimos, a judicialização da saúde tem efeitos disruptivos e redistributivos 

relevantes sobre a política pública de saúde em nível federal e estadual. Apresentei apenas 

alguns dados esparsos sobre a judicialização nos municípios, mas a literatura já apontou que 

estes são talvez os que enfrentam o maior impacto relativo sobre suas contas e organização 

(WANG al, 2014). Ainda assim, a judicialização representa uma realidade para a política 

pública de saúde como um todo há mais de 20 anos e os dados atuais não demonstram qualquer 

indício de que ela deixará de existir no médio prazo.  

Com isso, verificando a hipótese de que gestores são atores que utilizam as informações 

que detêm, aprendem com suas práticas e agem de forma estratégica e prospectiva, observei que 

ao menos nos quatro Estados analisados existe um movimento das secretarias em atuar em 

diferentes frentes para conter a judicialização potencial e amenizar o impacto da judicialização 

corrente. Estas estratégias configuram políticas públicas elaboradas por gestores em rede com 

atores do sistema de justiça e importam em adaptações nos trabalhos de todos os envolvidos, 

com especial impacto sobre a organização das secretarias.  

Como vimos, estas “inflam” suas consultorias e assessorias jurídicas ou as desmembram 

e especializam a gestão de demandas judiciais em relação às administrativas. Neste movimento, 

incorporam uma lógica de gestão de processos em massa, padronizam e uniformizam sua 

atuação sobre a maior parte das ações e agem de forma mais agregada e estratégica para ações 

de alto impacto. 

As alterações dentro da Secretaria ocorrem em concomitância com sua atuação para fora 

do órgão, estabelecendo redes de contato e parcerias com atores do sistema de justiça, 

especialmente procuradores do Estado. Depois das suas próprias consultorias e assessorias 

jurídicas internas, as PGEs são o primeiro e mais natural elo das SESs com o mundo do direito. 

São os advogados do governo e, em dois dos três Estados acima, também ocupam as assessorias 

jurídicas das secretarias por meio de agentes setoriais. Nada mais natural que advogados estejam 

alinhados com os interesses de seus clientes e busquem a melhor forma de representa-los 

processualmente.  Esta parceria, contudo, transcende o ambiente judicial ou de consultoria caso 

a caso. Também procuradores se movimentam para fora do seu âmbito de atuação “normal” e 

“jurídico”. Não só buscam formas de tornar suas defesas mais técnicas, especializando unidades 
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para o tratamento separado das demandas de saúde, mas também se qualificam, buscando 

informações ou valendo-se de pareceres técnicos elaborados por profissionais da saúde (das 

secretarias, em geral), mas que devem ser inteligíveis tanto a eles quanto a juízes.  

Uma das gestoras citadas no capítulo 3 (Gestora SP 4) comparou o fluxo de trabalho 

sobre a judicialização com a atuação de profissionais de saúde em hospitais, diferenciando as 

ações mais urgentes ou custosas das demais e lhes imprimindo um tratamento diferenciado em 

relação a massa de demandas. Esta aproximação entre a gestão das ações judiciais e das 

urgências hospitalares não é de todo trivial. De fato, observamos este duplo movimento, das 

secretarias ao mundo do direito, e das procuradorias ao mundo da saúde, mediado por 

ressignificações do que é técnico ou legitimo. O técnico pertence ao mundo da expertise da 

saúde, e não do direito. É, contudo, um técnico que não advém apenas da opinião de um médico 

ou profissional, mas que foi sancionado pelas esferas mais altas do SUS, via CONITEC. O 

técnico é apenas legítimo quando fruto de um procedimento formal e centralizado, de construção 

de significado de Estado. O que passou por este processo e, ainda assim, resulta em uma ação 

judicial, é caracterizado como parte da judicialização “devida”.  

O “não-técnico” passa a pertencer ao mundo das teses jurídicas. Os juristas, contudo, 

não tem amplo domínio do conteúdo deste novo “técnico”, que precisa ser ensinado, explicado, 

traduzido, especialmente aos juízes. Nesse ponto, entram em cena tanto a atuação da 

procuradoria em parceria com as secretarias, elaborando pareceres que não podem ser tão 

“técnicos” assim, mas que permitam convencer o juiz de que os argumentos ali são mais 

“técnicos” que o dos médicos prescritores – por que incorporam não só as considerações de 

saúde pertinentes ao paciente mas também considerações de ordem pública. Este processo de 

tradução causa ruído – MS, HC e Agravo não têm o mesmo significado para gestores e 

procuradores. Não somente, existem diferenças institucionais, de capacidade de absorver 

efetivamente novos conhecimentos dos dois lados. Se a Secretaria “infla” seus órgãos de 

consultoria e assessoria jurídica, as PGEs recorrem às secretarias para conseguir o técnico, mas 

não alteram elas mesmas seus quadros para se tornarem mais multidisciplinares. Cabe à 

iniciativa individual dos procuradores em buscar conhecimentos fora de seu “quadrado”, 

atividade desestimulada pelo grande volume de ações judiciais e altas taxas de sucesso dos 
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demandantes. A solução é, assim, a padronização e massificação do tratamento das demandas, 

e a escolha estratégica de algumas delas para atuação mais detida.  

Os NATs atuam como forma de legitimação extra sobre o que é considerado técnico 

pelas Secretarias. Ainda que detenham independência para inclusive opinar pelo tratamento fora 

da política, seus pareceres, em larga medida, dão o tom do tipo de defesa que se seguirá no 

processo. O NAT reduz os incentivos para que a defesa recorra a pareceres técnicos elaborados 

ou apresente teses divergentes às do núcleo, ainda que a posição institucional da maior parte das 

procuradorias seja a de contestar ou recorrer ainda assim, em razão do reconhecimento de 

repercussão geral e temas repetitivos pelo STF e STJ.   

Além da atuação direta sobre processos, gestores e procuradores ainda se engajam em 

uma atuação de prevenção de litígios, com o uso de esferas administrativas ou convênios com 

Defensorias Públicas para impedir que demandas que possam ser prontamente internalizadas 

pela gestão se tornem ações judiciais. Uma das medidas mais bem-sucedidas resta nas esferas 

não judiciais de resolução de litígios, que dão mais voz aos gestores do SUS e à capacidade da 

política em adaptar o que prevê como “técnico” às demandas individuais. Se bem articuladas 

com as instâncias já processuais de gestão de demandas, como no caso da CRLS, estes espaços 

tem o condão de permitir que a interação do SUS com os pacientes sequer seja concebida como 

algo mediado por atores do sistema de justiça. Empoderam, assim, a administração pública. O 

caso de São Paulo, por outro lado, é bastante curioso pois, na tentativa de internalizar demandas 

administrativas inclusive por produtos não padronizados, apresenta uma posição contraditória 

da Secretaria diante do Judiciário e dos usuários, uma vez que oferece o medicamento antes da 

ação judicial, mas defende-se desta pretensão em juízo. Novamente, a integração entre as 

medidas pré-processuais e processuais se torna elemento chave para que estas estratégias 

possam, combinadas, gerar efeitos positivos em termos de gestão da judicialização.   

Além de medidas pré-processuais, os comitês estaduais funcionam como um espaço 

adicional de interação, que solidifica a relação dos atores em rede, permitindo que o Judiciário 

se exponha continuamente a diferentes posições e possa, assim, ele mesmo também assumir o 

“técnico” da política como o argumento legitimo para decidir. A falta de estrutura própria destes 

espaços e o comparecimento apenas voluntário de muitos de seus atores limitam a capacidade 

de tornar o que se decide no âmbito dos comitês em medidas resolutivas ou mesmo com o 
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condão de alterar posicionamentos jurisprudenciais amplamente desfavoráveis à administração 

pública.   

Trabalhar em rede não é uma atividade trivial, sobretudo se exige mais do que 

interlocução mas respostas resolutivas. Estes atores, envolvidos com a gestão da judicialização, 

tornam as fronteiras entre a saúde e o direito permeáveis e cinzentas, um processo que tem 

ganhos em termos de inovação e responsividade às demandas sociais. Um efeito não esperado 

da judicialização é a aproximação institucional de atores inicialmente isolados entre si, que 

passam a avaliar os trabalhos uns dos outros. Existe neste processo um ganho em termos de 

transparência e compartilhamento de informações entre setores, algo que, indiretamente 

repercute sobre a sociedade. Como o fenômeno atrai ainda a atenção da academia e da grande 

mídia, o que estes atores fariam em um primeiro momento separados e isolados, sob escrutínio 

apenas de seus pares e lógicas específicas de trabalho, ganha acesso amplo e incentiva um debate 

maior sobre os limites da saúde pública, do direito e, especialmente do Estado – o debate põem 

em xeque o que se deve esperar como saúde e saúde pública e o que se deve exigir do direito e 

das instituições jurídicas. Não somente, a judicialização expõem gargalos, fraudes, o poder da 

indústria farmacêutica e as limitações também do mercado.  

Estes ganhos não neutralizam, contudo, as perdas para o SUS associadas a 

judicialização. Como vimos, esta privilegia pacientes em melhores condições socioeconômicas, 

redistribui recursos orçamentários desproporcionalmente e, o que esta tese demonstrou, “infla” 

o corpo jurídico dos órgãos de saúde, realocando pessoal para setores de meio. Neste sentido, 

efetivamente, gera novos arranjos organizacionais e prioridades dentro do funcionamento 

normal das Secretarias, medidas que não passam pela formulação tradicional de políticas 

públicas dentro do SUS, que em geral envolvem tanto representantes de diferentes esferas da 

política pública como dos próprios usuários. Neste sentido, se a judicialização submete a 

administração pública ao escrutínio do judiciário e, em alguma medida, as decisões judiciais ao 

escrutínio da administração pública, a judicialização gera respostas políticas que são 

efetivamente criadas e implementadas por burocracias de meio, o que importa em reconhecer 

que serão respostas menos democráticas que aquelas geridas dentro do caminho descentralizado 

mas altamente participativo do processo decisório regular do SUS.  
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