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ABSTRACT

The author suggests some alternatives to the filing of a lawsuit 
to ensure the right to health, through the work of the public 
defender’s office. 
He believes that the best way to relieve the Judiciary caseload 
is by preventing conflict, which necessarily involves both 
the re-discussion of prior administrative litigation and the 
collective handling of demands. 
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RESUMO

Propõe alternativas à judicialização do direito à saúde, por meio 
da atuação da Defensoria Pública. 
Considera que a melhor forma de desafogar o Poder Judiciário 
é prevenir o conflito, o que passa, necessariamente, pela redis-
cussão do contencioso administrativo prévio e pelo tratamento 
coletivo das demandas. 
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1 INTRODUÇÃO

Sempre que se trata do tema “direito à saúde” é difícil não 
esbarrarmos no assunto relativo à proliferação de demandas 
judiciais. Entre 2010 e 2014, o número de ações judiciais em 
curso nas justiças estaduais e federal quadriplicou, de 100.000 
para 400.000 demandas, aproximadamente. Segundo dados 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no Rio de Janeiro, até 
junho de 2014, a Justiça Estadual constava como encarregada 
de processar, aproximadamente, 46.000 ações sobre assistência 
terapêutica (PERLINGEIRO, 2015b, p. 3). 

Como supostas soluções para a sobrecarga vivida pelo 
Poder Judiciário, busca o legislador sempre aprimorar as nor-
mas do processo judicial, contudo, tal postura ataca simples-
mente os sintomas da enfermidade, sem enfrentar, na verdade, 
a ideia de prevenção da judicialização. Incrementar a legislação 
processual judicial é sempre importante e necessário, porém, a 
melhor forma de desafogar o Poder Judiciário é, em primeiro 
plano, prevenir o conflito, o que, ao tratarmos de demandas 
relativas à saúde, passa, necessariamente, pela rediscussão do 
contencioso administrativo prévio, e, em segundo lugar, tratar 
demandas coletivamente.

No presente momento, trataremos de algumas questões 
necessárias ao fortalecimento do contencioso administrativo 
prévio ao ajuizamento de demandas relativas ao direito à saú-
de, apontando alternativas capazes de prevenir a lide. Ademais, 
pontuaremos aspectos relacionados a ações coletivas e de con-
trole concentrado capazes de auxiliar o tratamento do proble-
ma. Em ambos, será enfatizada a contribuição que pode ser 
dada pela Defensoria Pública neste cenário.

Desde logo, é importante estabelecer que grande parte das 
sugestões abaixo relatadas passa, necessariamente, pela relei-
tura da ideia de autonomia administrativa conferida aos entes 
federados. Tradicionalmente, a doutrina pátria (CARVALHO 
FILHO, 2011, p.6) estipula como corolários de tal autonomia 
as capacidades de auto-organização, autogoverno e autoadmi-
nistração, autorizando cada ente federativo a legislar seu pró-
prio direito administrativo e fomentando, dentro da mesmo 
Federação, tratamentos diferenciados entre habitantes de dife-
rentes Municípios e Estados.

Contudo, a fim de criar alternativas tendentes a superar o 
caos vivenciado pelo atual sistema de justiça, faz-se necessá-
rio revisitar dogmas, a fim de garantir não apenas a prevenção 
de conflitos, mas também uniformidade de tratamento entre 
os cidadãos. Assim, não se mostra razoável que, no que toca 
aos serviços básicos de saúde, indivíduos sejam submetidos a 
procedimentos e prestações administrativas diversas, tendo em 
vista residirem em entes federados distintos.

Destarte, as providências que passaremos a abordar de-
mandam um novo paradigma de direito administrativo, segun-
do o qual, respeitadas as peculiaridades locais, haja uma pa-
dronização mínima de procedimentos e prestações, garantindo 
isonomia e segurança jurídica à população.

2 REVISITANDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO – A 

NECESSIDADE DE UM PROCEDIMENTO NACIONAL PADRÃO

O primeiro grande obstáculo ao fortalecimento do processo 
administrativo pátrio diz respeito à falta de um procedimento 
padrão básico que seja coercitivamente observado por todos 
os entes federativos. Considerando o elevado número de 
Municípios e Estados presentes na Federação brasileira, todos 
solidariamente responsáveis pelo fornecimento de uma saúde 
pública de qualidade, faz-se necessária a instalação de um pro-
cedimento básico a ser seguido, com prazos rígidos estipulados, 
servindo este como garantia não apenas do administrado, mas 
também da própria Administração Pública.

Tentou-se emplacar o embrião de tal conceito com a apro-
vação da Lei Federal de Processo Administrativo, Lei n. 9.784/99, 
a qual deveria ser aplicada subsidiariamente aos demais entes 
federativos. Contudo, na prática, o que se verifica é a total fal-
ta de padronização procedimental, adotando cada Município e 
cada Estado sua própria sistemática, restando a aplicação da Lei 
n. 9.784/99 restrita ao processo federal, ignorando-se seus dis-
positivos em grande parte dos Estados e Municípios.

Assim, a judicialização de demandas acaba sendo o ca-
minho natural para os administrados que se veem perdidos 
em uma burocracia estatal que não traz normas claras e pra-
zos fatais, fomentando uma prática nociva à credibilidade da 
Administração Pública, qual seja, o silêncio administrativo diante 
de um requerimento que, muitas vezes, exige urgência. Vale 
lembrar que autorizada doutrina destaca que o silêncio admi-
nistrativo configura o interesse processual necessário para o 
ajuizamento da demanda (MELLO, 2011, p. 416). Contudo, 
tal omissão estatal, além de atentar contra a confiabilidade da 
Administração Pública, fomenta o crescimento exponencial do 
número de questões enfrentadas pelo sistema de justiça.

Partindo-se do pressuposto de que ao presente estudo não 
cabe apenas indicar as falhas, mas também apontar soluções, 
propomos, como acima explicitado, a reavaliação dos limites da 
autonomia administrativa dos entes federativos, impondo-se, 
por meio de norma de caráter nacional (não apenas federal), 
um procedimento padrão básico para o contencioso administra-
tivo, a ser observado por todos os entes federativos. Ressalte-se 
que tal entendimento encontra respaldo constitucional, vez que, 
além de robustecer o princípio da segurança jurídica, o art. 22, I, 
da CRFB/88, é expresso ao afirmar que compete privativamen-
te à União legislar sobre “direito processual”, englobando tal 
conceito, em nossa leitura, não apenas o processo judicial, mas 
também o processo administrativo.

Vale destacar que já existem iniciativas nesse sentido, como, 
por exemplo, o Código Modelo de Processos Administrativos 
– Judicial e Extrajudicial para Ibero-América, aprovado pela 
Assembleia Geral do Instituto Ibero-americano de Direito 
Processual, por ocasião das XXIII Jornadas Ibero-americanas 
de Direito Processual, ocorridas em Buenos Aires, no dia 8 de 

[...] a fim de criar alternativas tendentes a 
superar o caos vivenciado pelo atual sistema de 
justiça, faz-se necessário revisitar dogmas, a fim 

de garantir não apenas a prevenção de 
conflitos, mas também uniformidade de 

tratamento entre os cidadãos.
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junho de 2012. Por meio dos “Códigos 
Modelo” pugna-se, justamente, pela 
harmonização de procedimentos não 
apenas dentro de cada nação, mas tam-
bém internacionalmente, impondo aos 
Estados participantes uma estandardiza-
ção mínima que lhes seja comum.

Nesse sentido, propõe-se a incorpo-
ração ao ordenamento pátrio, como lei 
nacional, impositiva a todos os entes fede-
rativos, do Código Modelo de Processos 
Administrativos, como forma de trazer 
a necessária padronização mínima do 
contencioso administrativo nas diferen-
tes esferas de governo, garantindo-se ao 
administrado direitos básicos perante a 
Administração Pública, como, por exem-
plo, prazos fatais, cuja inobservância resul-
taria na responsabilização da autoridade 
competente (art. 8º, II). Como o “Código 
Modelo” não traz explicitamente os prazos 
a serem observados, sugerimos a trans-
posição nacional dos prazos já definidos 
para o processo administrativo federal, os 
quais, por óbvio, poderiam ser encurtados 
em casos de urgência:

Atos Prazos Observações
Intimação de atos (arts. 26, § 2º e 41) 3 dias – A ausência do intimado não compromete o 

andamento do processo, nem importa o reco-
nhecimento como verdadeiro dos fatos expos-
tos ou a renúncia de direitos pelo interessado.

– A falta de requisitos legais na intimação tor-
na nulo o ato, mas a presença do interessado 
supre a nulidade.

Práticas dos atos pela Administração 
(art. 24)

5 dias + 5 dias (prorrogável) A prorrogação do prazo somente por justifica-
tiva expressa.

Decisão de Processos 
(art. 49)

30 dias + 30 dias (prorrogável) A prorrogação do prazo somente por justifica-
tiva expressa.

Interposição de recursos 
(art. 59)

10 dias Prazo peremptório, ou seja, sem prorrogação.

Recurso fora do prazo não será reconhecido.
Decisão de Reconsideração 
(art. 56, §1º)

5 dias Pedido feito à repartição que proferiu a decisão.

Decisão de recursos 
(art. 59, §§ 1º e 2º) 

30 dias + 30 dias (prorrogável) Prorrogação exige justificativa explícita

Parecer de órgão consultivo 
(art. 42) 

15 dias

 
Partindo-se de tal ideia, tem-se, assim, 

um procedimento administrativo básico, 
a ser observado por todos os entes fe-
derativos, garantindo aos administrados 
previsibilidade e fidúcia no momento de 
apresentarem suas demandas perante a 

Administração Pública brasileira, seja esta 
municipal, estadual, distrital ou federal.

Cabe anotar o papel fundamental 
a ser desempenhado pela Defensoria 
Pública dentro dessa nova visão de 
processo administrativo, tendo em 
vista que o correto desenvolvimento 
desta depende diretamente do fato de 
que todo cidadão deve litigar perante 
a Administração Pública, em questões 
ligadas a direitos fundamentais, obriga-
toriamente representado por um advo-
gado habilitado ou, no caso da popu-
lação hipossuficiente, por um defensor 
público. Ressalte-se a necessidade de 
as defensorias se estruturarem ade-
quadamente, contando com defen-
sores suficientes para atuarem nos 
diversos processos administrativos em 
curso, concretizando os dispositivos da 
Lei Complementar 80/94, que estipu-
lam a plena atuação da Instituição no 
contencioso administrativo, algo ainda 
muito distante da realidade.

Sobre o tema, vale esclarecer nos-
sa frontal discordância com os termos 

da Súmula Vinculante n. 5, do STF, a 
qual, lamentavelmente, dispensa a de-
fesa técnica no processo administrativo 
disciplinar. Entendemos que se faz im-
positiva a atuação técnico-jurídica de 
um profissional habilitado em todos os 

processos administrativos relacionados 
a direitos fundamentais, seja naqueles 
restritivos de direitos individuais, que se 
iniciam de ofício pela autoridade, como 
o processo disciplinar, seja naqueles 
iniciados pelos interessados, mediante 
requerimentos administrativos de uma 
prestação administrativa (PERLINGEIRO, 
2015a, p. 301), como nos casos de di-
reito à saúde. 

Nesse ponto, tímida a reda-
ção Código Modelo de Processos 
Administrativos – Judicial e Extrajudicial 
– para Ibero-América, que exige a pre-
sença de advogado ou profissional ha-
bilitado apenas para o processo judicial, 
arts. 32 a 35, sendo esta apenas uma 
“possibilidade”, não uma necessidade, 
no âmbito do processo extrajudicial (art. 
7º, III). O correto desenvolvimento do 
contraditório e da ampla defesa, seja 
judicial ou extrajudicialmente, depende 
da adequada representação da parte 
leiga, a qual demanda a presença de 
um profissional, público ou privado, 
capaz de fazer valer integralmente os 

direitos de seu representado, notada-
mente em demandas relativas a direitos 
fundamentais.

Nessa toada, como primeira provi-
dência, tendente à desjudicialização da 
tutela do direito à saúde, recomenda-se, 



104

Revista CEJ, Brasília, Ano XX, n. 70, p. 101-112, set./dez. 2016

Bernard dos Reis Alô

como acima exposto, a adoção de um procedimento básico 
nacional de contencioso administrativo, assegurando ao cida-
dão segurança jurídica para postular perante qualquer ente da 
Administração Pública, com base em regras claras e objetivas, 
garantindo-lhe defesa técnica efetiva e prazos rígidos, capazes 
de evitar a perniciosa prática do silêncio administrativo.

3 REVISITANDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO 

– O NECESSÁRIO DEBATE SOBRE A IMPARCIALIDADE DA 

AUTORIDADE JULGADORA

Não obstante a proposta acima exposta, a reforma necessá-
ria para o aprimoramento do contencioso administrativo nacio-
nal não se limita ao aspecto procedimental. Faz-se mister deba-
ter outro ponto sensível da matéria, relativo à imparcialidade das 
autoridades administrativas responsáveis pelos julgamentos.

Grande parte das decisões judiciais que reformam decisões 
administrativas estampa uma visível divergência metodológica, no 
que tange aos processos de decisão usados pelo Judiciário e pela 
Administração Pública. Enquanto o Poder Judiciário adota, em 
suas razões de decidir, fundamentações calcadas primordialmen-
te em normas e princípios constitucionais e/ou internacionais, a 
Administração Pública, por sua vez, abraça a legalidade estrita, 
ignorando os controles de constitucionalidade e de convenciona-
lidade aos quais devem ser submetidas tais normas.

Essa postura das autoridades administrativas explica-se em 
razão da subordinação hierárquica típica do direito adminis-
trativo pátrio, inexistindo a independência necessária, a fim de 
colocar em prática a atual noção de legalidade, que não mais 
se limita à lei em sentido estrito, abrangendo normas constitu-
cionais e convencionais. Diante da ilegalidade de uma norma 
administrativa e da inconstitucionalidade ou anticonvencionali-
dade de uma lei, a autoridade prefere repassar o caso concreto 
às esferas judiciais, em vez de proceder ao atendimento do caso 
(PERLINGEIRO, 2015a, p. 298).

Assim, sempre partindo da ideia de que a solução para o 
excesso de judicialização das demandas de saúde passa neces-
sariamente pela reformulação das bases do contencioso admi-
nistrativo, faz-se relevante conferir legalmente às autoridades 
administrativas julgadoras prerrogativas pessoais e institucionais 
que lhes assegurem a independência necessária para garantir 
a proteção dos direitos fundamentais. Não há falar-se em im-
parcialidade na aplicação de normas administrativas ou de leis, 
quando estas tenham sido instituídas ou interpretadas por au-
toridades hierarquicamente superiores às responsáveis pelo jul-
gamento dos processos administrativos (PERLINGEIRO, 2015a, 
p. 319). Permitir que as autoridades administrativas sejam inde-
pendentes, autorizando a adoção nos julgamentos dos mesmos 
parâmetros usados pela autoridade judiciária, representa um 
passo decisivo para afinar os entendimentos entre as esferas 
decisórias, desestimulando o ajuizamento das questões.

Interessante observar que o grau de independência que 
aqui se advoga para as autoridades administrativas julgadoras 
não se coloca como algo estranho ao ordenamento pátrio, sen-
do facilmente verificável ao analisarmos o estatuto jurídico das 
agências reguladoras. Nesse sentido, por exemplo, vejamos o 
art. 8º, § 2º, da Lei n. 9.472/97, responsável por estabelecer a 
Agência Nacional de Telecomunicações.

Ao estipular características como independência admi-
nistrativa, ausência de subordinação hierárquica, autonomia 
financeira, mandato fixo e estabilidade dos dirigentes, buscou 
o legislador dotar as autoridades administrativas judicantes de 
tais entidades das garantias necessárias para exercer seu múnus 
público de maneira imparcial, estando protegidas de pressões e 
retaliações externas ou internas. Esta segurança dos julgadores 
se reflete no alto grau de credibilidade conferido, até mesmo 
pelo próprio Poder Judiciário, às decisões administrativas de tais 
entidades, extremamente superior à credibilidade conferida às 
decisões exaradas por órgãos judicantes marcados pela ferre-
nha subordinação hierárquica. 

Embora, nesse ponto, não se vislumbre uma possibilidade 
de contribuição direta da Defensoria Pública, pois a estipula-
ção de garantias às autoridades administrativas passa necessa-
riamente pela atuação legislativa, pode a Instituição estimular, 
ainda que indiretamente, tal debate, adotando como tese insti-
tucional, a ser arguida em sua atividade fim, a nulidade absoluta 
dos processos administrativos dirigidos por autoridades despro-
vidas de efetiva imparcialidade.

4 EXPANSÃO DAS CÂMARAS DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS DE 

SAÚDE (CRLS)

Prosseguindo o raciocínio, sempre no sentido de prevenção 
do litígio judicial, deve a Defensoria Pública fomentar, junto às 
Administrações Públicas, a expansão do projeto de Câmaras de 
Resolução de Litígios de Saúde (CRLS). 

O projeto da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde 
(CRLS), instituído por meio do Convênio de Cooperação n. 
3/504/2012, celebrado em 12 de junho de 2012, congrega 
membros da Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de 
Janeiro e da Defensoria Pública da União, bem como procura-
dores do Estado do Rio de Janeiro, procuradores do Município 
do Rio de Janeiro e equipes de apoio técnico da Secretaria de 
Estado de Saúde do Rio de Janeiro e da Secretaria Municipal 
de Saúde desse Estado, a fim de promover o atendimento, 
em local único, de hipossuficientes assistidos pela DPGE-RJ e 
pela DPU-RJ que demandem prestação de serviço de saúde, 
fomentando-se a resolução administrativa para oferta de medi-
camentos, agendamento de procedimento cirúrgico, ou exame 
médico, em detrimento da judicialização dos casos. 

Na sede da CRLS, atuam membros das Defensorias Públicas, 
na coordenação dos atendimentos realizados, no processamen-
to dos casos apresentados, na adoção das medidas extrajudiciais 
e judiciais pertinentes, no fomento aos debates institucionais e 
na formulação de propostas de alteração e implementação de 
políticas públicas em saúde. 

Ademais, os representantes das Secretarias de Saúde atuam 
no acolhimento humanizado e orientação aos assistidos, na 
análise técnica dos casos, na elaboração de pareceres, na ins-
tauração de procedimentos de compra e contratação para sa-
tisfação das demandas apresentadas, consoante as definições 
que ocorrerem em audiências entre os Órgãos integrantes do 
Convênio, e na prestação de informações acerca da organização 
e funcionamento do Sistema Único de Saúde, da Atenção Básica 
até os atendimentos prestados nas Unidades Terciárias de Alta 
Complexidade, imprescindíveis às praticas jurídico-administrati-
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vas das Defensorias Públicas. 
Por outro lado, conforme o disposto 

no Convênio de Cooperação em epígrafe, 
há previsão de atuação da Procuradoria 
Geral do Estado do Rio de Janeiro e da 
Procuradoria do Município do Estado na 
designação de procuradores para atuação 
nas audiências da CRLS previstas no referi-
do instrumento, quando vierem a ocorrer, 
e na orientação jurídica da Secretaria de 
Estado de Saúde do Rio de Janeiro e de 
sua Secretaria Municipal de Saúde, respec-
tivamente, acerca das medidas administra-
tivas a serem implementadas para a con-
secução de suas atribuições na Câmara, 
quando necessário. 

Outrossim, há auxílio do Poder 
Judiciário, que, por intermédio do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, designa mediadores, supervisio-
na e coordena a atividade de mediação, 
quando ocorrerem as audiências na 
Câmara previstas no instrumento de coo-
peração celebrado.

Trata-se, assim, de interessante in-
terlocução extrajudicial entre Instituições 
essenciais do sistema de justiça, capaz 
de dirimir conflitos relacionados à tute-
la do direito à saúde, sem intervenção 
judicial, mas de forma célere e efetiva. 
Faz-se mister, portanto, replicar tal prá-
tica, atualmente restrita à cidade do Rio 
de Janeiro, aos demais Municípios e 
Estados, atuando a Defensoria Pública, 
federal e estadual, como agente fomen-
tador. Registre-se, contudo, a necessida-
de de aprimoramento do modelo, me-
diante a participação de representantes 
do Ministério da Saúde, órgão que, até o 
momento, não manifestou interesse em 
participar da iniciativa.

Importante consignar que a ini-
ciativa da CRLS traz implícita, em sua 
gênese, a relevância da teoria dos diá-
logos institucionais. No final do século 
passado, emerge importante alteração 
no pensamento constitucional, lidera-
do, sobretudo, por teóricos canaden-
ses, asseverando a necessidade de um 
novo modelo de proteção de direitos 
constitucionais, alternativo ao modelo 
do judicial review, com a discussão do 
redimensionamento do papel do Poder 
Judiciário e da legitimidade de as ins-
tituições democráticas promoverem in-
terpretações constitucionais.

O Canadá, cuja tradição jurídica 

está ligada ao direito inglês, exal-
tava o princípio da supremacia do 
Parlamento. Entretanto, por ocasião 
da implementação da sua Carta de 
Direitos, acabou por efetivar um sin-
gular modelo de controle judicial de 
constitucionalidade, cuja principal ca-
racterística diz respeito à possibilidade 
de o legislativo superar a decisão ju-
dicial, mediante o manejo da denomi-
nada “cláusula notwithstanding”, auto-
rizando a reedição pelo legislativo de 
norma declarada inconstitucional pela 
Suprema Corte (VICTOR, 2013). Assim, 
buscava o direito canadense superar 
a supremacia judicial e a dificuldade 
contramajoritária do direito norte-ame-
ricano, instituindo um modelo capaz 
de privilegiar o diálogo entre poderes, 
em detrimento do monólogo judiciário 
(GARDBAUM, 2001).

Esse novo paradigma reconhece 
algumas ideias fundamentais, nota-
damente a da existência de um novo 
constitucionalismo contemporâneo, em 
que a questão deixa de ser “quem deve 
interpretar”, mas sim buscar uma teoria 
construída a partir de uma proposta coo-
perativa, pela qual as instituições possam 
compartilhar fundamentos comuns ao 
operacionalizar as ordens jurídica e po-
lítica da realidade democrática (HOGG; 
BUSHELL, 1997).

O debate em tela se funda na ideia 
de que, no âmbito das atividades insti-
tucionais, as controvérsias devem ser 
resolvidas por meio de uma atividade 
dialógica, problematizando o tradicional 
comportamento isolacionista das institui-
ções. A cooperação institucional em uma 
ordem constitucional lhe proporciona 
maior coesão e estabilidade. 

Nessa toada, revisita-se o papel das 
instituições e sua atuação no Estado 
democrático de Direito, no sentido de 
aperfeiçoar um sistema cooperativo e 
progressivo, a partir das relações entre 
instituições, em uma comunidade dia-
lógica e convergente (ARAÚJO, 2014). 
Sob esse prisma, ascende uma rede de 
reciprocidade, arquitetada a partir de um 
procedimento democrático de decisão 
coletiva compatível com as diferentes 
concepções de justiça de uma sociedade 
pluralista (WALDRON, 1993). 

A ideia de supremacia judicial per-
manece existente, mas não se confunde 

com a concepção de monopólio judicial. 
O monopólio judicial afirma que a ati-
vidade de interpretação da Constituição 
deve ser desempenhada, exclusivamen-
te, pelo Judiciário. A supremacia judicial, 
por sua vez, admite que outros Poderes 
interpretem a Constituição, ressalvando, 
porém, que a exegese judicial é a final 
(BRANDÃO, 2012).

Não obstante tal construção teórica 
ter sido alavancada por grandes deba-
tes constitucionais, nada impede que 
transportemos sua lógica para a “mi-
crojustiça” das demandas individuais 
de saúde. Destarte, a CRLS se coloca 
como um espaço de diálogo entre as 
várias instituições envolvidas na tute-
la do direito à saúde, possibilitando a 
construção de uma decisão conjunta 
pelas partes, prescindindo, assim, de 
uma resolução imposta verticalmente 
pelo Poder Judiciário.

5 INSTALAÇÃO DA CÂMARA NACIONAL 

DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS DE SAÚDE

Não obstante a vitoriosa experiência 
da CRLS, propomos, no presente estu-
do, que tal prática avance, no sentido 
de atender não apenas demandas indi-
viduais, mas também refletindo sobre 
questões coletivas, interferindo decisi-
vamente na formulação da política pú-
blica de saúde. 

Assim, afigura-se pertinente a re-
flexão sobre uma Câmara Nacional de 
Resolução de Litígios de Saúde, reunindo 
representantes das instituições essenciais 
à justiça, das Administrações Públicas 
federal, distrital, estaduais e municipais 
e das agências reguladoras da área, 
notadamente a Agência Nacional de 
Saúde e a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, a fim de exercer verdadeira ju-
risdição administrativa, entabulando, em 
abstrato e com efeito vinculante para to-
dos os entes federativos, entendimentos 
a respeito da saúde pública, uniformizan-
do decisões aplicáveis aos casos concre-
tos que porventura surgirem.

Ressalte-se que o principal acrésci-
mo que tal órgão traria para o Sistema 
Único de Saúde seria uma jurisdição 
administrativa com real visão de direi-
to público, tendente a uniformizar en-
tendimentos para toda Administração 
Pública, independente da esfera de 
governo, e para todos administrados, 
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aliando a discricionariedade técnica de setores da área médi-
ca com o arcabouço jurídico, sendo certo que seus membros 
devem, necessariamente, ser dotados de garantias e prerro-
gativas, que lhes permitam exercer sua função com indepen-
dência, como já abordado em tópico anterior. As decisões 
administrativas favoráveis aos pacientes seriam estendidas a 
todos os que se encontrassem na mesma situação fática, im-
pedindo a fragmentação da universalidade do Sistema Único 
de Saúde por meio de demandas individuais (PERLINGEIRO, 
2015b, p. 8).

Interessante notar que tal Câmara teria importante papel 
na padronização das prestações administrativas, estabelecendo 
medicamentos e procedimentos comuns para todos os entes 
federativos, superando o modelo atual, no qual cada ente es-
tabelece sua própria lista de medicamentos e procedimentos, 
chegando ao absurdo de, por exemplo, municípios vizinhos 
oferecerem serviços diferentes para seus moradores, o que aca-
ba por enfraquecer ainda mais a já debilitada credibilidade da 
Administração Pública.

Ressalte-se que o estabelecimento de tal Câmara deman-
daria, como já exposto acima, a releitura da concepção de au-
tonomia administrativa e reforçaria o diálogo institucional como 
meio de construção do Sistema Único de Saúde.

6 O DEBATE DA POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE POR MEIO DE 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Outro ponto importante a ser desenvolvido, no sentido de 
fortalecer a estrutura administrativa de resolução de conflitos, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde, seria a abertura de seus 
representantes para, democraticamente, discutirem a política 
pública de saúde com a sociedade civil em audiências públicas.

Sobre as audiências públicas, estas se encontram expressa-
mente previstas como função institucional da Defensoria Pública, 
no art. 4º, XXII, da Lei Complementar 80/94. Por meio deste 
instrumento, a Defensoria Pública brasileira já tem avançado 
em diversos temas relevantes. Por exemplo, na seara criminal, 
merece destaque recente audiência pública sobre a importância 
da chamada “Audiência de Custódia”, no processo penal brasi-
leiro. O encontro representou iniciativa da Defensoria Pública 
da União (DPU), por meio do Grupo de Trabalho Nacional para 
Atendimento a Pessoas Presas e do Grupo de Trabalho para 
atendimento a Presos e Egressos Estrangeiros, do Instituto Terra, 
Trabalho e Cidadania (ITTC) e do Instituto de Defesa do Direito 
de Defesa (IDDD).

A audiência de custódia tem por objetivo garantir o conta-
to da pessoa presa com um juiz em 24 horas após sua prisão 
em flagrante. A lei brasileira apenas prevê a remessa do auto 
de prisão em flagrante para que o juiz competente analise a 
legalidade e a necessidade da manutenção da prisão cautelar. 
Na prática, o contato entre o juiz e a pessoa presa tem ocorri-
do meses após sua prisão, apenas no dia da sua audiência de 
instrução e julgamento. A realização de audiência de custódia 
imediatamente após a prisão em flagrante é medida que se 
funda em normas internacionais, buscando prevenir a tortura e 
humanizar as prisões provisórias.

Outro exemplo interessante ocorreu no âmbito da 
Defensoria Pública de São Paulo, que realizou audiência pú-

blica, a fim de debater a política de atendimento à mulher 
em situação de violência familiar e doméstica. Promovido 
pelo Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, 
o evento ouviu a população, esclareceu dúvidas e encami-
nhou demandas. O principal objetivo da audiência pública 
foi debater a política de atendimento à mulher e ouvir a po-
pulação quanto à qualidade do atendimento proporcionado 
pela Defensoria Pública e outros órgãos de acolhimento às 
mulheres vítimas de violência. Houve, inclusive, a participa-
ção de representantes de equipes especializadas no atendi-
mento às mulheres, que apresentaram as perspectivas do 
movimento de mulheres, da rede de enfrentamento, do 
serviço social e da psicologia com relação ao assunto da au-
diência. Após as exposições, houve debate com o público.

As audiências públicas promovem a democracia participa-
tiva, viabilizando o debate público sobre determinada questão, 
permitindo que a comunidade diretamente envolvida tenha 
voz. Nessas ocasiões, autoridades públicas consultam a socieda-
de civil na busca por informações e soluções alternativas, sendo 
excelente oportunidade para que as instituições dialoguem com 
o público assistido.

Assim, por meio de audiências públicas, promovidas 
por instituições como a Defensoria Pública, a sociedade civil 
teria a oportunidade de expor suas inquietações aos órgãos 
de saúde pública e de receber explicações, justificativas e 
perspectivas dos representantes do Poder Público, estabele-
cendo um diálogo franco que, hoje, muitas vezes só ocorre 
em juízo, após a propositura da demanda, em audiências de 
instrução e julgamento.

Valendo-nos de conceitos clássicos de Giddens (1991), po-
de-se dizer que as audiências públicas reforçariam a confiança 
da população não apenas no sistema perito de saúde pública, 
mas também no próprio sistema perito do Direito. Ademais, 
tais eventos seriam capazes de fortalecer a racionalidade comu-
nicativa preconizada por Habermas, promovendo uma forma 
de integração social cada vez mais escassa na sociedade mo-
derna, marcada por um modelo sociológico desencantado de 
sociedade complexa, no qual as relações sociais são reguladas 
pela economia e pela política em uma lógica individualista de 
racionalidade estratégica (DURÃO, 2016).

7 PRIORIDADE PARA AS AÇÕES COLETIVAS E O 

ESTABELECIMENTO DO CADASTRO NACIONAL DE AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS RELATIVAS À TUTELA DA SAÚDE PÚBLICA

Em um olhar superficial, pode parecer contraditório sus-
citar a desjudicialização das demandas de saúde por meio 
da judicialização de novas demandas. Ocorre que, ao defen-
dermos o tratamento do direito à saúde de maneira transin-
dividual, ou seja, com o manejo de ações coletivas, busca-
-se justamente a configuração de decisões erga omnes, nos 
termos do art. 103, inc. I, da Lei n. 8.078/90, promovendo, 
assim, a molecularização de demandas. Evita-se, portanto, a 
proliferação de demandas individuais com pretensões idên-
ticas, impondo o Estado-juiz decisão isonômica para todos 
os usuários do Sistema Único de Saúde, a qual deve, inclu-
sive, ser internalizada na estrutura da Administração Pública 
brasileira, por meio de atos normativos infralegais.
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Sobre o ponto, interessante obser-
varmos um exemplo concreto, apto a 
ilustrar o entendimento esposado, re-
alçando o papel da Defensoria Pública. 
A Lei n. 7.347/85, após alteração pro-
movida pela Lei n. 11.448/07, em seu 
art. 5º, inc. II, conferiu à Defensoria 
Pública legitimidade ativa para o 
manejo de ações civis públicas, im-
portante instrumento de atuação em 
prol da parcela menos favorecida da 
população. A ação civil pública é o 
instrumento processual, previsto na 
Constituição da República e em lei 
infraconstitucional, de que podem se 
valer as entidades legitimadas para a 
defesa de interesses difusos, coletivos 
e individuais homogêneos.

Foi proposta a Ação Civil Pública n. 
2011.51.01.007197-7 pela Defensoria 
Pública da União, no Rio de Janeiro, 
postulando, em síntese, que a União, 
o Estado e Município do Rio de Janeiro 
fornecessem, para adultos e crianças, 
implantes cocleares bilaterais, com a ne-
cessária manutenção dos equipamentos 
auxiliares (baterias, partes do aparelho, 
upgrades e tecnologias assistivas etc.), 
e os tratamentos necessários à reabilita-
ção dos pacientes.

O implante coclear é um dispo-
sitivo eletrônico de alta tecnologia, 
também conhecido como “ouvido 
biônico”, que estimula eletricamen-
te as fibras nervosas remanescentes, 
permitindo a transmissão do sinal 
elétrico para o nervo auditivo, a fim 
de ser decodificado pelo córtex cere-
bral. Atualmente, existem, no mundo, 
mais de 60.000 usuários de implante 
coclear. O implante coclear consiste 
em dois tipos de componentes, inter-
no e externo. O componente interno 
é inserido no ouvido interno em ato 
cirúrgico e é composto por uma ante-
na interna com um imã, um receptor 
estimulador e um cabo com filamento 
de múltiplos eletrodos envolvido por 
um tubo de silicone fino e flexível. 
O componente externo, por sua vez, 
é constituído por um microfone dire-
cional, um processador de fala, uma 
antena transmissora e dois cabos.

Assim, o implante coclear é uma 
abordagem cirúrgica que permite ao 
portador de deficiência auditiva neu-
rossensorial severa ou profunda bila-

teral uma audição útil, permitindo ao 
usuário ouvir, compreender e falar, 
passando a ter melhor qualidade de 
vida e, por conseguinte, mais liberda-
de e independência social. Após a ci-
rurgia de implante coclear, o paciente 
enfrenta a etapa de reabilitação, que 
exige programação e regulagens peri-
ódicas ao longo da vida, com equipa-
mentos e procedimentos específicos. 
O acompanhamento dos pacientes 
implantados é realizado por equipe 
multidisciplinar, no mesmo centro em 
que foi realizada a cirurgia. 

Etapa igualmente relevante do pro-
cedimento diz respeito à manutenção 
do aparelho (consertos, trocas de pe-
ças, compra de acessórios, atualizações 
etc.), a qual apresenta alto custo finan-
ceiro. Note-se que, sem a necessária 
manutenção da aparelhagem, o im-
plante se torna inútil, comprometen-
do a reabilitação auditiva do paciente. 
Desta forma, o gasto dos portadores 
de surdez severa ou profunda bilateral 
com o implante coclear e sua neces-
sária manutenção é extremamente ele-
vado, considerando-se, inclusive, todos 
os gastos adicionais advindos desta de-
licada e peculiar situação de saúde. 

Ocorre que, apesar de o implante 
coclear unilateral ser disponibilizado 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 
o implante bilateral, o tratamento de 
reabilitação, o dispositivo externo e 
sua manutenção eram de responsabi-
lidade exclusiva do paciente e/ou de 
sua família, que nem sempre tinham 
condições de arcar com essa despesa. 
Isto é, o implante bilateral, o tratamen-
to de reabilitação, o dispositivo exter-
no e sua manutenção não eram for-
necidos pelo Poder Público, de modo 
que os portadores de tal enfermidade 
continuavam seu calvário em busca 
do tratamento adequado, o que lhes 
tornava indigna a vida. Ressalte-se que 
o SUS arcava apenas com o implante 
unilateral, isto é, a saúde pública for-
necia apenas o implante para um dos 

ouvidos, não havendo possibilidade 
de a pessoa receber o citado implante 
nos dois ouvidos (implante bilateral), 
medida extremamente necessária para 
o bem-estar dessas pessoas.

Após o ajuizamento da ação cole-
tiva pela DPU, a Justiça Federal do Rio 
de Janeiro determinou que o Sistema 
Único de Saúde (SUS) realizasse a 
manutenção dos equipamentos (com-
pra de acessórios, consertos, trocas 
de peças e atualizações), fornecesse 
empréstimo de backup quando o dis-
positivo estivesse em conserto e pro-
porcionasse a reposição do dispositivo 
externo em caso de roubo, perda ou 
quando não fosse possível seu conser-
to. Ademais, assegurou a realização da 
cirurgia de Implante Coclear bilateral. 
Embora o processo esteja tramitando 
no Rio de Janeiro, à decisão foi con-
ferido efeito nacional, ou seja, implan-
tados de todo o Brasil se beneficiaram 
desta decisão.

Importante anotar que a decisão 
existente na Ação Civil Pública do Rio 
de Janeiro resultou na incorporação 
da tecnologia, por meio da Portaria 
2.776/2014, do Ministério da Saúde. Isto 
é, a Portaria GM/MS N. 2.776 estendeu a 

obrigatoriedade da realização da cirurgia 
de Implante Coclear bilateral para todos 
os centros de implante do Brasil.

Assim, a atuação da Defensoria 
Pública foi decisiva no atendimento de 
uma demanda social relativa à saúde 
pública, sendo necessário registrar que 
tal atuação se deu em parceria com a 
“Associação de Deficientes Auditivos, 
Pais, Amigos e Usuários de Implante 
Coclear” (ADAP), entidade da sociedade 
civil, referência nacional na assistência 
dos usuários de implante coclear.

Merece atenção o fato de que o 
tratamento isonômico dos usuários da 
saúde pública depende da superação 
do art. 16, da Lei de Ação Civil Pública. 
O artigo em tela restringe os efeitos 
da sentença coletiva aos limites terri-
toriais do órgão prolator da decisão. O 

A realização de audiência de custódia imediatamente após 
a prisão em flagrante é medida que se funda em normas 
internacionais, buscando prevenir a tortura e humanizar  
as prisões provisórias.
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dispositivo tem rendido severas críticas doutrinárias. Hugo 
Nigro Mazzilli, por exemplo, afirma ser um absurdo lógico e 
jurídico exigir que, para os danos de caráter nacional, fosse 
ajuizada uma ação civil pública em cada comarca do país, 
pois isso levaria a decisões inevitavelmente contraditórias 
e ao frequente abandono do direito (MAZZILLI, 2005). O 
legislador, ao estipular tal restrição aos efeitos do julgado, 
compromete a solução molecularizada dos conflitos de in-
teresses coletivos e o princípio da isonomia, que reclama 
solução igual aos que se encontram na mesma situação 
fático-jurídica (GRINOVER, 2004), recaindo em flagrante 
inconstitucionalidade.

Por fim, faz-se necessária a sistematização e cataloga-
ção, em nível nacional, de todas as ações coletivas rela-
tivas às demandas de saúde. A tutela coletiva no direito 
brasileiro tem enfrentado séria dificuldade de efetividade 
(DRUMOND, 2015). Tal dificuldade não diz respeito ape-
nas às suas decisões, mas também aos próprios ideais bási-
cos, como a redução do número de demandas indivi duais. 
Não raro, o ajuizamento de uma ação coletiva sequer che-
ga ao conhecimento do grande público e da própria co-
munidade jurídica, fazendo com que proliferem ações de 
conhecimento individuais. Trata-se, portanto, não de uma 
questão jurídica, mas sim de uma questão de organiza-
ção e divulgação das demandas coletivas propostas, infor-
mando à sociedade, de maneira acessível ao público leigo, 
quais questões já foram judicializadas, qual o alcance da 
respectiva decisão e quais seus efeitos práticos.

Pelo exposto, o investimento em um Cadastro Nacional de 
Ações Coletivas pode evitar a litispendência de ações coletivas, 
facilitar a reunião de processos em casos de conexão e conti-
nência e inibir a multiplicação de ações individuais. Representa 
ferramenta importante para que os indivíduos e seus patronos 
tomem conhecimento dessas ações, optando por se sujeitar 
ao resultado do processo coletivo. Por essas razões, algumas 
propostas legislativas foram elaboradas, culminando com a ela-
boração de Resolução conjunta do CNJ e do CNMP (Resolução 
Conjunta n. 2, de 21/6/2011), para a criação de cadastro nacio-
nal de ações coletivas, inquéritos civis e termos de ajustamen-
to de conduta, antes mesmo que qualquer lei seja aprovada 
com tal determinação (CARVAS, 2013). Registre-se, contudo, 
que referido cadastro envolve apenas o Poder Judiciário e o 
Ministério Público, não englobando as ações ajuizadas pelos 
demais legitimados.

Interessante comentarmos brevemente as propostas legis-
lativas existentes sobre o tema. Os alunos da Pós-Graduação 
stricto sensu da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da 
Universidade Estácio de Sá elaboraram seu próprio Anteprojeto 
de Código Brasileiro de Processos Coletivos. Dentre as novi-

dades trazidas pelo texto, previu-se a criação de um Cadastro 
Nacional de Ações Coletivas, cuja regulamentação ficaria a cargo 
do Conselho Nacional de Justiça. A inspiração para a medida 
vem do Código de Processo Civil da Inglaterra (Rules of Civil 
Procedure). (MENDES, 2012, p. 283). O Instituto Brasileiro de 
Direito Processual, ao receber o anteprojeto elaborado no Rio 
de Janeiro, encampou, em seu próprio anteprojeto, a ideia da 
criação de um Cadastro Nacional de Processos Coletivos.

O projeto da nova Lei da Ação Civil Pública, PL n. 5.139, ela-
borado por Comissão nomeada pelo Ministério da Justiça, pela 
Portaria 2.481/2009, que tinha por finalidade a revisão de regras 
de direito material e processual de cunho coletivo, também in-
cluiu algumas propostas presentes nos Anteprojetos de Código 
Brasileiro de Processo Coletivo acima mencionados, inclusive o 
Cadastro Nacional de Ações Coletivas.

Igualmente relevante, o Projeto de Lei n. 282/2012, que pre-
via a alteração do Código de Defesa do Consumidor, com forte 
inspiração no Código Brasileiro de Processos Coletivos, possui 
norma idêntica ao Anteprojeto da nova Lei da Ação Civil Pública.

Em acréscimo, vale registrar que o incidente de resolução 
de demandas repetitivas, previsto no Novo Código de Processo 
Civil, instituto processual com o intuito de otimizar o julgamento 
de processos, possibilitando maior uniformidade das decisões, 
inspirado no modelo alemão chamado “procedimento-padrão” 
(MENDES, 2012, p. 280), prevê a criação de um cadastro na-
cional, administrado pelo CNJ. As partes, o Ministério Público, a 
Defensoria Pública e o magistrado, de ofício, têm legitimidade 
para suscitar o incidente.

Tendo em vista a similaridade entre o incidente de julga-
mento de demandas repetitivas e as ações coletivas de direi-
tos individuais homogêneos, interessante que haja um cadas-
tro único, de modo a otimizar o julgamento das demandas 
(CARVAS, 2013).

No direito comparado, o Código de Processo Civil da 
Inglaterra e País de Gales (Rules of Civil Procedure), de 1998, 
estipula os passos antecedentes à propositura de uma demanda 
coletiva, dentre as quais está a consulta a um cadastro de ações 
coletivas, organizado pela chamada Law Society. Diz a lei aliení-
gena, no item 2.1 (Preliminary Steps):

Before applying for a Group Litigation Order (‘GLO’) the 
solicitor acting for the proposed applicant should consult the 
Law Society’s Multi Party Action Information Service in order to 
obtain information about other cases giving rise to the propo-
sed GLO issues.

Traduzindo livremente: Antes de propor uma ação coletiva, 
o advogado que representa o autor deve consultar o Serviço de 
Informações sobre Ações Coletivas da Law Society, a fim de ob-
ter informações sobre outros casos que deram origem a ações 
coletivas propostas.

A Law Society é a entidade que representa os advogados 
na Inglaterra e no País de Gales, sendo responsável pelo Serviço 
de Informações sobre Ações Coletivas (Multi-party Action 
Information Service). Após a admissão da ação coletiva, o advo-
gado deve encaminhar para a entidade cópia da decisão judicial 
para fins de registro.

Demarcada a importância dos cadastros, o que se sugere é 
a criação de um banco de dados específico para ações coletivas 

[...] faz-se necessária a sistematização e 
catalogação, em nível nacional, de todas as 

ações coletivas relativas às demandas de saúde. 
A tutela coletiva no direito brasileiro tem 

enfrentado séria dificuldade de efetividade [...]
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de saúde, permitindo que a sociedade 
civil e os próprios operadores do Direito 
tenham fácil acesso às informações de 
questões já levadas ao crivo do Judiciário, 
obstando, como já colocado acima, a rei-
teração de ações coletivas com o mesmo 
objeto e, principalmente, a atomização 
de ações individuais.

8 ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO 

DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF) 

E O PROCEDIMENTO DE DECISÕES 

ESTRUTURAIS (STRUCTURAL 

INJUNCTIONS)

Pelo que se verifica no atual cenário 
da saúde pública brasileira, podemos 
afirmar que se está diante de um qua-
dro rotulado pela Corte Constitucional 
Colombiana de “Estado de Coisas 
Inconstitucional”.

A Corte Constitucional Colombiana 
declarou o denominado “Estado de 
Coisas Inconstitucional”, pela primeira 
vez, na Sentencia SU-559, de 6/11/1997. 
No caso concreto, 45 professores dos 
municípios de María La Baja e Zambrano 
tiveram os direitos previdenciários recu-
sados pelas autoridades locais. A Corte 
constatou que o descumprimento da 
obrigação atingia número amplo de pro-
fessores, indo muito além dos que ins-
tauraram a demanda. 

Exercendo o papel que afirmou 
ser um “dever de colaboração” com os 
outros poderes, estabeleceu decisão 
que extrapolava as partes do processo, 
cunhando o termo “Estado de Coisas 
Inconstitucional”, cuja declaração de-
terminou que todos os municípios em 
situação similar corrigissem a incons-
titucionalidade em prazo razoável. 
Inclusive, cópias da sentença foram 
remetidas aos ministros da Educação 
e da Fazenda e do Crédito Público, 
ao diretor do Departamento Nacional 
de Planejamento, aos governadores 
e Assembleias, aos prefeitos e aos 
Conselhos Municipais para providências 
práticas e orçamentárias.

Ressalte-se que, apesar de a ação ter 
sido proposta por professores de dois 
municípios colombianos, alegando fa-
lhas na inscrição no sistema de segurida-
de social, o problema alcançava quase a 
totalidade dos professores colombianos, 
desrespeitados em seus direitos previ-
denciários e em sua cobertura de saúde. 

A violação não era apenas dos municí-
pios demandados, pois o problema es-
tava na política nacional de previdência 
e saúde. 

Isto é, não eram violações pontuais, 
não se estava tutelando apenas direitos 
subjetivos, mas sim a dimensão objetiva 
de direitos fundamentais. Caso se conde-
nasse apenas a autoridade demandada, 
não haveria solução, pois o problema era 
estrutural e sistêmico. A Corte afirmou 
que tal contexto configurava o “Estado de 
Coisas Inconstitucional” e, a partir da de-
claração, deu-se prazo razoável para que 
fosse reformulada a política nacional, a 
fim de assegurar aos professores os di-
reitos previdenciários. Vale observar que 
a Corte colombiana declarou o “Estado 
de Coisas Inconstitucional” em outros te-
mas, havendo, inclusive, certo abuso do 
instituto. Contudo, duas decisões mere-
cem destaque.

A uma, a Corte Constitucional da 
Colômbia declarou o “Estado de Coisas 
Inconstitucional” relativo ao quadro de 
superlotação das penitenciárias do país. 
Na Sentencia de Tutela (T) 153, de 1998, 
foi abordado o problema da superlo-
tação e as condições desumanas das 
Penitenciárias Nacionais de Bogotá e de 
Bellavista de Medellín. A Corte, apoiada 
em dados estatísticos, constatou o qua-
dro de violação generalizada de direitos 
fundamentais, enfatizando o caráter na-
cional dos problemas, de responsabilida-
de de um conjunto de autoridades.

Assim, o sistema carcerário colombia-
no padecia de superlotação e condições 
indignas para os presos. O problema não 
era apenas de alguns presídios, mas de 
todo sistema carcerário. Não bastava re-
solver o problema de dois presídios, era 
preciso uma intervenção sistêmica, razão 
pela qual a Corte declarou o “Estado de 
Coisas Inconstitucional” e determinou a 
formulação de planos de reestruturação 
dos presídios, com novas políticas públi-
cas para superação da questão. 

A duas, houve a decisão relativa ao 

deslocamento forçado de pessoas no ter-
ritório colombiano. O caso do desloca-
mento forçado de pessoas em decorrên-
cia do contexto de violência na Colômbia, 
decidido na Sentencia T-025, de 2004, é 
o mais importante do gênero. O deslo-
camento interno forçado de pessoas é 
um fenômeno motivado pela violência 
presente na Colômbia, no qual pessoas 
são forçadas a migrar dentro do terri-
tório nacional, obrigadas a abandonar 
seus lares e suas atividades econômicas, 
em razão das ações violentas de grupos 
como as Forças Armadas Revolucionárias 
Colombianas (Farc). As autoridades pú-
blicas colombianas, por longo tempo, 
simplesmente ignoraram as condições 
às quais se submetiam essas pessoas du-
rante e após os deslocamentos. Pessoas 
deixavam seus lares, em busca de um 
local seguro, mas não tinham garantia 
de direitos fundamentais básicos, como 
moradia, saúde e educação.

O problema não era apenas de al-
gumas famílias. Quase a totalidade das 
pessoas deslocadas não tinha direitos bá-
sicos. Estava-se diante de pessoas politi-
camente ignoradas e socialmente desco-
nhecidas, apesar de a Colômbia ter sido 
notificada por organismos internacionais 
sobre o tema. Havia violação maciça de 
direitos fundamentais, sendo certo que 
apenas medidas estruturais poderiam 
surtir efeito. 

Assim, com base nesses casos pa-
radigmáticos, pode-se afirmar que a 

Corte colombiana estabeleceu alguns 
pressupostos do “Estado de Coisas 
Inconstitucional” facilmente verificáveis 
no atual cenário da saúde pública bra-
sileira, quais sejam, a presença de um 
quadro de violação generalizada de di-
reitos fundamentais e sua íntima ligação 
com falhas estruturais, decorrentes de 
omissões sistêmicas e persistentes dos 
poderes públicos. 

Diante de um sistema de política 
pública falido, com patente falta de co-
ordenação entre as diversas esferas de 

O que se advoga, no presente estudo, diante do grau de 
precariedade alcançada pela saúde pública brasileira, é a 
adoção, pelo Supremo Tribunal Federal, de postura 
igualmente arrojada, avocando para a Corte não um papel 
mandatório, mas sim um ativismo dialógico [...]
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poder, a superação do quadro só é possível mediante conjunto 
de medidas legislativas, executivas e orçamentárias, envolven-
do pluralidade de agentes públicos. Mais do que um rótulo, 
o grande mérito da Corte colombiana, ao declarar o “Estado 
de Coisas Inconstitucional”, foi a busca pela configuração das 
chamadas “decisões estruturais”, ou seja, mecanismos procedi-
mentais diversificados, tendentes a reformar profundamente as 
instituições e os sistemas de política pública, englobando todas 
as esferas de poder e todos os entes federativos.

Cabe registrar que, nessa trajetória, o direito colombiano os-
cilou entre fracasso e sucesso. Em relação ao caso do sistema car-
cerário, por exemplo, a decisão não logrou êxito (CAMPOS, 2015), 
tendo em vista a pouca flexibilidade das ordens e a falta de moni-
toramento, pela própria Corte, da fase de implementação da deci-
são. O sistema carcerário continuou com os mesmos problemas, 
sendo certo que a Corte Constitucional, em 2013, proferiu uma 
nova decisão (T 388-2013), reconhecendo a persistência da pre-
cariedade dos cárceres colombianos, apesar da decisão de 1998. 

Por outro lado, no caso do deslocamento forçado de pes-
soas, a Corte determinou que fossem formuladas novas políti-
cas públicas e audiências públicas para monitorar as medidas 
que estavam sendo tomadas. Houve participação da sociedade 
civil no monitoramento das medidas, com a Corte definindo pa-
râmetros, prazos e obrigações. Apesar do monitoramento contí-
nuo, o conteúdo das políticas ficava a cargo dos outros poderes, 
havendo considerável sucesso nas medidas. 

Como aponta a doutrina, a ambição e duração do processo 
de implementação das ordens da decisão, com o acompanha-
mento contínuo da Corte, garantiram a efetividade da “macro-
sentença” (GRAVITO; FRANCO, 2010, p.14-15). Entre erros e 
acertos, o grande mérito foi a ousadia procedimental, buscando 
trazer uma nova ideia de tutela efetiva que extrapolasse as deci-
sões tradicionais. Mais do que uma nova nomenclatura jurídica, 
há uma nova postura da Corte constitucional, com novas tutelas 
processuais para concretização de normas constitucionais, isto 
é, novos mecanismos processuais, objetivando que direitos fos-
sem retirados da folha de papel.

Faz-se mister registrar que tal postura inovadora, embora 
recentemente popularizada pela jurisdição colombiana, já en-
contrava alguns precedentes em outros países, ainda que sem 
a etiqueta “Estado de Coisas Inconstitucional”. Nos Estados 
Unidos, o caso Brown v. Board of Education foi e continua 
sendo um marco para o estudo do ativismo judicial e das 
ações estruturais (DALLA, 2014). A decisão unânime tomada 
em Brown reconheceu o direito das crianças negras de rece-
ber educação igual à concedida às crianças de outras raças, 
impedindo a negativa de matrícula em virtude exclusivamente 

da cor da pele. Contudo, a decisão não fixou a forma como tal 
objetivo seria atingido. Apenas praticamente um ano depois, 
com o julgamento denominado Brown II, restou determinado 
que os tribunais regionais disporiam de amplos poderes de 
equity para afastar a segregação das escolas na prática, desen-
volvendo e impondo políticas públicas. 

Por isso, temos que o caso Brown v. Board of Education, 
conforme rapidamente referido, serviu de marco para se re-
conhecer o ativismo judicial, entendendo-se que cabe, sim, ao 
Judiciário determinar a adoção de políticas públicas para garan-
tir o cumprimento dos valores constitucionalmente garantidos, 
se as políticas adotadas pelo Executivo não forem aptas para 
tanto (BAUERMANN, 2012, p. 64-65). O próprio instituto das 
medidas estruturantes (JOBIM, 2012) teve início na Common 
Law, dos Estados Unidos da América, com o nome de structural 
reform, teoria esta desenvolvida pelo professor, da Universidade 
de Yale, Owen Fiss (1979, p. 2). 

O que se advoga, no presente estudo, diante do grau de 
precariedade alcançada pela saúde pública brasileira, é a ado-
ção, pelo Supremo Tribunal Federal, de postura igualmente ar-
rojada, avocando para a Corte não um papel mandatório, mas 
sim um ativismo dialógico (GRAVITO; FRANCO, 2010), laboran-
do como um catalizador do diálogo institucional.

Não caberia ao STF formular políticas diretamente, mas 
apenas fixar parâmetros, prazo e finalidades de superação, dei-
xando aos demais poderes públicos a definição das medidas a 
serem tomadas. A Corte não subjugaria os outros poderes, mas 
os tiraria da inércia, não havendo que se falar em violação à 
separação de poderes. Pelo contrário, a separação contempla-
da no texto constitucional pressupõe que os poderes devem 
dialogar, compartilhando autoridade. Estes não são estanques, 
não são adversários, mas sim parceiros na promoção de direitos 
fundamentais. Verdadeira violação seria anuir com a inércia e a 
violação de direitos fundamentais, conferindo imunidade juris-
dicional e concentração de poderes aos demais, principalmente 
ao Poder Executivo.

Ademais, haveria verdadeiro ganho democrático, vez que, 
com a formação de um diálogo institucional, com ampla par-
ticipação não apenas entre os Poderes, mas também entre 
instituições essenciais ao sistema de justiça, como Defensoria 
Pública, Ministério Público e as advocacias, pública e privada, o 
Judiciário não ficaria sozinho com o ônus decisório, envolvendo 
a “macrossentença” diversos atores institucionais.

Importante anotar que ao Supremo já foi dada a oportu-
nidade de refletir sobre tal postura decisória, por ocasião da 
ADPF 347, na qual o Partido Socialismo e Liberdade postulava o 
reconhecimento da violação de direitos fundamentais da popu-
lação carcerária e, diante disso, a adoção de providências para 
sanar lesões a preceitos fundamentais previstos na Constituição 
Federal, decorrentes de atos e omissões dos poderes públicos 
da União, dos Estados e do Distrito Federal no tratamento da 
questão prisional no País.

Contudo, pelo menos no julgamento dos pleitos cautelares, 
o Supremo Tribunal Federal adotou posicionamento tímido e 
claramente mandatório. Apenas restaram deferidas duas das 
oito cautelares requeridas na petição inicial, em relação às au-
diências de custódia, cuja previsão já está estampada no art. 

[...] a melhor forma de desafogar o Poder 
Judiciário é prevenir o conflito, o que passa, 

necessariamente, pela rediscussão  
do contencioso administrativo prévio,  
e, em segundo lugar, pelo tratamento  

coletivo das demandas.
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7º, da Convenção Americana dos Direitos 
Humanos, e para determinar o descon-
tingenciamento do fundo penitenciário. 
Assim, nada obstante todos os Ministros 
reconhecerem o “Estado de Coisas 
Inconstitucional” em que se encontra o 
sistema penitenciário brasileiro, silencia-
ram sobre a elaboração e implementa-
ção de planos pela União e Estados, sob 
monitoramento judicial.

Especificamente sobre nosso ob-
jeto de estudo, qual seja, o papel da 
Defensoria Pública nesse processo, ca-
beria a esta não apenas participar de 
tal dialética, mas sim funcionar como 
agente provocador, por meio do ajuiza-
mento de Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental (ADPF), ins-
trumento que, dentre aqueles disponí-
veis no controle concentrado brasileiro, 
entendemos ser o mais apto a abarcar 
tal pleito, pois não se está discutindo a 
inconstitucionalidade de alguma norma 
jurídica superveniente à Constituição, 
tampouco alguma omissão legislativa in-
constitucional. Em verdade, o que se de-
bate é um fato inconstitucional, apenas 
conhecível por meio da subsidiariedade 
da ADPF (art. 4º, § 1º, Lei 9.882/99), ante 
a inexistência de outros instrumentos, no 
âmbito do controle abstrato de constitu-
cionalidade, aptos ao equacionamento 
da questão constitucional suscitada.

Não se ignora o fato de a Instituição 
Defensoria Pública não ter sido elencada 
como legitimada ativa para ADPF (art. 2º, 
inc. I, Lei n. 9.882/99), mas tal óbice seria 
facilmente superado pela legitimidade 
da Associação Nacional de Defensores 
Públicos (ANADEP) ou da Associação 
Nacional de Defensores Públicos 
Federais (ANADEF), ambas entidades de 
classe de âmbito nacional (art. 2º, IX, Lei 
n. 9.868/99).

Novamente, parece contraditório 
sugerirmos a propositura de uma ação 
para desjudicializar a matéria. Contudo, 
o que se busca com a presente medida 
é o manejo de ação de controle concen-
trado, de amplo espectro, a fim de que 
a matéria saúde pública seja levada ao 
conhecimento do STF, órgão que seria 
responsável não por impor uma decisão, 
fatalmente inexequível, pela complexida-
de do tema, mas sim por mobilizar to-
das as instituições envolvidas, a fim de, 
dialogicamente, construir soluções admi-

nistrativas capazes de prevenir conflitos. 
Tais soluções seriam estampadas em 
uma sentença estrutural, capaz de refor-
mar profundamente a política de saúde 
pública nacional.

A própria Corte Constitucional da 
Republica da Colômbia já se debruçou 
sobre o tema saúde pública, mais espe-
cificamente na sentença T-760, em 31 
de julho de 2008. Foram selecionados 
22 casos de tutela, com o propósito de 
se ter uma mostra mais compreensível 
possível sobre as causas das demandas 
judiciais envolvendo o direito à saúde 
na Colômbia. Foram constatados pro-
blemas estruturais no Sistema Geral de 
Seguridade Social em Saúde. As ordens 
emanadas da Corte Constitucional, num 
total de 32, foram divididas entre as que 
solucionaram os casos concretos de tu-
tela e as que estipularam ordens gerais 
para a solução dos problemas regula-
tórios no Sistema de Seguridade Social 
em Saúde, como meio normativo para a 
diminuição das demandas judiciais que 
versam sobre o direito à saúde. Portanto, 
o que se propõe, no presente estudo, é 
que a jurisdição brasileira se abra para 
experiências já adotadas em países 
vizinhos.

9 CONCLUSÃO

Neste trabalho, foram apresenta-
das alternativas à judicialização do di-
reito à saúde, por meio da atuação da 
Defensoria Pública. Observou-se que 
a melhor forma de desafogar o Poder 
Judiciário é prevenir o conflito, o que 
passa, necessariamente, pela rediscussão 
do contencioso administrativo prévio, e, 
em segundo lugar, pelo tratamento cole-
tivo das demandas. 

Nesse sentido, foram apresentadas 
questões como a necessidade de um 
procedimento administrativo básico, a 
ser seguido por todos os entes federa-
tivos, por meio das diretrizes estipula-
das pelo Código Modelo de Processos 
Administrativos, garantindo-se ao ad-
ministrado direitos básicos perante a 
Administração Pública, como, por exem-
plo, prazos fatais, cuja inobservância 
resultaria na responsabilização da auto-
ridade competente (art. 8º, II). Como o 
“Código Modelo” não traz explicitamente 
os prazos a serem observados, sugeri-
mos a transposição nacional dos prazos 

já definidos para o processo administra-
tivo federal. 

Cabe anotar o papel fundamental 
a ser desempenhado pela Defensoria 
Pública, dentro dessa nova visão de 
processo administrativo, tendo em vista 
que o correto desenvolvimento desta de-
pende diretamente do fato de que todo 
cidadão, em questões ligadas a direitos 
fundamentais, deve litigar perante a 
Administração Pública obrigatoriamente 
representado por um advogado habilita-
do ou, no caso da população hipossufi-
ciente, por um Defensor Público.

Em acréscimo, pontuou-se a relevân-
cia da garantia de autoridades julgadoras 
imparciais. Características como indepen-
dência administrativa, ausência de subor-
dinação hierárquica, autonomia financei-
ra, mandato fixo e estabilidade dotariam 
as autoridades administrativas judicantes 
das garantias necessárias para exercer 
seu múnus público de maneira impar-
cial, estando protegidas de pressões e 
retaliações externas ou internas. Essa 
segurança dos julgadores se refletiria na 
ampliação de sua credibilidade, até mes-
mo perante o próprio Poder Judiciário. 
Nesse ponto, haveria contribuição indi-
reta da Defensoria Pública, adotando-se 
tese institucional, no sentido da nulidade 
absoluta dos processos administrativos 
dirigidos por autoridades desprovidas de 
efetiva imparcialidade.

Em sequência, advogou-se a expan-
são das Câmaras de Resolução de Litígios 
de Saúde, inclusive com a instalação de 
uma Câmara Nacional para questões 
coletivas. Tais órgãos ensejariam inte-
ressante interlocução extrajudicial entre 
instituições essenciais do sistema de 
justiça, como a Defensoria Pública, capaz 
de dirimir conflitos relacionados à tute-
la do direito à saúde, sem intervenção 
judicial, mas de forma célere e efetiva. 
Importante consignar que a iniciativa traz 
implícita, em sua gênese, a relevância da 
teoria dos diálogos institucionais.

Dentro da ideia de tutela coletiva, 
aborda-se a importância da discussão 
da política pública de maneira molecu-
larizada, com realização de audiências 
públicas e criação de cadastro nacional 
de ações coletivas relacionadas à saúde 
pública. Neste tema, ascende a atribui-
ção legalmente conferida à Defensoria 
Pública para o manejo de tais institutos, 
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merecendo destaque o necessário diálogo que a Instituição 
deve manter com a sociedade civil.

Por fim, retrata-se o “Estado de Coisas Inconstitucional” 
vivido pela saúde pública brasileira, demandando a busca por 
uma sentença estrutural em controle concentrado. Caberia à 
Defensoria Pública não apenas participar da dialética na cons-
trução das medidas estruturais, mas sim funcionar como agente 
provocador da Suprema Corte, por meio do ajuizamento de 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF).
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