
4 5

A JUDICIALIZAÇÃO EXCESSIVA DO DIREITO À SAÚDE E SEUS EFEITOS 
NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

JANAÚBA/MG

Esmeraldo Átila Santos Filho1; Claudiana Aparecida Leal de Araujo2; Danilo de Matos Martins3

1Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Pós-Graduação em 
Gestão Pública UNIMONTES, Montes Claros-MG, esmeraldoatila@yahoo.com.br
 
2Mestre em Desenvolvimento Social, Graduação em Ciências Contábeis – UNIMONTES, Professora 
do Departamento de Ciências Contábeis – UNIMONTES, Montes Claros-MG, claudiana.araujo@
unimontes.br

3Graduado em Direito pelas Faculdades Integradas Pitágoras, Pós-Graduação em Direito Tributário 
pela Universidade Anhanguera-UNIDERP, Montes Claros-MG, Professor do Núcleo de Prática 
Jurídica das Faculdades Integradas Pitágoras, aluno especial do Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Social da UNIMONTES, Montes Claros-MG, dematosmartins@gmail.com.

RESUMO

O presente estudo objetiva avaliar o impacto da judicialização excessiva do direito à saúde na Administração 
Pública no Município de Janaúba/MG. Caracteriza-se como estudo qualitativo e descritivo. Os sujeitos 
da pesquisa são funcionários da Secretaria Municipal de Saúde. Os dados foram obtidos através da 
aplicação de questionários nos meses de novembro e dezembro de 2012. O tratamento dos dados foi 
feito a partir da análise de discurso, e os resultados apontaram problemas em pontos específicos da rede 
de atenção à saúde, como dificultadores do atendimento de todas as demandas advindas da população. 
O Poder Judiciário tem atuado junto à gestão dos serviços de saúde para garantia desse direito, que é 
previsto na Constituição Federal. As ações judiciais têm sua origem na provocação do Poder Judiciário 
pelo cidadão. Em razão disso, o Setor Saúde tem sido alvo de inúmeros pleitos judiciais visando obrigar 
a Administração Pública a garantir esse direito. Ressalta-se que os problemas orçamentários advindos 
da obrigatoriedade de atendimento das ações judiciais, por vezes, comprometem o Plano Municipal de 
Saúde e toda a programação realizada pelo Setor, fazendo-se necessária a uniformização das decisões do 
Poder Judiciário para uma efetiva garantia do direito à saúde. 

PALAVRAS-ChAVE: Ações judiciais; Gestão de Saúde; Plano Municipal; Poder Judiciário.

INTRODUÇÃO

A Constituição Federal (1988) salienta o direito à saúde como um direito fundamental, porém 
observam-se problemas relacionados tanto à estrutura dos serviços quanto à escassez de recursos 
financeiros. 

Nesse contexto, avoluma-se um crescente número de ações ajuizadas para garantia do cumprimento 
e efetivação das políticas públicas de saúde por meio da concessão de medicamentos, exames diagnósticos 
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e tratamentos não oferecidos pelo SUS. As demandas advindas destas ações podem acarretar desequilíbrio 
orçamentário para a Administração Pública, comprometendo seu funcionamento. 

Sendo assim, é necessário repensar as ações da Administração Pública no que se refere ao 
desenvolvimento de políticas e planejamento dos serviços e recursos financeiros, bem como do Poder 
Judiciário abrangendo os impactos de suas decisões.

METODOLOGIA
 

Para viabilizar o estudo, optou-se por uma abordagem qualitativa, já que muitas informações 
precisam ser interpretadas de forma muito mais ampla que circunscrita ao simples dado objetivo. Esse 
tipo de pesquisa caminha para o universo de significações, motivos e aspirações. 

A coleta de dados foi realizada a partir da aplicação de questionário semi-estruturado. Apesar de 
o pesquisador trabalhar com um roteiro previamente preparado, ele tem liberdade para desenvolver as 
perguntas conforme cada situação, oferecendo amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses 
que vão surgindo no decorrer da aplicação do questionário.

A pesquisa foi realizada no Município de Janaúba. Os questionários foram aplicados aos 
funcionários da Secretaria Municipal de Saúde. O número de entrevistados não foi definido a priori, mas 
estabelecido durante o trabalho de campo.

DESENVOLVIMENTO

O Direito à saúde

O direito à saúde foi reconhecido internacionalmente a partir da aprovação da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos (DUDH), em 1948, pela Organização das Nações Unidas (ONU). No Brasil, o 
direito à saúde foi incorporado somente para trabalhadores com vínculo formal de trabalho, constituindo 
assim apenas um benefício da Previdência Social, uma vez que grande parcela da população era privada 
do acesso às ações e serviços de saúde.  Desta maneira, as políticas públicas de saúde tinham como 
objetivo propiciar a manutenção e recuperação da força de trabalho para produção de capitais (BRASIL, 
2007).

Os movimentos pela Reforma Sanitária tiveram início da década de 60, sendo abortada pelo 
Golpe Militar de 1964. Essa luta voltou a ter força em 1986, durante a 8ª Conferência Nacional de Saúde. 
Esta Conferência foi norteada pelo princípio da “saúde como direito de todos e dever do Estado”. Com 
a Constituição Federal de 1988, a saúde passou a integrar o Sistema da Seguridade Social juntamente 
com a Previdência e Assistência Social.  Instituiu-se o SUS, com base no direito universal à saúde e 
integralidade das ações, abrangendo a vigilância e promoção da saúde e recuperação dos agravos, como 
expresso na Constituição da República Federativa do Brasil (1988), nos incisos I a III do art. 198:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada 
e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes:
I – descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais;
III – participação da comunidade.

 
Para o cumprimento desse dever, imposto pela Constituição Federal, o Estado instituiu entidades 

públicas, ligadas à Administração Direta e Indireta, além da cooperação com o Setor Privado, para 
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garantia do direito à saúde e sua efetivação de modo universal e igualitário. Porém, pela complexidade 
e extensão dos serviços prestados e das necessidades dos cidadãos, toda a estrutura montada tem se 
mostrado ineficaz, devido a inúmeros fatores.

Seu funcionamento demanda alto custo, há falta de investimentos, a pluralidade 
de normas não raro gera controvérsias que dificultam a atuação, enfim, há uma 
série de elementos que podem ser apontados como causas da “falência” dessa 
estrutura (GANDIN; BARIONE e SOUZA, 2008).

O Poder Judiciário e a garantia do Direito à Saúde

Diante da ineficácia dos serviços de Saúde oferecidos pela Administração Pública, os cidadãos 
têm recorrido ao Poder Judiciário para ter garantido esse direito. Assim, o Poder Judiciário tem sido 
provocado para coagir a Administração Pública para que esta cumpra um dever que a Constituição lhe 
impõe, que é o direito à saúde. Esse fenômeno é conhecido como a judicialização da saúde.

O fenômeno da judicialização do direito à saúde teve início com a busca por medicamentos 
para combate ao avanço do vírus HIV. Antes de 1996, os antirretrovirais, medicamentos utilizados no 
controle do vírus HIV, não faziam parte dos medicamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. 
Dessa maneira, através de ações judiciais, os portadores do vírus conquistaram o direito de receber 
gratuitamente os medicamentos para controle da doença. Atualmente, a atual Política de Saúde no Brasil 
neste campo tem sido modelo para outros países.

O fenômeno da judicialização é a manifestação de um interesse individual que, muitas vezes, 
pode representar uma necessidade de toda a coletividade. Estudos demonstram que a maior demanda 
judicial está relacionada ao acesso dos cidadãos a medicamentos no Sistema Único de Saúde (SUS), 
tendo características comuns como identificados em diversos estudos.

A maioria dos pedidos é individual e tem sido deferida tendo como praticamente 
única base a prescrição medicamentosa apresentada pelo reivindicante. A segunda 
característica é o fato de a prescrição conter tanto medicamentos incorporados 
como não incorporados pela assistência farmacêutica (AF) do SUS, alguns sem 
registro no país ou em indicação terapêutica não constante do registro sanitário. 
A terceira característica é o crescimento exponencial das demandas judiciais e 
dos gastos com medicamentos (PEPE et al, 2010).

O Planejamento orçamentário para as ações de saúde

 O orçamento para as ações de saúde são originárias dos orçamentos de todos os entes federativos 
e da Seguridade Social.

O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos 
do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, além de outras fontes (CF, art.198,§1º, 1988).

Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios destinados às ações e serviços 
públicos de saúde e aqueles transferidos pela União para esta finalidade são aplicados por meio de 
fundos de saúde que serão acompanhados e fiscalizados pelos respectivos conselhos de saúde (CF – 
ADCT, art. 77, § 3º). A gestão deste fundo é de responsabilidade do respectivo Secretário de Saúde sob 
a supervisão do Conselho de Saúde.
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As leis 8080/90 e 8142/90 estabelecem que os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde 
serão depositados em contas especiais, específicas para esta finalidade e movimentadas sob a supervisão 
do Conselho de Saúde.

O impacto das decisões judiciais no orçamento municipal

O Setor Saúde tem sido alvo de constantes processos judiciais que têm se traduzido em garantia 
ao acesso a bens e serviços. Com o crescente aumento destas ações, a Administração Pública tem se 
deparado com o aumento exponencial dos gastos e impossibilidade de previsão orçamentária destas 
ações, acarretando aos gestores dos sistemas de saúde (municipal, estadual e federal) vários impasses 
para resolução do problema.

A grande quantidade causa transtornos para as finanças públicas porque o 
Estado acaba sendo ineficiente, perdendo seu poder de compra. Além disso, o 
fornecimento de medicamentos de forma indiscriminada acaba privilegiando 
segmentos de doentes que têm mais recursos financeiros para pagar advogados, 
ou mais acesso à informação, em detrimento daqueles que deles têm mais 
necessidade (VIEIRA, 2008).

 Deve-se considerar que os direitos prestacionais devem estar limitados aos recursos econômicos 
disponíveis e que o cumprimento das decisões judiciais estabelecem o cumprimento de ações e serviços 
que, em muitos casos, estão em desacordo com a dotação orçamentária da Administração Pública 
(GONTIJO, 2010).
 A alocação de recursos financeiros do setor saúde impacta nos direitos individuais dos cidadãos. 
A escassez desses recursos é evidenciada pela deficiência em atender a todos.

Mesmo não se negando o direito do cidadão, é preciso reconhecer que ainda 
não é possível ofertar toda e qualquer tecnologia terapêutica a todos, não é 
possível fornecer órgãos para transplante a todos, assim como também ainda 
não é possível fornecer moradia digna a todos e garantir a segurança de todos. 
(SANT’ANA, 2009).

Uniformização das demandas do Poder Judiciário

O Poder Judiciário tem o papel de garantir a defesa dos direitos fundamentais, essenciais a todo 
cidadão. A atuação do Judiciário parte da omissão do Poder elaborador e garantidor das políticas públicas, 
sendo necessário que o Poder Judiciário considere a máxima efetividade possível do direito à saúde de 
forma coletiva, sem deixar o cidadão refém de sua necessidade.
 Um aspecto importante a ser considerado é que o Poder Judiciário trabalha com o caso concreto, 
ou seja, a micro justiça, sendo verdade o que está contido no processo. Além disso, inexiste uniformização 
do conceito e das decisões judiciais, o que provoca a individualização de um direito coletivo e a disputa 
entre o interesse social e o individual.

O problema da individualização da concessão de um direito coletivo consiste, 
sinteticamente, em uma disputa entre interesse social e o interesse individual, 
pois concebida da forma como se encontra a tutela à saúde são raras as pessoas 
que prefeririam “abdicar de direito seu” em prol de beneficiar um maior número 
de indivíduos (SILVA, 2005).
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Com o objetivo de favorecer as decisões, o Conselho Nacional de Justiça publicou, em 30 de 
março de 2010, a Recomendação nº 31 que “Recomenda aos Tribunais a adoção de medidas visando 
a melhor subsidiar os magistrados e demais operadores do direito, para assegurar maior eficiência na 
solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde”.

Essa recomendação propõe a instrução das ações através de relatórios médicos, CID, descrição 
da doença, registro do medicamento junto à ANVISA, discussão dos casos com os gestores, visitas 
aos Conselhos de Saúde, unidades de Saúde, Hospitais, dentre outros. Essas informações certamente 
propiciarão melhor embasamento para as decisões do Poder judiciário.

O deferimento das ações judiciais provoca dificuldades na gestão orçamentária, pois a alocação 
de recursos deve ser planejada.

Essas ações têm conseqüências orçamentárias importantes, uma vez que os 
recursos são finitos e sua administração deve ser planejada e balizada pelas 
políticas de saúde. Conseqüentemente, as demandas judiciais prejudicam essas 
políticas, impedindo a alocação racional dos escassos recursos públicos, além de 
interferir no planejamento das ações de saúde (CHIEFFI e BARATA, 2009).

DISCUSSÃO E RESULTADOS

 Através da técnica de análise de discurso, procedeu-se a um estudo dos dados coletados. As 
ideias e contrapontos foram agrupados a partir da análise dos autores referenciados, as informações 
colhidas e o olhar do pesquisador.

Aspectos Gerais
 
 A cidade de Janaúba está localizada no extremo norte de Minas Gerais, e é sede da Microrregião 
Bipolar de Janaúba/Monte Azul. Dista de sua sede Macrorregional (Montes Claros) em 132 km e de 
Belo Horizonte em 560 Km. O Município é pleno de Atenção Básica, possui 21 equipes de Saúde da 
Família, com 100% de cobertura.

Figura 1 – Localização do Município no Estado de Minas Gerais e na Microrregião Janaúba/Monte 
Azul



10 11

Os serviços de saúde no Município

 A organização da atenção e da gestão do Sistema Único de Saúde pode expressar a fragmentação 
ou a integração dos serviços oferecidos. Os sistemas de saúde fragmentados se organizam por pontos 
de atenção à saúde isolados e incomunicados e que são incapazes de prestar uma atenção contínua à 
população. Nesse tipo de sistema de saúde, as atenções primária, secundária e terciária não se comunicam 
entre si, nem com os sistemas de apoio e logísticos. Diferentemente, os sistemas integrados se organizam 
por um conjunto coordenado de pontos de atenção para prestar uma assistência integral à população 
assistida (MENDES, 2011).
 O município de Janaúba, a exemplo do Estado de Minas Gerais, tem buscado implementar um 
sistema integrado de atenção à saúde para que a assistência prestada seja integral e contínua. Porém, 
dificuldades em pontos específicos dentro da rede tem dificultado a integração da assistência, como 
evidenciado nos discursos dos sujeitos:

As políticas públicas em Janaúba de uma maneira geral estão funcionando, mas 
infelizmente a demanda em relação a consultas especializadas e alguns exames 
diagnósticos é superior à oferta. Acredito que a população ainda não aderiu ao 
modelo de atenção à saúde voltado para a promoção e prevenção. (E5).

É comum a demora no agendamento de consultas médicas e concessão de 
exames. (E1).

[...] quando falamos em exames de diagnóstico especializados (tomografia, 
ressonância, etc) o serviço deixa a desejar. (E2)

 Os discursos dos sujeitos da pesquisa demonstram que um dos gargalos para o bom funcionamento 
dos serviços de saúde em rede está na concessão de exames diagnósticos e consultas especializadas. 
Esta questão pode estar relacionada a dois fatores distintos: primeiro, a não adesão dos profissionais e 
população assistida ao sistema de saúde voltado para a Atenção Primária à Saúde e, também pela falta de 
profissionais que atendam as consultas e exames pelos valores oferecidos pela Tabela do Sistema Único 
de Saúde, conforme evidenciado no discurso abaixo:

Na realidade necessita de uma reformulação das políticas do SUS / tabelas / 
PPI, porque tudo é muito defasado e não encontram no mercado profissionais 
que querem trabalhar por valores tão baixos. (E6)

 Além dos problemas relacionados ao apoio diagnóstico (exames diagnósticos e consultas 
especializadas) identificam-se também questões relacionadas aos profissionais como dificultadoras do 
funcionamento dos serviços de saúde no município. O processo de trabalho em saúde é complexo e 
requer condições favoráveis de trabalho para sua realização. Os problemas apontados pelos sujeitos da 
pesquisa estão descritos a seguir:
 

Burocratização nos serviços de saúde, serviços de má qualidade, planejamento 
e gerenciamento insuficiente, más condições de trabalho. (E2)

Falta de uma política de valorização dos profissionais envolvidos nessa área. 
(E1)

Falta de capacitações continuadas para os profissionais. (E4)
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 O trabalho em saúde é um trabalho coletivo e essencial para a vida humana, sendo parte do setor 
de serviços. O produto é indissociável do processo que o produz, sendo este a própria realização da 
atividade (RIBEIRO, PIRES e BLANK, 2004).

A atuação do Poder Judiciário nas políticas públicas de saúde do município

O Poder Judiciário tem atuado junto à gestão dos serviços de saúde para garantia do direito à 
saúde evidenciado na Constituição Federal. Em razão disso, o Setor Saúde tem sido alvo de inúmeras 
ações judiciais para que a Administração Pública garanta este direito. Estas ações tem sua origem na 
provocação do Poder Judiciário pelo cidadão. Os discursos revelaram a existência da atuação do Poder 
Judiciário no Setor Saúde do Município.

O Poder Judiciário vem atuando sistematicamente quando acionado pela 
população que entende ter seus direitos violados. (E1)

A atuação do Poder Judiciário funciona de forma complementar, principalmente 
quando as instituições de saúde não cumprem o seu papel no oferecimento do 
serviço de saúde. (E2)

Os discursos revelam que as decisões do Poder judiciário interferem na gestão dos serviços de 
saúde do Município. O crescente aumento das ações judiciais tem interferido nos gastos municipais, na 
alocação de recursos para áreas não prioritárias, na gestão dos serviços e na maneira como o setor é visto 
pela comunidade, como evidenciado nos discursos a seguir:

Comprometem a programação municipal, exigem gastos que o município não 
poderia gastar ou às vezes obriga o município a gastar recursos em assistências 
não prioritárias comprometendo alguns setores na saúde. (E5)

O governo municipal trabalha com recursos escassos para atender toda a 
população; quando o judiciário determina que um determinado caso deve ser 
atendido pelo município, essa interferência altera a sua política de gestão de 
recursos. (E1)

Com a interferência efetiva do Poder Judiciário, o fluxo dos serviços está sendo 
interrompido ou desviado, causando uma impressão negativa até mesmo para 
os servidores desta Secretaria. (E6)

 Um aspecto importante levantado por um dos sujeitos da pesquisa está relacionado à utilização das 
demandas do Poder Judiciário para propositura de ações que beneficiem a população em geral. Problemas 
de saúde que geram muita demanda para o Poder Judiciário podem ser transformados em políticas 
públicas de saúde. Às vezes, são problemas crescentes não visualizados pela gestão municipal.

Quando há um grande número de ações judiciais sobre um determinado tema de 
saúde, o juiz pode propor para o gestor ações que criem soluções e melhorem o 
serviço demandado. (E2)

Pode ajudar o gestor a gerenciar os serviços, evitando o desperdício do dinheiro 
público e investir nas ações mais questionadas e demandadas pela população e 
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pelo Poder Judiciário. (E2)

 Os entrevistados, em sua maioria, veem o impacto financeiro como principal problema causado 
pelas decisões judiciais na gestão do Setor Saúde Municipal. 

O impacto maior é o financeiro uma vez que os recursos são escassos. (E6)

Gastos onerosos, comprometimento da agenda anual e comprometimento do 
Plano Municipal de Saúde. (E5)

Pode comprometer os recursos financeiros da saúde. (E2)

 O cumprimento das decisões judiciais em muitos casos está em desacordo com a dotação 
orçamentária municipal. Essa situação tem provocado um aumento exponencial dos gastos municipais 
para garantir o direito assegurado constitucionalmente.

A “cobrança excessiva” por parte do Poder Judiciário também foi levantada por um dos 
entrevistados. Alguns gestores municipais de saúde podem se sentir pressionados por certas decisões do 
Poder Judiciário.

Em alguns casos, o Poder Judiciário apresenta uma cobrança excessiva à 
Secretaria de Saúde, que em alguns casos, não tem como atender as solicitações. 
(E3)

Outro aspecto mencionado é a definição da esfera responsável pelo atendimento da demanda 
judicial. Na maioria das vezes, o Município é definido como responsável pelo cumprimento da decisão. 
Porém, as esferas estadual e federal também compartilham responsabilidades na garantia do direito 
à saúde, mas nem sempre essa responsabilidade é compartilhada quando nos referimos às decisões 
judiciais.

Logo se vê que, a decisão deve partir do Poder Judiciário é porque não cabe 
somente ao Município, mas podendo ser também da esfera estadual ou federal. 
(E4)

O Judiciário não deve cobrar os serviços referentes à saúde somente da Secretaria 
Municipal de Saúde. Cada caso exige a atuação de diferentes setores. (E3)

A uniformização das decisões do Poder Judiciário
 
 A uniformização das decisões do Poder Judiciário irá subsidiar os magistrados e demais 
operadores do direito para maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência 
à saúde. Os profissionais do Setor Saúde entendem a importância desta uniformização e a necessidade 
do reconhecimento das demandas e situações para julgamento das questões judiciais.

A uniformização é importante para que todas as questões referentes à saúde 
sejam julgadas da mesma maneira em qualquer município e principalmente para 
que o município se programe para os possíveis processos que possam acontecer. 
(E5)
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A uniformização é importante para a segurança jurídica, não podendo casos 
idênticos ser julgados de forma diferente. (E1)

O próprio judiciário deveria ter maior conhecimento sobre as demandas, as 
cotas, as reais necessidades antes de tomar as decisões. (E6)

 Como mencionado por um dos entrevistados, os magistrados necessitam instruir as ações a partir 
de informações que propiciarão melhor embasamento para suas decisões.

CONCLUSÃO

A oportunidade de desenvolver esta pesquisa permitiu uma reflexão sobre os problemas 
vivenciados pelos gestores de saúde para concessão de todas as demandas e cumprimento do direito 
à saúde. Além disso, evidenciou-se os problemas na rede de atenção como um fator dificultador do 
funcionamento do Setor e consequente diminuição da resposta à demanda da população.

A partir dos enunciados dos sujeitos detectou-se que os problemas orçamentários advindos da 
obrigatoriedade de atendimento das ações judiciais, por vezes, comprometem o Plano Municipal de 
Saúde e a toda a programação realizada pelo Setor.

Ressalta-se que os entrevistados entendem a importância da uniformização das decisões do Poder 
Judiciário para a garantia do direito à saúde, apesar de na prática a recomendação nº 31 de 30 de março 
de 2010 não ser de conhecimento dos sujeitos.

Sendo assim, espera-se que os resultados deste estudo possam contribuir para melhoria do 
atendimento do direito à saúde e favorecimento das decisões de todos envolvidos no processo de 
judicialização deste direito. Além disso, poderá contribuir para a elaboração de novas formas de pensar 
e agir em relação às situações de assistência à saúde.
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