da Defensoria Pública, como forma de
levar à concretização deste direito social
às mais carentes regiões do País, campo
em que a DPU já tem se estruturado para
avançar, notadamente com a criação das
funções de Defensor Regional de Direitos Humanos.
Uma terceira crítica ao modelo brasileiro de litigância na saúde é que este
seria excessivamente direcionado para
reivindicar medicamentos ou tratamentos para indivíduos4. Aqui, novamente,
se levarmos em conta a feição dos litígios
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de saúde patrocinados pelas Defensorias
Públicas, em atuação coletiva, veremos
que o modelo de atuação destas Instituições atenua os problemas atinentes ao
excesso de demandas individuais.
Primeiro, porque a Defensoria
busca inicialmente a solução extrajudicial das demandas de saúde, através da
articulação com entes estatais e conselhos de saúde e segundo, porque, quando necessário recorrer ao Judiciário, a
tendência é que a atuação se dê prioritariamente através das ações coletivas.
Claro que essa prioridade na atuação coletiva se dá sem prejuízo da atuação da
Defensoria nas demandas individuais,
quando necessário. No entanto, a solu-

ção dialógica e consensual da demanda,
no plano coletivo, aumenta a garantia
de cumprimento pelo Estado, alcançando resultados mais eficazes, quando
comparados aos casos de adjudicação do
direito individualmente, nos quais, não
raro, as liminares são reiteradamente
descumpridas pelo Estado.
Neste sentido, a Defensoria Pública
tem contribuído para alterar a feição do
fenômeno da judicialização da saúde no
Brasil, com o aumento de demandas pela
eficaz implementação de políticas públicas, revelando-se a atuação coletiva como
poderoso instrumento de concretização
do direito à saúde, especialmente em benefício dos grupos mais necessitados.

SUS MEDIADO: a Defensoria Pública em busca de
VROXo}HVH[WUDMXGLFLDLVSDUDRVFRQÁLWRVUHODWLYRVj
efetivação do direito à saúde
Por Leonardo Muniz Ramos da Rocha Júnior - Defensor Público Federal em Minas Gerais

Os direitos sociais traduzem para a
linguagem jurídica um conjunto de expectativas ligadas à satisfação das necessidades básicas das pessoas em relação a
diversos aspectos da vida em sociedade,
como a alimentação, a moradia, a saúde,
a educação e outros.
Sob a rubrica de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, essas expectativas foram reconhecidas em diversos
documentos internacionais, como o
Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção
Americana de Direitos Humanos (Pacto
de San José da Costa Rica) e pelo Protocolo Adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos em Matéria de
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
(Protocolo de San Salvador).
Por sua vez, a Constituição Federal de 1988 positivou os direitos sociais
como autênticos direitos fundamentais,
assegurando-lhes, por conseguinte, a
intangibilidade frente ao poder constituinte reformador.
Dentre o vasto catálogo de direito

sociais elencados na Constituição Federal
de 1988, encontra-se o direito à saúde,
que foi consagrado como um direito fundamental do cidadão e dever do Estado,
a quem compete prestar um atendimento integral, por meio do acesso universal
e igualitário às ações e serviços do Sistema Único de Saúde (artigos 6º, 196 a
200 da CF/88).
Isso decorre do reconhecimento
de que a saúde integra o mínimo existencial do indivíduo, haja vista que a
preservação da higidez física e mental é
indissociável do próprio direito à vida em
condições de dignidade.
Ocorre que a constitucionalização do direito à saúde teria um sentido
meramente simbólico se não produzisse efeitos concretos na vida das pessoas
mais necessitadas.
Por esse motivo, o constituinte
teve a preocupação de consignar que os
direitos e garantias fundamentais, classificação na qual estão inseridos o direito
à saúde e os demais direitos sociais, têm
vidade na sociedade brasileira contempo-
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rânea, haja vista a grande distorção ainda existente entre a dimensão normativa
do Direito e aquilo que é concretamente
disponibilizado às pessoas: faltam leitos
nos hospitais, médicos para atender a
população, exames para diagnosticar as
enfermidades, materiais e insumos hospitalares etc.
A implementação do direito à saúde nos moldes delineados pela Constituição Federal depende da elaboração de
políticas públicas, da realização dos atos
administrativos necessários à concretização das mesmas e, sobretudo, da disponibilização de elevados recursos financeiros pelos entes federados. Com efeito, a
cláusula da “reserva do possível” acaba
sendo frequentemente invocada pela
Administração Pública, muitas vezes de
modo genérico e desacompanhado de
provas, com o propósito de justificar a
inércia estatal na consecução de medidas
concretas relacionadas à efetivação do direito à saúde.
Esse fato é preocupante, pois a necessidade de suprir as omissões estatais
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relacionadas com a efetivação do direito
à saúde tem levado um número crescente
de pessoas a buscarem o Poder Judiciário,
com vistas a obter um provimento jurisdicional que lhes garanta um tratamento de
saúde digno e compatível com a Constituição, que se revela, muitas vezes, indispensável à própria manutenção da vida.
A multiplicação de processos relativos à concretização do direito à saúde,
fenômeno que vem sendo denominado
“judicialização da saúde”, tem suscitado intensos debates jurídico-sociais, que
estimulam a busca e o desenvolvimento
de técnicas processuais e extrajudiciais
destinadas a tentar concretizar o direito à
saúde de maneira célere e efetiva.
Dentro desse contexto, surgem
“espaços de diálogo” entre as instituições jurídicas e políticas diretamente envolvidas na efetivação
do direito à saúde, com o propósito de tentar reduzir a litigiosidade,
criando um ambiente colaborativo
na busca por soluções para as demandas apresentadas pelos usuários do Sistema Único de Saúde.
Um deles é o programa SUS
MEDIADO, constituído por meio
de um Termo de Cooperação Técnica entre a Defensoria Pública do
Estado do Rio Grande do Norte
- DPE/RN, a Procuradoria Geral
do Estado do Rio Grande do Norte – PGE/RN, a Secretaria de Estado da Saúde Pública do Estado
do Rio Grande do Norte – SESAP/RN,
a Defensoria Pública da União – DPU/
RN, a Procuradoria Geral do Município
do Natal - PGMN/RN, a Secretaria de
Estado da Saúde Pública - SESAP/RN e
a Secretaria Municipal de Saúde do Natal - SMS/Natal, celebrado em 14 de fevereiro de 2012, na cidade de Natal/RN.
O programa SUS MEDIADO procura viabilizar uma solução extrajudicial
para os conflitos de interesse envolvendo
a efetivação do direito à saúde de cidadãos
hipossuficientes no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS), e conta com a
participação direta do cidadão hipossuficiente, de um farmacêutico, dos Técnicos
das Secretarias de Saúde Estadual e Municipal, de um Defensor Público Estadual,
de um representante da Procuradoria Geral do Estado e de um representante da
Procuradoria Geral do Município.
Por meio de uma cultura de pacificação dos conflitos, em substituição à
tradicional cultura do litígio, o SUS ME-
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DIADO estabelece uma cooperação entre
os participantes, com o propósito de promover maior celeridade na troca de informações, no intuito de tentar viabilizar
a resolução extrajudicial das demandas de
cidadãos hipossuficientes relativas ao SUS.
Para que se tenha uma ideia, o programa SUS MEDIADO propiciou uma
solução administrativa para 274 dos
1123 casos que lhe foram submetidos
no ano de 2013, alcançando uma taxa
de resolutividade extrajudicial global de
24,4% no mencionado período. No ano
de 2014, essa taxa de resolutividade extrajudicial global foi ainda maior (subiu
para 33,41%), pois o SUS MEDIADO
criou condições para a solução administrativa de 414 dos 1239 casos que lhe fo-

ram submetidos no aludido período.
Esses resultados são animadores e
apontam para a possível existência de um
caminho alternativo mais participativo
(a parte interessada protagoniza todas
as etapas do procedimento de mediação
e recebe informações qualificadas que,
associadas ao serviço de orientação jurídica prestado pela Defensoria Pública
no plano extrajudicial, contribuem para
formação de um cidadão mais consciente das dificuldades relacionadas à efetiva
prestação dos serviços públicos de saúde
nos moldes traçados pela Constituição) e
democrático (as demandas apresentadas
pelos cidadãos contribuem para a formação de um banco de dados capaz de
subsidiar as tomadas de decisões futuras
no que tange aos critérios a serem utilizados para a alocação dos recursos públicos
destinados ao Sistema Único de Saúde).

A importância da vocação
mediadora da Defensoria Pú-
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construção de soluções alternaWLYDV SDUD RV FRQÁLWRV GH LQWHresses relativos à efetivação do
direito a saúde

A missão institucional de prestar
assistência jurídica integral e gratuita
(judicial ou extrajudicial) aos necessitados (art. 134 da CF/88), revela a vocação
mediadora da Defensoria Pública, que
foi pormenorizada no art. 4º, § 2º, da
Lei Complementar nº 80/94.
O SUS MEDIADO (e outras iniciativas semelhantes que estão surgindo
por todo o país) revelam uma Defensoria Pública cada vez mais próxima dos
membros mais vulneráveis da sociedade
e comprometida com o ideal de
transformá-los em agentes capazes
de participar ativamente da solução para o problema que estão
apresentando.
A criação de “espaços de diálogo” entre as instituições jurídicas
e políticas diretamente envolvidas
na efetivação do direito à saúde,
a exemplo do que ocorre no programa SUS MEDIADO, possibilita uma maior celeridade na
troca de informações e no esclarecimento das dúvidas apresentadas
pelo usuário do Sistema Único de
Saúde, medida que reduz a litigiosidade das questões relativas ao
fornecimento gratuito de medicamentos no âmbito do SUS.
Mas, sem dúvida, a maior virtude
do SUS MEDIADO tem sido a preocupação da Defensoria Pública em criar
condições para que o cidadão possa desempenhar um papel de protagonista em
todo o processo de mediação.
Afinal, o ambiente colaborativo
criado pelo SUS MEDIADO, a informação qualificada que chega ao cidadão
e a assistência jurídica que lhe é prestada pela Defensoria Pública, permitem
que ele participe diretamente da busca
de soluções criativas (extrajudiciais) para
suas pretensões que haviam sido originariamente indeferidas pelos órgãos administrativos do Sistema Único de Saúde.
Essas soluções extrajudiciais vão desde
a realização de ajustes posológicos para
que a pretensão da parte interessada se
adeque ao que está previsto na política
pública do SUS até a obtenção do medicamento mediante empréstimo por outra
unidade da federação.

