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RESUMO 

 

Este estudo tem por objetivo analisar a capacidade do Poder Judiciário em lidar com questões 

relativas a políticas públicas de assistência farmacêutica, bem como examinar a eficiência 

distributiva pela qual vem promovendo este direito social. O government by policies, a 

constitucionalização dos direitos sociais e a crise de representatividade política têm levado os 

Tribunais a assumirem um papel central na efetivação destes direitos. Contudo, trata-se de um 

tema que necessita aprofundamento, tendo em vista as formas com que o Judiciário intervém 

e as implicações que provoca. Esta proposta investigativa não pretende discutir a 

possibilidade de existência do fenômeno, tampouco a legitimidade democrática da atuação 

jurisdicional. O diferencial está no enfrentamento da questão a partir da compreensão dos 

limites da capacidade operacional do sistema jurídico, na análise interdisciplinar de políticas 

públicas e na demonstração empírica de seus impactos. Pretende-se, assim, examinar se o 

padrão de funcionamento judicial é adequado e válido para substituir o crivo político-

administrativo e lidar com todos os elementos necessários da implementação da política 

pública e, além disso, se mostra-se consciente do conjunto de processos que constituem uma 

política pública. Por fim, verificaremos quais os efeitos distributivos da decisão judicial, com 

base em uma pesquisa documental qualitativa, no intuito de avaliar se a judicialização assiste 

os mais vulneráveis e reduz as desigualdades sociais ou se, na verdade, acaba por inverter a 

lógica distributiva, beneficiando os já favorecidos. Tudo isso no intuito de averiguar se o 

Judiciário é capaz ou não de desempenhar a função política que atualmente desagua nele ou se 

seu protagonismo evidencia uma disfuncionalidade. 

 

Palavras-chave: judicialização da saúde. teoria dos sistemas autopoiéticos. análise jurídica de 

políticas públicas. ciclo de políticas públicas. efeitos distributivos.
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ABSTRACT 

 

The objective of this study is to analyze the capacity of the Judiciary to deal with issues 

related to public policies of pharmaceutical assistance, as well as to examine the distributive 

efficiency that this social right has been promoted. The governments by policies, 

constitutionalization of social rights and crisis of the political representation have led the 

Courts to play a central role in the realization of these rights. However, this is a subject that 

needs to be deepened, considering the ways in which the Judiciary intervenes and the 

implications that it causes. This investigative proposal does not intend to discuss the 

possibility of existence of the phenomenon, nor the democratic legitimacy of the judicial 

action. The differential lies in confronting the issue by understanding the limits of the 

operational capacity of the legal system, the interdisciplinary analysis of public policies and 

the empirical demonstration of its impacts. The aim is to examine whether the standard of 

judicial functioning is adequate and valid to replace the political-administrative sieve and to 

deal with all the necessary elements of the implementation of public policy. In addition, we 

intend to analyze if the Judiciary is aware of the set of processes that constitute a public 

policy. Finally, we verify the distributive effects of the judicial decision, based on a 

qualitative documentary research, in order to evaluate if the judicialization assists the most 

vulnerable and reduces social inequalities or reverses the distributive logic. All this in order to 

find out if the Judiciary is capable of performing the political function that currently drains in 

him or if its protagonism shows a dysfunctionality. 

 

Keywords: health judicialization. theory of autopoietic systems. legal analysis of public 

policies. cycle of public policies. distributive effects. 
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INTRODUÇÃO  

 

A judicialização de direitos sociais e a consequente intervenção judicial nas políticas 

públicas é tema de grande relevância por caracterizar uma via alternativa à realização destes 

direitos, mas também em razão dos impactos que causam à Administração Pública dos 

estados e municípios.  

A origem desse fenômeno está na agenda igualitária e na constitucionalização de 

direitos sociais, que fizeram com que o Poder Judiciário tivesse redefinidas suas funções e sua 

posição em relação aos demais poderes (VIANNA et al., 1999, p. 13).  

A natureza prestacional desses direitos estabeleceu um novo cenário de 

responsabilidades e de formas de atuação do Estado, que passou a governar por meio de 

políticas públicas. A modernização tardia e o pequeno investimento estatal, porém, levaram a 

um “simulacro de modernidade” (STRECK, 2009, p. 23) e a um enorme déficit social que 

acentuaram a dependência em relação às prestações estatais positivas.  

Soma-se a isso o agravamento do quadro de esvaziamento do circuito político 

(Governo/Parlamento), derivado da perda de representatividade e legitimidade dos partidos e 

da falta de interesse político em cumprir os desideratos constitucionais e os anseios da 

população.  

Neste diapasão, os atores sociais passam a lutar por estes direitos sem recorrer à 

intermediação política, mas sim ao Judiciário, transformando-o em espaço onde deságua toda 

a conflituosidade coletiva contemporânea que não vê no sistema político a solução para a 

inefetividade de seus direitos.  

Sem abandonar sua tradicional função de adjudicação dos conflitos interindividuais, 

os Tribunais assumem, agora, numa considerável expansão de complexidade, o desafio de 

conferir efetividade aos programas de ação do Estado, as políticas públicas (CAMPILONGO, 

1994, p. 47).  

Embora o fenômeno não seja exclusivamente brasileiro, a realidade pátria, como 

observa Barroso (2009a, p. 72), destaca-se pela extensão e pelo volume. Neste sentido, o caso 

da judicialização do direito à saúde é bastante ilustrativo.  

No ano 2000, aproximadamente 41% da população não tinha acesso a medicamentos 

(VIEIRA, 2010, p. 215) e, diante dessa enorme carência social, tornou-se frequente a 

reivindicação via sistema judiciário para obrigar o Poder Público a fornecer medicamentos, 

tratamentos, insumos, cirurgias, próteses e internações e outros serviços de saúde.  
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Inserido neste contexto, o Judiciário tem sido bastante receptivo, chegando a uma 

taxa de sucesso de 85% (SILVA, 2008, p. 594), o que permitiu e até mesmo incentivou um 

aumento exponencial no número de ações.  

Entre 2005 e 2011, o número de medicamentos fornecidos judicialmente pela 

Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo (SES-SP) cresceu 1.722,65% (WANG, 2014,       

p. 1193). A estimativa mais recente indica que só no ano de 2015 o governo estadual paulista 

gastou R$ 1,2 bilhão em medicamentos, tratamentos médicos hospitalares e insumos para 57 

mil pacientes que recorreram aos Tribunais – gasto este que custearia o Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo por um ano, onde são atendidos 35 

mil pacientes por dia, em média (PIERRO, 2017, p. 18). 

Análises centradas na questão da legitimidade da atuação jurisdicional e apoiadas nas 

teorias neoconstitucionalistas, por exemplo, defendem que os governos e suas instituições 

político-administrativas teriam a prioridade na implementação de políticas públicas, mas que 

seria dever dos juízes controlar essa realização e, se necessário, complementá-la ou até 

mesmo corrigí-la. 

 Por esta perspectiva, o problema não estaria na substituição do Executivo pelo 

Judiciário, mas no cumprimento da Constituição e nos limites da discricionariedade da 

Administração (FRISCHEISEN, 2000, p. 101). O direito, por sua vez, seria dotado de 

politicidade suficiente para determinar as ações governamentais, limitando o espaço político e 

conformando-o à realização das prioridades constitucionalmente definidas. 

Esta compreensão, contudo, gravita em torno do “[...] protagonismo judicial como 

espaço de equalização do processo majoritário” (BARROSO, 2009b, p. 90) e supervaloriza a 

crença de que o Judiciário representa um instrumento de efetividade e distributividade social 

(SILVA, 2008, p. 592).  

Isto poderia até ser verdade se este controle não fosse realizado de maneira obtusa e 

não implicasse em distorções da magnitude em que se verificam. Segundo diversos estudos, a 

judicialização do direito à saúde vem causando efeitos danosos à Administração e cofres 

públicos, muito em função da baixa capacidade do Judiciário lidar com questões que exigem 

uma racionalidade distinta da jurídica.  

Temas como os da saúde pública envolvem inúmeras variáveis – como a alocação de 

recursos escassos, justiça distributiva e atenção às suas exigências clínicas – que ditam a 

necessidade de tomar decisões e fazer escolhas são caracteristicamente multilaterais e 

coletivas, já que dizem respeito à apropriação, por alguns, de bens financiados por toda a 

sociedade (WANG, 2009, p. 56).  
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Ademais, o conceito de saúde é multidimensional e não se limita a acesso a bens e 

serviços de saúde, tampouco à ausência de doença. O objetivo central das políticas sanitaristas 

não busca a universalização de tratamentos médicos, mas a redução das diferenças sociais por 

meio de um sistema de proteção que dê iguais oportunidades para fruição de saúde (FERRAZ; 

VIEIRA, 2009, p. 227).  

Entretanto, apesar destas premissas serem inescapáveis para gestores públicos, 

parecem ser desconsideradas pelo crivo dos juristas. Segundo Wang (2009, p. 54), “[...] o juiz 

decide qual a melhor forma de se aplicar esses recursos escassos, mesmo sabendo pouco ou 

quase nada sobre a política pública em questão, as finanças públicas e a capacidade de gasto 

do poder público.” 

Ao calcular quanto a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo gasta com 

medicamentos que seriam de competência dos Estados e da União, Wang (2014, p. 1198) 

pôde evidenciar uma disfuncionalidade ao verificar que por volta de 55% dos recursos 

municipais de saúde eram gastos em atribuições que não seriam de sua responsabilidade, em 

detrimento da divisão organizacional federativa do Sistema Único de Saúde, contida na       

Lei n. 8080/90 (BRASIL, 1990). 

Embora a contemporaneidade tenha modificado o papel do Judiciário, o que ocorre é 

a simples transposição de uma racionalidade de tradições liberais, baseada quase que 

exclusivamente em relações bilaterais, para o campo dos direitos sociais (SILVA, 2008,        

p. 588).  

Entre 1997 e 2004, em estudo envolvendo todas as decisões do Tribunal de Justiça de 

São Paulo sobre pedido de remédios para Síndrome de Deficiência Imunológica Adquirida ou 

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), observou-se, por exemplo, que 93% das 

decisões consideravam o direito à saúde como direito individual (FERREIRA et al., 2004,     

p. 24).  

Este modo individualista, racional inadequado e desarticulado com as políticas 

públicas vigentes precisa ser melhor abordado, visto que pode levar, ainda, a problemas de 

distributividade, como o verificado na cidade de São Paulo em 2005, no qual se comprovou 

que 75% do gasto total com medicamentos derivados de ações judiciais se endereçavam a 

apenas 7,2% dos pedidos (VIEIRA, 2010, p. 217).  

Por mais que a previsão de direitos sociais na Constituição brasileira assegure efeitos 

jurídicos, não é possível que sejam compreendidos como se tivessem a mesma estrutura ou 

que devessem ser realizados da mesma forma que os direitos individuais. O caráter coletivo e 
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multilateral do direito à saúde exige decisões que sejam pensadas coletivamente e 

interdisciplinarmente. 

Contudo, não é o que os juízes, em regra, fazem. “Não porque assim não querem, 

mas porque, entre outras coisas, não são estruturados para agir desta forma.” (SILVA, 2008, 

p. 596). O Judiciário fora concebido para resolver conflitos individuais, provenientes da 

violação do direito positivo (GASPARDO, 2011, p. 259-260), mas agora lida com os 

conflitos coletivos e questões de distributividade sem dispor da estrutura, da racionalidade e 

de instrumentos processuais para tanto. 

Sem a alternativa da judicialização dos direitos sociais as pessoas não estariam, de 

fato, recebendo-os e em países de grande desigualdade, como o caso do Brasil, esta 

transferência de decisões para o Judiciário pode ser bastante valiosa. Ao levar uma demanda 

sociopolítica ao crivo jurídico, dar-se-ia maior visibilidade a aspectos antes sufocados pela 

prática política – que se orienta na medida do poder de influência e barganha dos interesses e 

atores envolvidos. 

 Entretanto, o debate sobre a judicialização da saúde é muito mais complexo do que o 

exame da legitimidade judicial. É necessário preocupar-se com a forma pela qual este Poder 

reage às novas funções – demandas políticas, coletivas e multifacetadas – e, também, com os 

reais efeitos das decisões judiciais.  

Precisamos olhar realisticamente e colocar à prova os limites do funcionamento do 

sistema jurídico e questionar se a jurisdição lida de maneira adequada com o direito à saúde e 

com a política de assistência farmacêutica, a fim de evitar que esta nova atribuição do 

Judiciário gere injustiças e disfuncionalidades. 

Neste diapasão, mostra-se pertinente a perspectiva sistêmica desenvolvida em 

Luhmann e Campilongo, pois ela favorece a compreensão de como podem ser problemáticas 

as sobrecargas de prestações que o sistema político delega ao sistema jurídico.  

Ao contrário de outras perspectivas, este referencial traz um reexame bastante 

original ao insistir na importância da natureza específica de suas operações e na forma de sua 

reprodução autopoiética para descrever como funciona o interior do sistema jurídico e, 

consequentemente, quais os limites de sua atuação (CAMPILONGO, 2011, p. 98).  

Os conceitos de fechamento operacional e de acoplamento estrutural da teoria 

sistêmica autopoiética mostram-se, assim, como instrumentos de grande valia para a 

compreensão de como estas relações devem acontecer para que os respectivos sistemas não 

sejam corrompidos perante as novas funções e os novos temas que lhe são atribuídos.  
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O sistema jurídico, assim como outros subsistemas, funcionaria de modo 

operativamente fechado, mas cognitivamente abertos às influências externas. Eventos que 

ocorrem em âmbitos como o político e econômico podem ser captados pelo jurídico, porém, a 

clausura operativa dos sistemas impõe que cada um perceba, processe e reaja a estes estímulos 

em conformidade com sua estrutura interna, isto é, de acordo com seu próprio código e 

programas de operação.  

Enquanto o sistema político trabalha dentro de uma complexidade ampla de 

alternativas que busca produzir decisões coletivamente vinculantes a partir da formação de 

maiorias, a funcionalidade do sistema jurídico impõe limites muito mais estreitos. “Sua tarefa 

é a de garantir e manter expectativas quanto aos interesses tutelados pelo direito e oferecer 

respostas, claras e justificadas, no caso de conflito” (CAMPILONGO, 2011, p. 78-79), o que 

faz atribuindo a uma determinada questão os valores do código binário jurídico, ou seja, 

julgando-a como lícita ou ilícita.  

Pretendemos, portanto, examinar, por meio da teoria dos sistemas autopoiéticos, qual 

a capacidade do Judiciário lidar com a realização do direito à saúde – e mais especificamente 

as que tangem o fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos – tendo em vista os 

limites de operatividade do sistema jurídico. 

Como reservar ao regime de declaração de direito ou não direito uma questão que 

envolve outras variáveis? Como esperar que discussões e escolhas políticas que envolvam 

justiça distributiva se resolvam numa arena de conflitos interindividuais? Como conciliar a 

natureza política e multifacetada das políticas públicas de saúde a apreciações baseadas e 

circunscritas à letra da lei? Estas são algumas perguntas que norteiam esta produção 

acadêmica. 

Trabalharemos, assim, com a hipótese de que ao contrário do que se poderia 

imaginar, atribuir à decisão judicial a função de realizar o direito à saúde – como se nela 

houvesse efetiva capacidade de tratar das relações causais que se sucedem fora do direito – 

estaria distante de ser a melhor forma de atingir os objetivos da coletividade e os reais 

objetivos da política de assistência farmacêutica (CAMPILONGO, 2011, p. 176).  

No entanto, para além destes problemas estruturais e operacionais do Judiciário – os 

quais por si só já anunciam complexidades e contradições que asseguram a necessidade de 

uma investigação científica – há outra questão subjacente que também ilustra a relevância 

teórica e prática desta pesquisa: o estágio de compreensão jurídica sobre as políticas públicas.  

Investigações demonstram que, embora as decisões reconheçam a existência de uma 

política pública em execução, poucas entram nos detalhes de seu desenho institucional, por 
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vezes ignorando completamente seu modus operandi e nem tentando, ao menos, adaptar as 

decisões às suas conjunturas (FERREIRA; ALENCAR; PEREIRA, 2012, p. 23-24). 

Em certa medida, isto se explica pelo fato de que só recentemente o conceito de 

política pública passou a fazer parte das cogitações da teoria jurídica. Embora estejamos 

inseridos neste contexto do government by policies há algum tempo, é possível que ainda não 

haja um conceito jurídico (BUCCI, 2006, p. 47) que reflita uma compreensão adequada do 

tema.  

É dificultoso para um estudioso do direito sintetizar a realidade multiforme das 

políticas públicas, até porque a temática abrange elementos econômicos, históricos e sociais 

que interessam às esferas políticas, mas são estranhas às usuais ferramentas da seara jurídica, 

fazendo com que as abordagens sejam um tanto quanto esquemáticas.  

Mas mesmo sem uma definição específica, há de haver uma metodologia adequada 

para enfrentar juridicamente o tema, no sentido de assegurar ao sistema jurídico a capacidade 

de descrever, compreender, dialogar e analisar as políticas públicas adequadamente.  

Neste sentido, torna-se pertinente fazer uso da interdisciplinariedade, no intuito de 

aproveitar das contribuições de outras áreas do conhecimento, como a Ciência da 

Administração Pública. 

Interessa, pois, a lógica de análise do ciclo de políticas públicas, o policy cicle, que 

considera a atuação governamental como o resultado de uma série de atividades político-

administrativas, as quais, agrupadas, formam o processo político das políticas públicas 

(FREY, 1999, p. 14). 

Esta lógica – que apareceria, primeiramente na década de 80, nos estudos de John 

Kingdone que se aperfeiçoaria por M. Howlett e M. Ramesh em meados de 90 – entende que 

uma política pública é constituída por processos, como a) a montagem da agenda; b) a 

formulação da política pública; c) a tomada de decisão; d) a implementação e e) a avaliação. 

No entanto, para além da descrição das etapas, a principal contribuição dessa 

abordagem residiria na inserção da noção de processualidade ao conceito de políticas 

públicas. Isto porque, como bem observa Bucci (2006, p. 39-40), o tema só pode ser 

verdadeiramente compreendido quando encarado como um arranjo complexo, um conjunto 

ordenado de atos que ocorrem dentro de uma lógica processual. 

Assim, não se trata apenas de descrever as fases que conformam o ciclo político das 

políticas públicas, mas sim apresentar os aspectos de diferentes naturezas que permeiam de 

forma clara ou obscura a execução das políticas públicas (BARREIRO; FURTADO, 2015,    

p. 303).  
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Embora esta metodologia analítica não nos forneça uma definição jurídica 

propriamente dita, nos permite verificar que a política pública envolve vários atores sociais e 

diferentes níveis de decisão e que ela não se limita a leis e regras, mas que é materializada a 

partir de um conjunto de processos político-administrativos.  

O tratamento jurídico do tema evoluiu para incorporar o elemento da processualidade 

ao conceito jurídico de políticas públicas
1
. Contudo, é imprescindível, ainda aproximar a 

judicialização do ciclo de políticas para verificar em que momentos e de que forma a 

interferência jurisdicional é feita e, ainda, se esta influência respeita ou prejudica a execução 

da política pública.  

Neste sentido, trabalhamos com a hipótese de que o Judiciário não complementa, 

mas sim substitui os espaços de construção política – como identificação do problema, 

formulação de hipóteses de ação e tomada de decisão – por sua lógica de ação baseada na 

operatividade sistema jurídico, portanto, restrita à bilateralidade da relação processual e à 

objetividade da causa de pedir, à revelia dos inúmeros elementos que circundam a 

implementação de políticas públicas e que não integram a expertise dos juristas (BARREIRO; 

FURTADO, 2015, p. 308). 

Haveria uma distância entre o ambiente judicial e o âmbito político-administrativo, 

muito embora qualquer discussão que envolva políticas públicas só se mostre efetiva quando 

da conciliação e aproximação destes domínios (SILVA, 2008, p. 588-589).  

Quanto mais aspectos técnicos e políticos a temática envolver, mais cautelosa 

deveria ser a atuação do Judiciário. No entanto, a postura jurisdicional se mostra alheia a toda 

uma gama de elementos, o que sugere o risco de desestruturar os parâmetros de execução da 

política pública e de provocar distorções. Não há garantias de que tais interferências 

beneficiem quem realmente precisa, de modo que podem resultar numa intervenção judicial 

socialmente injusta em razão do desequilíbrio causado no seu caráter distributivo (SILVA, 

[20--], [p. 2-3]).  

A interpretação jurisdicional – restrita à sua lógica operacional jurídica e à 

apreciação individualizada das demandas judiciais – poderia levar a uma ingerência sobre 

quem se beneficia que é mantida obscura e que transforma uma “[...] política pública 

universal e igualitária, tendente a minimizar as desigualdades de saúde decorrentes das 

                                                           
1
  “Política pública é o programa de ação governamental que resulta de um processo ou conjunto de processos 

juridicamente regulados – eleitoral, legislativo, administrativo, judicial – visando coordenar os meios a 

disposição do Estado e as atividades privadas para a realização dos objetivos socialmente relevantes e 

politicamente determinados. Deve, ainda, visar a realização de objetivos definidos, expressando a seleção de 

prioridades, a reserva de meios existentes e necessários a sua consecução e o intervalo de tempo em que se 

espeta atingir os resultados.” (BUCCI, 2006, p. 39). 
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intempéries da sociedade, o SUS, em mecanismo de contribuição e perpetuação do já elevado 

déficit de equidade em saúde do país.” (FERRAZ; VIEIRA, 2009, p. 245). 

Verificaremos, pois, se o Judiciário, ao fornecer judicialmente medicamentos e 

tratamentos médicos, o faz de modo adequado – atentando-se aos detalhes deste tema e 

representando uma via de efetivação aos politicamente marginalizados – ou se, na verdade, 

sua atuação aproxima-se de um voluntarismo desestruturado e irracional, que resulta na 

alocação inadequada de recursos públicos e na tutela dos já socialmente favorecidos, 

caracterizando uma disfuncionalidade. 

Neste sentido, trataremos de realizar uma análise documental quali-quantitativa junto 

ao Tribunal de Justiça da Comarca de Franca para investigar quais são os efeitos distributivos 

produzidos pela judicialização da saúde na política de assistência farmacêutica. 

Se estas hipóteses se confirmarem – ou seja, se o Judiciário não mostrar-se capaz 

pensar o direito à saúde, bem como outros direitos sociais, de forma coletiva e global e, ainda, 

prejudicar as políticas públicas existentes pelo seu modo desordenado, irracional e 

individualista de agir – talvez não possa pertencer aos juízes o protagonismo da distribuição 

de bens e serviços de saúde para os que não têm acesso a eles, apesar do direito à saúde ser 

constitucionalmente garantido (SILVA, [20--], [p. 17]).  

Quanto à metodologia, nos apoiaremos na estrutura hipotético-dedutiva de Karl 

Popper que entendia que a função da Ciência não seria obter enunciados absolutamente 

corretos, mas colocar à prova àquilo que o conhecimento criava através de um método, o qual 

verificaria se a solução encontrada se sustentaria à sucessão de críticas e testes de 

refutabilidade lançados contra ela (POPPER, 1972, p. 39). Trata-se da evolução do 

conhecimento científico por meio do racionalismo crítico e da eliminação de erros. 

Além de Popper, nos basearemos nas diretrizes de Lee Epstein para a realização de 

pesquisas empíricas em Direito, o qual adverte que, em face do problema identificado deve 

ser proposta uma tese ou uma hipótese capaz de solucioná-lo ou, ao menos, produzir 

implicações observáveis para que, por fim, seja possível confrontá-la com algum suporte 

empírico ou com explicações alternativas (EPSTEIN, 2013, p. 79). 

Neste sentido, trabalhamos com a tese de que o sistema jurídico se apresenta como 

importante, mas residual elemento de implementação do direito à saúde, em razão das 

limitações existentes e das desarticulações provocadas pelo uso da racionalidade jurídica para 

estes fins. 

No que tange à compreensão de políticas públicas, analisaremos o que as disciplinas 

extrajurídicas e jurídicas entendem por políticas públicas, no sentido de colaborar para a 
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melhor compreensão jurídica do tema e, ainda, examinar de que forma a decisão judicial 

interfere nas políticas públicas. A questão aqui é compreender se a atuação do Judiciário leva 

em consideração todos os elementos necessários a uma correta decisão ou se exercita uma 

visão parcial que comprometeria o resultado da intervenção judicial e resultaria em efeitos 

perversos às políticas em execução.  

Para tanto, buscamos o diferencial da interdisciplinariedade, ou seja, no 

confrontamento da concepção juridicamente desenvolvida com os conhecimentos da Ciência 

da Administração Pública a partir do referencial teórico da policy analysis e do policy cicle. 

Já quanto ao enfrentamento da respectiva atuação jurisdicional, observaremos a 

advertência de Wang (2009, p. 63) de que é preciso olhar realisticamente para o 

funcionamento da instituição jurídica se quisermos verificar se este se mostra ou não como 

via de salvaguarda dos menos favorecidos. Assim, buscaremos descrever como funciona o 

sistema jurídico, apoiados na ideia do pensamento sistêmico luhminniano, de modo que se 

possa compreender qual a capacidade do sistema jurídico dar respostas adequadas para temas 

clínicos e administrativos e de protagonizar a realização do direito à saúde e a construção da 

cidadania. 

Por fim, nos atentando ao fato de que não há pesquisa efetiva sobre judicialização de 

direitos sociais sem que se saibam seus reais efeitos (SILVA, [20--], [p. 13-14]), realizaremos 

um levantamento quali-quantitativo dos processos judiciais sobre fornecimento de 

medicamentos e tratamentos médicos hospitalares no município de Franca/SP para verificar 

quais são impactos distributivos da intervenção judicial nas políticas públicas farmacêuticas. 

O recorte espacial se justifica em decorrência dos resultados da análise previamente 

executada, com as devidas autorizações públicas. Nela ficou configurado que o fenômeno 

teve início em Franca por volta de 2003, enfrentando um período de crescimento exponencial 

até 2009 – a exemplo do ocorrido em todo o Estado de São Paulo – quando a prática se 

consolidou e se estabilizou.  

Percebeu-se, também, que o departamento responsável pelas ações judiciais da 

Secretaria Municipal de Saúde possui registros desde 2011, sendo possível verificar não só o 

montante de valor movimentado – a partir dos balanços financeiros da instituição – como 

também acessar os respectivos processos, que constituem a principal unidade de análise do 

estudo. Verificou-se, ainda, pelos respectivos demonstrativos, que a própria seção 

administrativa competente se adaptou ao fenômeno e suas demandas, prevendo em seus 

orçamentos e despesas os gastos com bens e serviços de saúde provenientes de ações 

judiciais. 
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Por fim, a partir de levantamento realizado junto à Vara da Fazenda Pública do 

município de Franca, constatou-se ser possível acessar e sistematizar as informações de todos 

os processos do foro referentes ao fornecimento de tratamentos médicos hospitalares e de 

medicamentos pela via judicial. 

Em termos práticos, a análise documental foi implementada tomando por base o 

recorte temporal do ano de 2014, que responde por 420 processos, tendo em vista que neste 

ano os respectivos processos passaram a ser digitalizados, facilitando, assim, o acesso às 

informações. Serão analisados todos os processos judiciais do respectivo ano, salvo os em 

segredo de justiça.  

Uma planilha para coleta de dados foi padronizada para posterior análise 

exploratória. As variáveis constantes serão: renda do requerente; origem da prescrição médica 

(SUS
2
 ou serviços médicos privados); tipo de representação jurídica (advogado particular ou 

assistência judicial pública); doenças informadas; bens ou serviços de saúde solicitados; valor 

individualizado e total do benefício em 12 meses. 

As informações foram colhidas por meio de pesquisa direta dos processos junto ao 

Tribunal de Justiça da Comarca de Franca/SP a partir dos números de identificação dos 

processos informados pelas secções responsáveis, das quais destacam-se a seção de 

distribuição do Tribunal de Justiça da Comarca de Franca/SP.  

Com as informações coletadas, será possível estabelecer a) o perfil socioeconômico 

dos beneficiados pela judicialização da saúde do município e b) em qual proporção os 

recursos públicos são endereçados aos respectivos grupos sociais. Desta forma, será possível 

mostrar a realidade dos efeitos distributivos da judicialização da saúde. 

Serão definidas, também, classes de medicamentos e de tratamentos médicos 

pleiteados, tomando por base seus valores num período hipotético de 12 meses. Assim, 

poderemos contabilizar em qual proporção estes perfis de medicamentos são pleiteados e 

concedidos. 

Por fim, munidos do valor dos bens ou serviços de saúde requeridos e do valor total 

gasto com as ações judiciais – constantes, respectivamente, nos processos judiciais, nos 

registros de dispensação regular e nos balanços financeiros da Secretaria Municipal de Saúde 

– será possível, ainda, estabelecer a proporção de recursos públicos destinados a cada 

categoria social. 

                                                           
2
 Sistema Único de Saúde (SUS). 



19 

 

Todas estas informações serão essenciais para a compreensão do impacto distributivo 

da judicialização, ou seja, para examinar se este fenômeno tem favorecido à redução de 

desigualdades sociais ou se, na verdade, vêm tutelando majoritariamente indivíduos já 

favorecidos socialmente, invertendo-se a lógica distributiva almejada.  

Ademais, confrontando-se os resultados com os referenciais sistêmico e analítico-

político, poderemos estabelecer a relação que se dá entre a capacidade operacional do 

Judiciário, a maneira como os Tribunais interferem nas políticas públicas e os efeitos que são 

produzidos.  

Neste diapasão, no primeiro capítulo será realizado um diagnóstico sobre os 

conhecimentos juridicamente acumulados sobre o tema políticas públicas, no intuito de se 

verificar se há um correto e completo enfrentamento da questão, bem como identificar as 

eventuais carências, para que seja possível avaliar a hipótese de que a análise judicial deixa de 

considerar elementos necessários do conceito, tornando prejudicial e deficiente a sua posição 

de protagonista em termos de decisões que afetam políticas públicas;  

No segundo, examinaremos como se constitui e como opera o sistema jurídico, 

contrapondo-o, ainda, com o sistema político, a partir da teoria sistêmica autopoiética de 

Niklas Luhmann – que identifica que na relação entre sistemas é possível haver influências, 

mas não de forma indiscriminada e sim observadas suas peculiaridades operacionais – no 

intuito de verificar a capacidade do padrão de funcionamento do sistema jurídico para lidar 

com as questões clínicas e político-administrativas que envolvem as políticas públicas de 

assistência farmacêutica. 

Por fim, no terceiro capítulo desenvolveremos uma investigação empírica baseada 

em análises documentais junto ao Tribunal de Justiça da Comarca de Franca/SP e à Secretaria 

da Saúde do município, de forma a constatar quais são os impactos distributivos da 

operacionalidade jurídica na política de assistência farmacêutica, a fim de evidenciar quem 

são os verdadeiramente atendidos pela judicialização da saúde no referente município. 
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CAPÍTULO 1 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

1.1 O direito à saúde na democracia brasileira e a política de assistência farmacêutica 

 

O direito à saúde, hoje previsto no artigo 6º da Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988), faz parte dos direitos fundamentais sociais do humano e deve ser garantido 

pelo Estado mediante políticas sociais e econômicas, visto que se apresenta como um dos 

aspectos do direito à vida digna e do desenvolvimento social. 

Sua elevação ao status de norma constitucional e inclusão no rol de direitos sociais se 

deve, em grande medida, em virtude do Movimento Sanitarista, verificado 

predominantemente na década de 80, que reuniu diversos atores sociais no processo político 

de elaboração das políticas de saúde – como profissionais da saúde, movimentos populares e 

sindicatos – durante o período de redemocratização do país na busca do fortalecimento do 

setor público de saúde, da expansão da cobertura a todos os cidadãos e da construção de um 

sistema único de prestação de saúde no qual o Estado deveria ser o principal agente (PAIVA; 

TEIXEIRA, 2014, p. 15). 

 Destaca-se, como fruto deste processo sócio-político, a VIII Conferência Nacional 

de Saúde, cujo relatório final serviu de base para a definição do conteúdo do direito social à 

saúde. Nele, ficou estabelecido que significaria  

 

[...] a garantia, dada pelo Estado, de condições dignas de vida e acesso 

universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e 

recuperação de saúde, em todos os seus níveis, a todos os habitantes do 

território nacional, levando ao desenvolvimento pleno do ser humano em sua 

individualidade. (CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 1986, p. 4). 

 

A Constituição Federal, neste período de reestruturação do regime político, 

apresentava-se como importante instrumento de manifestação da soberania popular e foi 

usada como tal diante da necessidade de romper com a estrutura centralizadora das atividades 

estatais que, ao mesmo tempo em que evidenciavam a postura autoritária do regime 

governamental, prejudicava a gestão e a prestação de serviços referentes a este direito 

fundamental.  

Assim, integrou-se o direito à saúde à Seguridade Social, passando a comungar de 

seus objetivos e diretrizes, como a universalidade de cobertura, a seletividade e 

distributividade na prestação dos serviços, a equidade na participação do custeio e o caráter 

democrático e descentralizado da administração. 
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Prescreveu-se, também, que o direito à saúde dependeria de programas a serem 

instituídos pelos governos, com vistas à redução do risco de doença e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços, devendo estar submetido, ainda, a um processo de controle e 

de participação social, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. 

A materialização deste conteúdo, portanto, necessitava de mais do que sua mera 

presença no tecido constitucional. O próprio relatório anunciava a necessidade de 

envolvimento explícito e direto do Estado no desenvolvimento de uma política nacional de 

saúde para que a constituição de um novo sistema público fosse assegurada.  

Neste sentido, para que fosse possível estruturar e articular os entes federativos a luz 

destes propósitos, institui-se e institucionalizou-se o Sistema Único de Saúde (SUS), a partir 

da Lei n. 8080/90 (BRASIL, 1990), que reestruturou e reformulou toda a política de saúde até 

então vigente.  

O regime centralizado e a gestão burocrática que atravancavam a adequada 

implementação deste direito foi substituído pelo descentralizado, com direção única em cada 

esfera do governo, dotando as unidades federadas e municípios de atribuições e poderes 

políticos próprios, assegurando, assim, sua autonomia administrativa e financeira.  

Além disso, foi desenvolvida uma rede regionalizada e hierarquizada, que institui 

como princípios a universalidade do acesso ao atendimento, a integralidade da atenção, a 

gratuidade e equidade na promoção das necessidades assistenciais e sanitárias da população 

(COSTA, 2013, p. 240). 

Esta nova configuração exigiu, ao longo dos anos, que uma reorganização da 

prestação dos serviços públicos fosse realizada dentro da administração do SUS, no intuito de 

conciliar o aumento da cobertura com a racionalização de custos e viabilidade da gestão.  

Neste contexto, institui-se a Atenção Básica à Saúde como uma das prioridades 

governamentais na reorientação e execução destes serviços, na medida em que, além de 

responder à “porta de entrada” do sistema, buscava romper com o modelo de saúde centrado 

na doença e em práticas predominantemente curativas, reorganizando o processo de promoção 

e proteção à luz das necessidades apresentadas nos espaços concretos em que a situação de 

saúde se apresenta (OLIVEIRA; ASSIS; BARBONI, 2010, p. 3562). 

Ela se divide em a) ações clínicas de prevenção e tratamento de doenças de 

relevância epidemiológica e b) atribuições tipicamente clínicas, como tratamento e 

recuperação de enfermidades com apoio de técnicas terapêuticas e de diagnósticos médicos, 

além de c) atribuições sanitárias, relacionadas a ações de saneamento do meio, 

desenvolvimento nutricional, vacinação e informações em saúde.  
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É com este segundo aspecto da atenção básica que assistência farmacêutica se 

relaciona, visto que é parte integrante do processo de cura, reabilitação e prevenção de 

doenças.  

A distribuição de medicamentos é sua principal atividade, mas seu objeto de trabalho 

é eminentemente de caráter abrangente, multifuncional e intersetorial (VIEIRA, 2010, p. 149), 

vez que também se refere a toda gestão político-administrativa do fornecimento de 

medicamentos – seleção, programação e aquisição com base nas regras de financiamento e na 

adoção da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME); ao controle de 

qualidade e conservação; à segurança e eficácia terapêutica; bem como ao acompanhamento e 

avaliação da utilização para que se assegure o seu uso racional, conforme definido pela 

Política Nacional de Medicamentos.  

Esta gestão, até o final da década de 90, era articulada com base na Central de 

Medicamentos (CEME) – cuja criação remonta ao ano de 1971, durante o período ditatorial – 

caracterizando-se, portanto, pela centralização do controle e do financiamento e pela 

vinculação ao antigo Instituto Nacional da Previdência Social.  

Ocorre que essa operacionalização prejudicava o acesso da população a 

medicamentos em decorrência de problemas como o desperdício decorrente do pouco 

conhecimento epidemiológico das territorialidades e das dificuldades de logística; a pouca 

utilização da RENAME por seus prescritores e a inadequação dos sistemas de financiamento.  

Assim, a falta de participação dos Estados e Municípios do processo decisório, 

somados aos escândalos de corrupção, culminou na extinção deste modelo de gestão. 

E foi neste contexto que se estruturou a atual conformação da assistência 

farmacêutica, com base na Política Nacional de Medicamentos, constituída e aprovada em 

1998, consolidando um novo sistema de gestão baseado na descentralização administrativa, na 

ampliação do acesso e no respeito aos critérios epidemiológicos locais, adotando-se, ainda, a 

regulação econômica e sanitária dos medicamentos como diretrizes de estruturação e 

execução, de forma a assegurar o acesso a produtos eficazes, seguros e de qualidade 

(OLIVEIRA; ASSIS; BARBONI, 2010, p. 3564). 

Contudo, ainda que bem estruturada no que concerne às diretrizes e atribuições, a 

legislação produzida se restringia a processos técnicos. Questões de financiamento e uso dos 

recursos públicos predominavam em detrimento dos procedimentos voltados à população, 

como o uso racional dos medicamentos, ou seja, não se atentando à qualidade e à correta 

dispensação dos bens e insumos de saúde. 
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Assim, para assegurar a humanização do fornecimento e a promoção de seu uso 

racional, aprovou-se, em 2004, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), por 

meio da qual resgatam-se os fundamentos constitucionais que deram origem a criação e 

formatação do SUS e institui-se uma nova prática norteadora das atividades fármaco-

administrativas, considerando prioritariamente os resultados, a descentralização da gestão, o 

uso racional dos medicamentos, a otimização nos procedimentos de distribuição e a redução 

de custos.   

A assistência farmacêutica, portanto, passa a ser definida como o conjunto de ações 

sistêmicas articuladas em um ciclo, que é constituído por atividades como seleção, 

programação, aquisição, armazenamento e distribuição, dispensação e uso racional (PEPE et 

al., 2010, p. 2407), onde a maior parte da gestão e da prestação dos serviços farmacêuticos são 

atribuídos e executados pelos três níveis de esferas de governo, autonomamente, de modo que 

os profissionais das secretarias da saúde, gestores e farmacêuticos, atuam diretamente na 

estruturação e no gerenciamento do ciclo que constitui o processo de fornecimento de 

medicamentos (VIEIRA, 2010, p. 150). 

É inegável que a política de assistência farmacêutica tenha apresentado avanços 

significativos, especialmente a partir da reorientação promovida pela Política Nacional de 

Medicamentos (PNM). No entanto, para muitos, a política ainda se reduz ao binômio 

aquisição-distribuição de medicamentos, apesar de suas regulamentações estruturarem-na em 

três grandes eixos – segurança, eficácia e a qualidade dos medicamentos; promoção do seu 

uso racional; acesso da população àqueles medicamentos considerados essenciais. 

Além destas questões, impõem-se um novo desafio aos gestores, relacionado à 

judicialização dos bens e serviços de saúde. Ainda que o fenômeno se mostre 

constitucionalmente legítimo e incontornável, se faz necessária uma discussão mais ampla 

sobre como a esfera jurídica encara os programas de assistência farmacêutica. É disso que 

tentaremos tratar nas próximas páginas. 

 

1.2 A concepção jurídica de políticas públicas 

 

O primeiro passo para adentrarmos nesta questão é realizar um diagnóstico sobre os 

conhecimentos juridicamente acumulados políticas públicas, no intuito de se verificar se há 

um correto e completo enfrentamento da questão. 

A preocupação jurídica com as políticas públicas tem como ponto de partida o 

estabelecimento do modelo de atuação estatal baseado no government by policies – que vem 
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substituir o paradigma liberal da legalidade – e é agravada pelo contexto da globalização, da 

concorrência e da escassez de recursos, que fazem com que alguns pressupostos do exercício 

governamental, como os econômicos, escapem ao poder da determinação normativa. 

Ocorre que o Estado Social de Direito e a inscrição de finalidades políticas e 

coletivas nas Constituições tornaram indispensável uma reorganização estatal. O caráter 

substantivo exigido do Estado não mais se satisfaria com uma organização rígida e estática 

baseada na lei e preocupada em conter os abusos, a despersonalização do poder e a segurança 

das liberdades individuais.   

Estas ainda são características essenciais, mas como bem pontua Comparato (1998, 

p. 44), 

 
[...] quando a legitimidade do Estado passa a fundar-se, não na expressão 

legislativa da soberania popular, mas na realização de finalidades coletivas a 

serem alcançadas programadamente, o critério classificatório das funções e, 

portanto, dos Poderes estatais só pode ser o das políticas públicas ou 

programas de ação governamental, que se estruturam a partir de leis e 

normas gerais, mas que baseiam seu agir pela política, dando proeminência à 

função planejadora ao Poder Executivo e Legislativo. 

 

A ótica liberal do direito cede lugar às compreensões baseadas na ideia do Estado-

providência, onde o direito é fundado não mais sobre condições – típicas de um esquema 

normativo do tipo “se-então” – mas sobre objetivos, representados num esquema “fim-meio”.  

Hoje, a grande maioria delas insere-se no quadro de políticas governamentais e têm 

por função não mais a declaração de direitos e deveres em situações jurídicas permanentes, 

mas a solução de questões de conjuntura a partir de direcionamentos por meio de incentivos 

ou desincentivos das atividades privadas ou, ainda, da regulação de procedimentos no campo 

administrativo (COMPARATO, 1998, p. 45).  

Assim, a aplicação das normas deixaria de se estabelecer meramente com base no 

seu próprio texto ou nas decisões dos tribunais; passa a observar, também e especialmente, o 

enfoque baseado no problema, na finalidade, no efeito perseguido, nos princípios em jogo e 

nas prioridades (BUCCI, 2002, p. 253-254). 

Soma-se a isso o constitucionalismo dirigente, que torna a noção programática-

dirigente é bastante pertinente, pois estabelece certos objetivos ao corpo político como um 

todo. Segundo Bucci (2002, p. 248-249), 

 
Assim como Canotilho trata da cooperação do legislador infraconstitucional 

na 'determinação' e 'conformação material' da Constituição, o enfoque das 

políticas públicas destaca o papel da Administração na 'determinação e 
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conformação' material das leis e decisões políticas a serem executadas no 

nível administrativo. 

 

O direito à saúde, por exemplo, prescrito no artigo 196 da Constituição Federal 

brasileira, é definido como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas (BRASIL, 1988).  

Neste sentido, verifica-se uma nítida correspondência entre a formulação de uma 

Constituição dirigente e a ideia de um direito administrativo voltado à concretização, pela 

Administração Pública, dos ditames constitucionais a partir de políticas públicas. Houve uma 

evolução do direito administrativo e constitucional, do liberal para o administrativo regulador, 

onde o direito público assume papel de destaque, uma vez que passa a ser essencial para a 

implementação e execução de programas e políticas de desenvolvimento.  

Estas questões resultam na aceitação de um grau maior de interpenetração entre as 

esferas jurídica e política, o que se manifesta tanto se atribuindo critérios de qualificação 

jurídica das decisões políticas, como “[...] adotando-se no direito uma postura 

crescentemente substantiva e, portanto, mais informada por elementos da política” (BUCCI, 

2002, p. 241-242), fazendo com que as políticas públicas também passem a pertencer ao 

direito. 

No Brasil há certo ceticismo e dificuldade de evidenciar e de transpor as barreiras 

construídas pelo campo da ciência jurídica, que, pela forma como é compreendida e praticada, 

prefere isolar o direito da política pelos riscos inerentes desta interpenetração. Acredita-se 

que, ao tornar o sistema jurídico-administrativo mais permeável às decisões políticas, 

aumentar-se-ia a vulnerabilidade do sistema às más escolhas do Legislativo, pelas 

deformações na representação e pelos limites do modelo representativo. 

No entanto, ainda que esta relação ofereça algum risco à descaraterização da lei, a 

evolução do agir governamental não exclui por completo o modelo e a necessária observância 

à legalidade, afinal o direcionamento estatal dar-se-á pela política, mas a ação do Estado deve 

respeitar os parâmetros de legalidade e da constitucionalidade, o que implica que necessita ser 

reconhecida pelo direito. 

O interessante é notar que o estabelecimento do government by policies e do modelo 

constitucional dirigente define os primeiros elementos estruturantes da concepção jurídica de 

políticas pública, ao mesmo tempo em que influenciam o modo de atuação do Estado: a) 

intervenções na sociedade efetuadas pelas instituições públicas; b) por meio de normas que 
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direcionam e estruturam a sua atuação e c) com vista a uma finalidade específica derivada da 

Constituição.  

Assim, as primeiras tentativas jurídicas de análise de políticas públicas tendem a 

compreender que a expressão se dirige a todas as atuações do Estado, cobrindo todas as 

formas de intervenção do poder público na vida social (GRAU, 2008, p. 21). Como observa 

Gonçalves (2006, p. 75), “[...] quando são apresentadas definições de políticas públicas, 

percebe-se que elas tendem a focalizar o estado como agente central de sua promoção, 

constituindo-se sistematicamente em ações de governos.”  

No entanto, é somente com a especificação de uma finalidade que podemos começar 

a falar em política pública. Segundo Dworkin (apud MASSA-AZARBE, 2006, p. 54),  

 
[...] a ação do Estado por políticas públicas se faz vinculada a direitos 

previamente estabelecidos ou a metas compatíveis com os princípios e 

objetivos constitucionais de forma que os benefícios provenientes da ação 

estatal contribua para a implementação de um objetivo coletivo da 

comunidade política. 

 

Neste diapasão, as primeiras concepções de políticas públicas identificavam-na como 

a medida ou o conjunto de medidas tomadas pelo Estado para tornar efetivos os comandos 

constitucionais, eminentemente os relacionados aos direitos fundamentais e à realização dos 

pressupostos do Estado Democrático de Direito (FREIRE JÚNIOR, 2005, p. 47).  

Seriam, assim, programas de ação estatal estáveis no tempo, dirigidas à realização de 

direitos e objetivos social e juridicamente relevantes, notadamente relacionados à distribuição 

de bens e posições que concretizem oportunidades para a fruição dos direitos fundamentais e 

da dignidade humana (MASSA-AZARBE, 2006, p. 63).  

A ação pública seria, pois, o conjunto de ações e programas que sintetizam a busca 

explícita e racional de um objetivo estabelecido na norma jurídica e que se executa por meio 

da alocação de meios e de uma estrutura juridicamente formulada capaz de definir diretrizes e 

metas, de forma a tornar a ação do Estado em peça técnica juridicamente vinculante.  

Esta concepção de políticas públicas – como meios de efetivação dos direitos 

constitucionalmente previstos – é uma perspectiva que guarda íntimas relações com a ideia de 

força vinculante das constituições e com a aplicabilidade das normas constitucionais.  

Elas estariam reconhecidamente inscritas no direito, o qual assumiria um papel 

fulcral na sua existência, na medida em que direcionaria a ação estatal à sua realização e, 

ainda, pois é sobre ele que se assentaria o quadro institucional no qual atua a política, fazendo 

a comunicação entre Legislativo, Governo e estrutura burocrática da Administração Pública. 
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Assim, tendo em vista a posição que o direito assume, passaria ser essencial que se 

enfrentasse a concepção de políticas públicas sob o enfoque da sua estrutura normativa.  

Contudo, compreender políticas públicas apenas pelo seu aspecto normativo, sem 

incorporar a ela outros elementos, é um equívoco. Por estas definições, as ações dos governos 

seriam o resultado de comandos legais, quer sejam eles constitucionais ou infra-legais, que, 

por sua vez, ignoram o aspecto conflitivo que formam uma trama de interesses que está por 

detrás da edição de uma lei que a constitui.  

No entanto, o programa estatal é mais do que expressão jurídica da atuação estatal. É 

um ato de direção política e resultado de reais fatores do poder, que estão presentes em um 

dado momento histórico e apresentam-se condicionados a um dado interesse público (BUCCI, 

2002, p. 242). 

Falta conceber que a política pública guarda relação com o ambiente institucional 

que faz parte do Estado brasileiro, que ela não deriva excepcionalmente de seu impulso 

constitucional e de sua coerência jurídica. Ela passa também pela viabilidade política e pelas 

opções institucionais que o aparato estatal dispõe (BERCOVICI, 2006, p. 144). 

As análises de políticas públicas que se bastam no aspecto normativo se utilizam de 

elementos estruturantes que não compreendem a magnitude do fenômeno governamental do 

Estado – ainda mais quando inserido na contemporaneidade da globalização – e que, em 

paralelo à arquitetura normativa, está o conteúdo político, o processo de escolha dos objetivos 

do governo e dos meios adequados à sua realização. 

Portanto, como bem observa Bucci (2002, p. 259) “[...] a política pública transcende 

os instrumentos normativos do plano o do programa.” Embora o programa de ação deva 

guardar correspondência com a norma constitucional, ele está sempre comprometido política 

e axiologicamente.  

Ou seja, apesar de se estruturar por meio de um instrumento caracteristicamente 

técnico, ele faz parte de um processo político e administrativo que tem sua origem e seu 

término no âmbito das relações políticas, ainda mais no contexto do regime federativo 

brasileiro, que pressupõe negociações e decisões que envolvem os vários membros da 

federação e diferentes setores sociais (BERCOVICI, 2006, p. 146). 

Assim, ainda que seja elementar tornar juridicamente operacional o conceito de 

política pública, não se permite que uma política pública seja resumida às suas disposições 

legais. A primeira distinção a ser feita é de ordem negativa: ela não é nem uma norma nem 

um ato; ela se distingue dos elementos da realidade jurídica sobre as quais os juristas 

desenvolvem suas reflexões (COMPARATO, 1998, p. 45). 
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O que ocorre, portanto, é que o lugar comum onde se insere o estudo jurídico das 

políticas públicas é, portanto, um falso problema (BUCCI, 2002, p. 250). Parte-se do direito 

constitucional e das normas jurídicas que regem a administração pública para trabalhar o 

dilema da inefetividade do direito público e dos direitos sociais, colocando de lado todo o 

caráter político desarticulado e de conflitivo que caracterizam a decisão governamental e que 

se inserem na execução administrativa de um programa de ação. 

Há que se romper com esta visão rígida e estratificada que não compreende ou deixa 

de considerar que o grau de eficiência das políticas públicas relaciona-se mais com o grau de 

articulação entre os poderes, interesses subjacentes e agentes públicos do que com a 

vinculatividade e eficácia das normas jurídicas que lhe asseguram a legalidade, ainda mais no 

campo dos direitos sociais em que as prestações estatais resultam da operação de um sistema 

complexo de estruturas organizacionais, de recursos financeiros e, também, de figuras 

jurídicas, cujas apreensões são chave para uma política pública efetiva e bem-sucedida. 

Desta maneira, ao conceituar políticas públicas como “[...] programas de ação 

governamental visando a coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas 

para realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados” (BUCCI, 

2002, p. 241), em certa medida, avança em relação às concepções aventadas.  

Isto se deu muito em razão da autora ter detectado uma primeira dificuldade em se 

trabalhar esta noção de política pública, a exaustão da relação entre Estado e Direito diante do 

modelo de Estado Social e do dirigismo constitucional.  

Questionou-se, assim, se as políticas públicas como forma de intervenção do Estado 

caracterizada pelo vínculo constitucional, pelo planejamento estruturado nas normas jurídicas 

e pela perseguição de programas finalísticos, constituem um esquema conceitual que 

permanece válido para explicar e orientar o processo político-social na atual época – que se vê 

mais marcada pela coordenação de ações privadas e estatais, do que pela subordinação de 

indivíduos e organização do Estado (BUCCI, 2002, p. 245). 

Na verdade, que se estabelece é a sucessão de modelos de Estado que possuem 

diferentes graus e modos de intervenção. Com isso, diferentes técnicas governamentais 

convivem no tempo sem nunca estabelecer um paradigma dominante e, paralelamente, sem 

afastar, ainda, a necessidade de observância ao modelo da legalidade. 

No entanto, a convivência e a fragmentação dos modos de atuação do Estado torna 

ainda mais dificultosa a conceituação objetiva de políticas públicas sob a perspectiva do 

direito. Além disso, a distância de um padrão uniforme e claramente apreensível de política 
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pública causa ainda mais dúvidas quanto ao caráter cogente de suas normas, bem como a sua 

justiciabilidade. 

O que aqui se propõe, portanto, é a rearticulação do direito público em torno da ideia 

de política pública. Mais que alterações nas estruturas jurídicas, uma nova percepção do 

fenômeno da política pública precisa ser compreendida pelo âmbito jurídico. É necessária 

uma lógica de análise que aproxime as noções de direito público e política pública.  

Para tanto, há que se aproveitar a aragem recente nos Estados Unidos da América 

(EUA) de uma abordagem mais articulada entre direito e política para atualizar e revigorar 

tanto o direito quanto a Administração Pública, superando visões formalistas que perdem a 

capacidade de explicar e organizar o conhecimento acerca do fenômeno governamental, ao 

compactar as noções de políticas públicas e de direto público num todo indivisível e disforme. 

 

1.3 As contribuições da ciência da administração pública para a análise de políticas 

públicas 

 

A compreensão jurídica de políticas públicas não pode se bastar em análises 

simplistas que a definem como uma ação derivada de uma arquitetura normativa que vincula 

as autoridades públicas. O controle judicial de políticas públicas e as intervenções do Poder 

Judiciário exigem uma correta compreensão desta temática.  

Uma política pública é muito mais que o Estado em ação e suas regras de atuação. 

Neste sentido, compreender a origem e a ontologia da disciplina da Administração Pública é o 

primeiro passo para trabalhar adequadamente as dificuldades e os desdobramentos das 

políticas públicas. 

A Administração Pública como área de formação surgiu no início do século XX com 

o objetivo de preparar servidores públicos para uma administração pública moderna e 

consolidou-se nos EUA com o propósito de superar as vigentes práticas de apadrinhamento e 

patrimonialismo que marcavam as práticas governamentais.  

Optou-se pelo distanciamento entre Política e Administração Pública e desenvolveu-

se a ideia de uma administração como espaço de execução, afastada das questões de disputa 

de poder.  

Assim, este primeiro paradigma valorizava a cientificidade de suas estruturas, sua 

formação burocrática e a neutralidade e imparcialidade de suas ações. Priorizava-se um setor 

administrativo livre de valores, cuja missão era a de contribuir para que a execução dos planos 

de governo funcionasse de forma mais eficiente e econômica (FARAH, 2011, p. 815). 
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Concomitantemente, a Ciência Política também passou a se interessar pela análise 

das ações dos governos. Como produto do Pós-Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, os 

estudos desta linha intensificaram-se nos EUA com o objetivo racionalizar as tomadas de 

decisão dos governos e possibilitar uma maior efetividade das ações governamentais.  

A ideia era conhecer as demandas da sociedade e entender como as políticas públicas 

eram constituídas para fazer do estudo das políticas públicas “[...] ferramenta das decisões dos 

governos e como forma de enfrentar suas consequências.” (SOUZA, 2006, p. 22). 

Partia-se da premissa de que, em democracias estáveis, aquilo que o governo faz ou 

deixa de fazer seria passível de ser formulado cientificamente. Assim, influenciados por um 

modelo analítico pautado nas leis naturais, os cientistas políticos buscavam descrever e 

demonstrar o modo de agir dos governos como um jogo racional, identificando padrões que 

pudessem prever comportamentos sociais, problemas públicos, a fim de antecipar e controlar 

as formas de intervenção política na sociedade através de métodos de análise tecnocráticos 

que subsidiassem as ações dos governos. 

Contudo, o afastamento da política como um dos objetos de análise da administração 

pública não teve o efeito esperado. Por mais que o desenvolvimento dos aspectos da gestão 

organizacional tivesse feito tanto a disciplina quanto a máquina burocrática avançar, a 

consolidação desta vertente administrativa, imparcial e científica, conduziu ao esvaziamento 

da dimensão pública da administração.  

O apego às estruturas internas e à organização burocrática distanciou sua 

compreensão das funções do Estado e do aspecto conflituoso das ideias e interesses que fazem 

parte das ações dos governos. E com o aprofundamento desta distância, este paradigma trouxe 

mais riscos do que benefícios à eficiência e completude da compreensão do fenômeno, bem 

como à identidade da disciplina. 

Neste contexto e com a posterior expansão das responsabilidades estatais – 

configuradas, sobretudo, pelo impulso dado pelos programas sociais e inclusivos verificados 

no Estado de Bem Estar Social – estimulou-se a necessidade do estudo do mundo público e à 

compreensão do como e do por que os governos atuam por determinadas ações, aproximando-

se ao âmbito político.  

Além disso, a inserção dos países num contexto de escassez de recursos tornou 

necessária a adoção de políticas restritivas de gastos, com orçamentos equilibrados, fazendo 

com que o desenho e a execução das intervenções estatais na economia e nas políticas sociais 

ganhassem em visibilidade e importância (SOUZA, 2006, p. 20). 
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Tais preocupações são ainda de maior relevância em países em desenvolvimento e de 

democracias frágeis, como a brasileira, cuja (falta de) conformação política torna obscuro o 

processo de construção da política pública e, por extensão, a atuação do próprio Estado. 

Neste diapasão, o estudo da Ciência Política reestrutura-se na década de 60, na 

medida em que se percebe que a disciplina estava carente de um dos mais significativos 

aspectos de seu objeto de apreciação – que era tido como de importância secundária e que só 

teria relevância ao final do processo eleitoral e político – a tomada de decisão governamental. 

O primeiro momento da administração pública, preocupada com eficiência, 

organização e gestão atingia, assim, seu ponto de ruptura. “A arquitetada cisão entre 

administração pública e política, na verdade, resultou justamente no oposto.” (FARAH, 2011, 

p. 818).  

A disciplina voltaria seus olhos, agora, para o estudo dos governos em ação, para a 

formulação da política pública e para a investigação das complexas relações que ocorrem 

durante o processo de escolhas e materializações, resultando numa reconfiguração da 

disciplina, que passaria a integrar a análise de políticas públicas em seu núcleo de 

investigação.  

A consolidação deste novo paradigma estimulou a valorização da aplicação de 

métodos científicos que pudessem descrever e explicar as escolhas, estratégias e 

procedimentos administrativos dos governos a partir de uma lógica racional. O exame das 

forças políticas envolvidas no processo decisório e das inter-relações existentes entre 

instituições públicas, os processos político-administrativos e as estratégias de ação (FREY, 

1999, p. 221) passam a ser um importante setor da ciência administrativa e, ainda, reclamam 

por uma metodologia e objeto de análises características. 

Assim emerge a análise de políticas públicas ou policy analisys. Ela se propõe a 

conformar métodos que subsidiassem os governos na identificação e resolução de seus 

problemas, assegurando certa previsibilidade e controle às ações e intervenções estatais. Ou 

seja, reduzir os riscos e ampliar as certezas das estratégias de ação a partir da compreensão de 

todos os mecanismos que fazem parte de seu processo decisório (BAPTISTA; REZENDE, 

2011, p. 139). 

A principal contribuição desta abordagem é, portanto, analisar como cada elemento 

da política pública interage, ou seja, como os tomadores de decisão se relacionam com as 

instituições estatais, com os interesses políticos e com os diversos atores sociais que 

circundam sua escolha, ressaltando-se o caráter político das operações. 
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Entretanto, como bem observa Souza (2006, p. 24), “[...] não existe uma única, nem 

melhor, definição sobre o que seja política pública.” Há várias tentativas e diversas 

perspectivas que tentam descrevê-la, mas que podem ser organizados em dois grandes eixos: 

a) análises do processo das políticas públicas – que buscam entender como se definem os 

problemas e as agendas, como se tomam as decisões e como se formulam, se implementam e 

se avaliam as políticas públicas e b) análises para o processo das políticas públicas, que 

abarcam o emprego de técnicas de análise e pesquisa voltadas à definição de problemas, 

tomada de decisões, implementação e avaliação das políticas públicas (SERAFIM; DIAS, 

2012, p. 126-127). 

Mas o que todas têm em comum é que seu objeto nuclear de estudo é o embate em 

torno dos interesses, preferências e ideias que se desenvolvem nos governos. Isto é, o exame 

dos links que se estabelecem entre os tomadores de decisão e quaisquer outras pessoas, 

ideologias ou instituições que exercem influência nas ações tomadas pelo poder público.  

São abordagens que preferem a subjetividade das articulações às perspectivas 

meramente tecnocráticas, que separam o analista de políticas públicas dos atores e processos 

nela envolvidos. 

Coloca-se, assim, o processo decisório no centro dos estudos sobre administração e 

decisão, com interesse em desvendar não apenas a tomada de decisão em si, mas também o 

comportamento político diante dos problemas concretos, alternativas, avaliações e resultados 

(BUCCI, 2013, p. 104-106).  

Valoriza-se o comportamento político e a ânsia de se captar a realidade 

organizacional, social, política e institucional do fenômeno da ação governamental, com 

vistas a estabelecer um modelo de decisões, interações, inputs e outputs. 

Portanto, ainda que o conceito de políticas públicas seja fluido e indefinido, a policy 

analisys se estabelece “[...] como um enfoque da política e para a política” (SERAFIM; 

DIAS, 2012, p. 127), ou seja, como o conjunto de técnicas que desenvolvidas para captar todo 

o fenômeno da ação governamental em toda sua complexidade, examinando o nível 

intermediário das relações governamentais em que o poder político é visto mais por seus atos 

do que por suas funções. 

A tarefa de explicar as tomadas de decisão e as relações que nela se estabelecem 

requer, contudo, métodos próprios e a policy analysis mostra-se a mais promissora das 

leituras. Primeiramente, pois ela supera as visões formalistas que distanciam o direito público 

de seu objeto, o Estado e a Administração Pública, e que perderam a capacidade de explicar e 

organizar a atuação estatal.  
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Em segundo lugar, porque ela estabelece uma reflexão acerca do desenvolvimento da 

política pública sob seu aspecto processual, acentuando a importância de seus processos 

materializantes. Ou seja, que política pública deve ser entendida como um arranjo complexo, 

um conjunto ordenado de atos, constituído por uma trama de ações, decisões e subjetividades 

que alocam valores e que só pode ser adequadamente compreendida quando encarado com 

ênfase em seu aspecto processual (BUCCI, 2006, p. 39). 

 

1.3.1 A análise de políticas públicas no Brasil 

 

No Brasil, o desenvolvimento da disciplina constituiu-se à imagem e semelhança da 

evolução norte-americana. No início, associada ao treinamento de servidores da 

administração, numa verdadeira orientação legal e burocrática que a identificavam com o 

direito administrativo.  

Contudo, o caso brasileiro contava com uma especificidade, pois tratava-se de um 

país pobre e em desenvolvimento.  Assim, “[...] ao lado do paradigma que separava 

administração e política, prevalece, no momento da implantação da área de conhecimento no 

Brasil, a formação da administração pública orientada para o desenvolvimento.” (FARAH, 

2011, p. 826). 

Neste sentido, se a inspiração se deu sob clara influência norte-americana, a 

execução da análise de políticas públicas se deu à brasileira, refletindo nossas especificidades. 

Em primeiro lugar, porque, quando da incorporação do tema políticas públicas à ciência da 

Administração Pública, os problemas públicos das décadas de 60 e 70 versavam basicamente 

sobre o desenvolvimento econômico do país.  

Além disso, o Brasil estava inserido no contexto do regime autoritário e da 

prevalência de uma administração centralizada, baseada nas tradições da burocracia 

tecnocrática, que valorizava o planejamento normativamente estruturado como instrumento 

do desenvolvimento e resolução dos problemas públicos. Não houve, assim, o devido espaço 

ou financiamento para o desenvolvimento da análise de políticas públicas, como na 

experiência norte-americana.  

Sob a influência de um governo centralizador e marcado pela inexistência de debates 

abertos com os demais atores sociais, a temática das políticas públicas ficou restrita ao 

primeiro paradigma da administração pública como ciência administrativa, “[...] com ênfase a 

análises das estruturas ou instituições ou à caracterização dos processos de negociação de 

algumas políticas setoriais.” (FREY, 1999, p. 214). Preferia-se a valorização das técnicas 
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administrativas como ferramentas desenvolvimentistas à aproximação da dimensão política e 

à compreensão e descrição dos processos de implementação das políticas públicas. 

A atenção aos elementos propostos pela policy analysis norte-americana ocorreu 

somente num segundo momento, quando novas questões passaram a constituir a cenário 

brasileiro, como a superveniência de novos atores sociais, caracterizados por movimentos 

sociais que reivindicavam a participação democrática, a equidade e o controle social como 

aspectos integrantes do desenvolvimento brasileiro (FARAH, 2011, p. 829). 

Assim, o processo de redemocratização e a busca pela promoção de direitos e valores 

da cidadania transformaram o exercício do poder e passaram a reclamar a integração de duas 

esferas, a governamental e a administrativa. Segundo Bucci (2013, p. 25-26),  

 
Não seria possível enfrentar as dificuldades de se promover os direitos 

sociais sem considerar a forma articulada com que se relacionam as variáveis 

jurídicas da organização política, da configuração social e institucional, ou 

seja, uma infinidade de elementos associados à expressão políticas públicas. 

 

Este cenário impunha uma nova visão, não apenas ao desafio de elevar o patamar 

civilizatório da sociedade, mas também acerca de uma nova compreensão das formas e 

arranjos necessários a sua consecução, incorporando temas que incluíam a investigação dos 

governos em ação, bem como o exame do poder e da política na análise do Estado e de suas 

instituições burocráticas. O problema não estaria em saber qual o papel do Estado, mas o 

modo como este deve atuar para realizar, com sucesso, os objetivos democraticamente 

estabelecidos. 

Assim, disputando espaço com princípios científicos da administração tecnocrática e 

com a racionalidade das teorias organizacionais, emergia no cenário brasileiro um novo 

paradigma, que articula política e administração, a exemplo dos EUA, e que tem como eixos, 

a um só tempo, a análise de políticas públicas – cujo ponto central é a descrição e 

compreensão dos processos que culminam em sua materialização – bem como o exame da 

gestão e eficiência do aparato burocrático. 

 

1.4 A processualidade das políticas públicas e a importância de um adequado método de 

análise  

 

Com a Constituição democrática, houve uma nova compreensão dos instrumentos de 

transformação das estruturas sociais, que se ampliam em razão dos novos modos de 

articulação com o direito.  
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Verifica-se, por exemplo, que as estruturas de desigualdade poderiam ser 

modificadas mediante um processo jurídico-institucional bem articulado, baseado na atividade 

planejadora e na edição de regras claras, com apoio de autoridades confiáveis, de um Poder 

Judiciário atuante e de mecanismos de participação social nas atividades governamentais.  

À política caberia vislumbrar o modelo, contemplar interesses, arbitrar conflitos de 

acordo com a distribuição do poder, além de equacionar o tempo, os resultados e os recursos 

públicos. Ao direito, seria reservado o papel de conferir expressão formal e vinculativa aos 

propósitos governamentais, transformando-os em leis e normas de execução (BUCCI, 2006, 

p. 37-38).  

O direito administrativo, neste sentido, incumbir-se-ia da racionalização formal do 

exercício do poder no interior do aparelho estatal, numa verdadeira função comunicativa entre 

as instâncias políticas e a estrutura burocrática da administração pública, ou seja, 

conformando o conjunto institucional por meio do qual a política pública opera e se realiza.  

Contudo, reduzir o fenômeno governamental ao ponto de vista jurídico, como visto, é 

problemático. Ao nos restringirmos a esta perspectiva, corremos o risco do excessivo 

tratamento jurídico da questão (GONÇALVES, 2006, p. 94), que mascara o caráter político-

administrativo do fenômeno governamental e que nos leva à incorreta percepção de que os 

erros de uma determinada política pública poderiam ser superados através de soluções e de 

fundamentos jurídicos. 

 Na verdade, o paradigma jurídico se mostra limitado diante da conjectura insculpida 

pelo government by policies. As políticas públicas passam a ser, portanto, um necessário 

objeto epistemológico à ciência do direito, ainda mais quando considerada a progressiva 

judicialização das relações políticas e sociais e a potencialização da submissão destes 

conflitos à decisão judicial. 

Contudo, o tema demanda interesse por uma visão mais acurada sobre a ação 

governamental. A ela deve ser incorporada, ainda que lentamente, uma visão mais dinâmica 

da fisiologia do funcionamento dos governos e das políticas públicas propriamente ditas, 

ainda que configure-se como verdadeiro obstáculo diante de culturas impregnadas de 

profundos fundamentos dogmáticos (GONÇALVES, 2006, p. 94). 

Isto, por um lado, estremece antigas concepções e tradições do direito, visto que 

anuncia a existência de influências políticas no direito. Mas, por outro, complementa os 

esquemas de análise jurídicos tanto sobre a elaboração e implementação de políticas públicas 

quanto sobre a possível intervenção judicial. 
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As perspectivas que ainda separam a análise de políticas públicas da subjetividade 

dos processos políticos em prol de métodos científicos neutros – ou seja, que buscam a 

objetividade e a racionalidade das políticas públicas – não se mostram inteiramente aptas a 

descrever a multiplicidade de componentes e comportamentos que a variabilidade de políticas 

públicas comporta.  

Ao nos aproximarmos da análise de políticas públicas, valoriza-se a engenharia 

político-administrativa que está no pano de fundo da solução adotada e percebe-se que as 

políticas públicas são, em verdade, a evolução do ideal de lei em sentido formal.  

Assim, política pública seria o resultado de um fluxo de decisões publicamente tomadas 

e destinadas a manter ou modificar uma dada realidade (SARAVIA, 2006, p. 28-29). Sua 

formulação não exprimiria uma decisão isolada e pessoal do agente público ou a força vinculante 

de uma lei, mas sim um vasto e multiforme conjunto de elementos que, por meio da interação 

entre governo, sujeitos e administração pública, institucionalizam um programa de ação.  

Neste diapasão, é fundamental que se analise e se compreenda o tema a partir da sua 

processualidade política e institucional. Só utilizando do “processo como matriz cognitiva” 

(BUCCI, 2013, p. 131) é possível elevar o nível de racionalidade e de legitimidade da 

compreensão jurídica e do controle judicial.  

O processo de política pública mostra-se, assim, como a forma moderna de lidar com 

a complexidade, as incertezas e o dinamismo derivados das mudanças do contexto. Entende-

se que aquilo que o governo faz ou deixa de fazer é resultado de um processo decisório, que 

envolve vários atores sociais e diferentes níveis de decisão, não limitados a leis e regras, mas 

sim condicionado por um conjunto de processos político-administrativos que cuidam de 

planejar, implementar e avaliar a solução de um problema público (BARREIRO; FURTADO, 

2015, p. 300). 

O caráter processual é, portanto, categoria ao mesmo tempo estruturante e referencial 

da correta concepção de política pública, funcionando como matriz cognitiva da análise de 

políticas públicas que ilumina os aspectos políticos presentes nas escolhas governamentais 

que as estruturam.  

Segundo Bucci (2013, p. 110), ele é “[...] o fio condutor que reduz a complexidade 

inerente ao aspecto heterogêneo e por vezes caótico que as políticas públicas em geral 

apresentam”, tornando visível a conexão entre os múltiplos elementos deste arranjo e a 

racionalidade operacional e institucional das políticas públicas, no sentido de explicitar os 

pressupostos da atividade administrativa, ou seja, as razões substantivas das decisões que 

informam a tomada de decisão. 
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Contudo, este fluxo não possui uma manifesta racionalidade ou uma ordenação 

linear. O fato das políticas públicas encontrarem-se inseridas na dinâmica da globalização e 

do neoliberalismo torna a atuação estatal descentralizada e fragmentada, aumentando 

consideravelmente a complexidade das políticas públicas (FARAH, 2011, p. 821). 

O atual contexto em que são desenvolvidas as atividades governamentais é 

exponencialmente mais dinâmico. Intensificou-se a interação que se estabelece entre 

indivíduos, empresas e organizações e destas em relação ao Estado, em decorrência tanto da 

globalização quanto das novas técnicas de gestão das organizações e responsabilidades 

estatais, que buscam não somente a eficiência, mas também a desoneração, transferindo 

responsabilidades estatais para as organizações privadas e não governamentais. 

Estas transformações exigem formas mais flexíveis de planejamento e administração, 

nas quais estratégias e técnicas de construção de cenários passam a ser imprescindíveis, em 

detrimento das metas e objetivos claros, rígidos e bem delimitados. Os esforços, portanto, 

devem estar circunscritos aos métodos que permitam incorporar às análises a riqueza e 

complexidade das políticas públicas contemporâneas.  

Neste sentido, ganha em importância o potencial descritivo das análises, ou seja, a 

capacidade de descrição dos processos do fenômeno governamental e a utilização de métodos de 

análise que se preocupam com o que ocorre no interior do fenômeno governamental e que 

examinam como a política pública se compõe, quem são os sujeitos envolvidos e como interagem.  

É neste sentido e contexto que ganha relevância o modelo de análise do ciclo político 

das políticas públicas ou policy cicle. Nesta concepção, a política pública é justamente a 

resultante de uma série de atividades políticas que, agrupadas, formam um ciclo deliberativo 

constituído por diversos estágios e por uma sistemática dinâmica de interação e aprendizado 

(SOUZA, 2006, p. 30).  

O modelo nos fornece, sobretudo, um quadro de referência que acaba se mostrando 

um modelo bastante pertinente, pois, segundo Frey (1999, p. 226), as práticas político-

administrativas, as constelações de poder e as redes políticas e sociais de cada fase podem ser 

iluminadas e investigadas. Assim, torna-se possível atribuir funções específicas às diversas 

fases do processo político-administrativo e compreender as possíveis causas dos déficits de 

efetividade da estratégia escolhida.  

Tais estudos buscam mapear as etapas, as relações que se estabelecem e os papéis 

dos atores, políticos ou não, que integram o processo da política pública. A elaboração de 

quadros que simplificam a complexidade das etapas do processo da política pública torna-se 
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uma marca desta lógica descritiva, de modo a oferecer explicações sobre as características, 

elementos e as particularidades que compõe cada formato de política pública.  

 

1.5 A lógica de análise do policy cicle 

 

A primeira menção a esta metodologia analítica foi a de Harold Lasswell, na década 

de 50, quando estabelece que o processo de produção de uma dada política pública desdobra-

se em fases, que denomina de informação, promoção, prescrição, inovação, término e 

avaliação (RUA; ROMANINI, 2013, p. 56). 

Anos depois, Charles E. Lindblom critica a ênfase demasiadamente racional e artificial 

da concepção que define um processo meramente administrativo e funcional. Propõe, assim, 

uma análise que levasse em consideração a interação entre as fases (BAPTISTA; REZENDE, 

2011, p. 140), ressaltando o caráter interativo e complexo do processo político-decisório, sem 

um início ou fim, no qual as relações de poder representam um elemento crucial. 

Entretanto, foi com David Easton, também na década de 50, que, pela primeira vez, 

se reconhece a perspectiva de um ciclo de políticas públicas. Com a aplicação da teoria dos 

sistemas à análise do processo político, compreende-se que, durante o fenômeno 

governamental, acontece a absorção dos inputs, a formulação da política, a geração de 

resultado (outputs) e as respostas do ambiente (feedback). 

Na década de 70, a perspectiva cíclica se consolidou e contou com as contribuições 

de Gary Brewer para se aperfeiçoar. O autor alerta para o fato de que as políticas não possuem 

um ciclo definido ou linear, podendo ocorrer modificações e inversões das etapas no seu 

curso. Assim, incrementando o modelo de análise, introduz a ideia de ciclo contínuo e, ainda, 

propõe uma nova fase, anterior ao debate governamental, que denominou de fase de 

reconhecimento do problema, de fundamental importância para a concepção vigente 

(BAPTISTA; REZENDE, 2011, p. 140). 

Mais adiante, em meados de 80, John Kingdon apresentou seu modelo dos múltiplos 

fluxos do processo político, em que define política pública como 

 
[...] um conjunto de processos, incluindo pelo menos o estabelecimento de 

uma agenda, a especificação das alternativas a partir das quais as escolhas 

são feitas, uma escolha final entre as alternativas específicas por meio de 

votação no Legislativo ou decisão presidencial e a implementação desta 

decisão. (RUA; ROMANINI, 2013, p. 57). 
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Ademais, tomando emprestado do modelo garbage can 
3
, o autor adverte que não 

haveria relações mecânicas entre os problemas encontrados e reconhecidos como relevantes 

pela esfera estatal e as alternativas eleitas para enfrentá-los, como se supõe na abordagem 

racional implícita ao policy cicle até então.  

Em 95, Michael Howlett e M. Ramesh apresentam o modelo aperfeiçoado do ciclo 

político ou improved model. Neste, prevalece a ideia de que uma política se inicia a partir da 

percepção de problemas, passa por um processo de formulação de propostas e de decisão, segue 

sendo implementada para, enfim, ser avaliada e dar início a um novo processo de reconhecimento 

de problemas e formulação de alternativas (BAPTISTA; REZENDE, 2011, p. 142). 

 

Figura 1: O ciclo político das políticas públicas 

 

 Fonte: Secchi (2010 apud BARREIRO; FURTADO, 2015, p. 302). 
 

Apesar de facilitar o entendimento do processo político e do seu valor heurístico, a 

perspectiva do policy cicle foi criticada em razão de seu potencial teor funcionalista e racional 

e de suas várias limitações metodológicas. Ela não seria capaz de oferecer explicações acerca 

das tomadas de decisão e suas relações causais, bem como não esclareceria quais as forças 

que conduziriam o processo de um estágio para o outro. 

Entretanto, o modelo é de extrema importância para analisar como se dão as inter-

relações que se estabelecem entre os sujeitos participantes, para descrever o quão multiforme 

                                                           
3
 O modelo garbage can ou “lata de lixo” foi desenvolvido por Cohen, March e Olsen em 1972 e argumenta que 

as escolhas de políticas públicas são feitas como se as alternativas tivessem sido tiradas do lixo, ou seja, como 

se existissem vários problemas e poucas soluções possíveis, sendo que elas estariam condicionadas ao leque de 

escolhas que os decisores teriam naquele momento e, ainda, não seriam detidamente analisadas pelos mesmos. 

Assim, a compreensão do problema e das soluções seria limitada e, consequentemente, as ações 

governamentais operariam baseadas num sistema de tentativa e erro (SOUZA, 2006, p. 32). 
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pode ser o processo político administrativo e os valores que estão por detrás das tomadas de 

decisão. 

 

1.5.1 As etapas do ciclo político das políticas públicas 

 

A fase da agenda governamental refere-se à “[...] lista de assuntos e problemas sobre 

os quais o governo e pessoas ligadas a ele concentram sua atenção em um determinado 

momento.” (BAPTISTA; REZENDE, 2011, p. 143) Sua montagem corresponde ao conjunto 

de processos que levam os fatos sociais a adquirirem status de problemas públicos, induzindo 

e justificando uma intervenção pública legítima (SARAVIA, 2006, p. 33).  

Ou seja, trata de compreender como se estabelece o processo de identificação dos 

problemas e dos porquês, diante de um número infinito de possíveis campos de ação política, 

algumas questões passam a ser compreendidas como de relevância pública e a dão início ao 

ciclo político enquanto outras não. 

O estudo das maneiras como os problemas são definidos é fundamental, 

primeiramente, pois, é somente a partir do seu ingresso na agenda governamental, da 

convicção de que um problema social precisa ser tratado política e administrativamente, que 

um problema se transforma em uma policy. Em segundo lugar, pois a partir do exame dos 

motivos e dos processos é possível uma melhor compreensão acerca dos elementos presentes 

e dos fatores relacionados à decisão. 

Ao se debruçar sobre como efetivamente se constitui uma agenda governamental, 

Kingdon percebe que os problemas se apresentavam e ganham a atenção dos governos de 

forma distinta e que os processos de formação ou alteração da agenda se modificam na 

medida em que os cenários políticos se modificam.  

Assim, não seria resultado de um processo incremental, conduzido por mudanças 

graduais nas políticas por meio de pequenos ajustes, mas sim “[...] resultado de uma 

combinação de fluxos independentes que atravessam as estruturas de decisão” (BAPTISTA; 

REZENDE, 2011, p. 144), que seriam: o fluxo de problemas, o de soluções e alternativas e o 

fluxo da política. 

O primeiro fluxo diz respeito às condições sociais e à forma como cada condição 

desperta a necessidade de ação. No entanto, a mera evidência dos problemas não é capaz de 

isoladamente influenciar na tomada de decisão, exigindo a articulação com os demais fluxos. 

O fluxo de alternativas e soluções é constituído por propostas elaboradas por grupos de 

interesse e especialistas que se mobilizam e se envolvem em determinados temas, aguardando 
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o surgimento de oportunidades para apresentar suas soluções. As alternativas e soluções já 

estariam disponíveis, mas passam por um processo competitivo de seleção à luz da 

oportunidade, quando do surgimento dos problemas para seu efetivo ingresso no processo 

decisório (BAPTISTA; REZENDE, 2011, p. 144-145). 

Por fim, o fluxo político seria a dimensão política propriamente dita, na qual 

coalizões são constituídas a partir de barganhas e negociações. Aqui, tanto o momento 

político quanto a capacidade de organização política e seus potencias de pressão, bem como o 

interesse por mudanças ou permanências no interior do próprio governo são elementos que 

exercem influência. 

Cada um destes fluxos tem certa autonomia e desenvolvem-se de maneira 

relativamente independente, mas, em determinado momento, convergem e criam uma “janela 

de oportunidade”, ou um conjunto favorável de condições para a entrada de um tema ou 

alterações na agenda de governo (BAPTISTA; REZENDE, 2011, p. 146). 

O que importa frisar é que o ingresso de um problema na agenda não é um processo 

linear e racional, no qual políticos listam os problemas a serem enfrentados para que sejam 

elaboradas as propostas ideais de solução. Ao contrário, ele é a soma de um conjunto de 

relevantes atores governamentais e não governamentais, de interesses, de valores e de 

avaliações preliminares sobre custos e benefícios, que estão presentes, que esperam e que 

atuam na criação de uma oportunidade de uma forma mais ou menos direta. 

Trata-se de um processo intersubjetivo onde podem estar presentes uma diversidade 

de sujeitos e interesses. Um fato pode ser identificado como relevante por grupos sociais 

isolados, por grupos políticos ou pela própria Administração Pública, bem como pela mídia e 

outras formas de comunicação política e social, que também contribuem para que seja 

atribuída relevância política a um problema peculiar (FREY, 1999, p. 227).  

A inclusão de determinado problema na agenda decorre, pois, de um processo que 

envolve a mobilização política de atores com específicos recursos de poder, de oportunidades 

de proposição e ações estratégicas, de forma que juntos conseguem atrair a atenção dos 

decisores e fazer com que se incorporem, definitivamente, à agenda governamental. 

O segundo momento do ciclo político é a formulação ou elaboração da política. É a 

fase em que, dentro do governo, se estabelecem as estratégias de ação e as alternativas de 

solução para um determinado problema, o diálogo entre intenções e ações. Seu propósito não 

é outro senão o desenvolvimento de projetos consistentes e capazes de produzir mudanças 

satisfatórias aos temas que compõe a agenda de governo.  
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Ele é seguido pela etapa da tomada de decisão, a terceira fase do ciclo político. Nela 

ocorre o processo de seleção e escolha, pelo governo, de um dos programas ou estratégias de 

solução considerada mais conveniente, seguida de declaração que explicita a decisão tomada, 

seus objetivos e seus marcos jurídicos, financeiros e administrativos (SARAVIA, 2006,         

p. 33).  

Por um lado, este processo de elaboração e seleção das alternativas pode ser visto 

como um processo racional, baseado nos clássicos passos de desenvolvimento da política 

pública, onde os problemas são vistos como técnicos, ou seja, pautados na ineficiência dos 

caminhos escolhidos pelos executores para o cumprimento das metas e objetivos previamente 

definidos pelos decisores. A seleção das alternativas se daria, ainda, a partir da análise 

abrangente e detalhada de cada uma e de suas consequências. O ambiente seria consensual e o 

processo controlado, ao passo que os resultados dos eventuais conflitos resultariam em efeitos 

estáveis e determináveis e que não interfeririam na consistência das operações do sistema. 

Por outro, entretanto, pode ser compreendido como uma atividade política 

incontornável, em que as percepções e interesses de atores individualmente tomados entram 

em jogo. A escolha seria resultado de barganhas políticas, o meio ambiente visto como 

conflitivo e o processo caracterizado por diversidades e limitações, cujos resultados 

influenciariam outras etapas e níveis de decisão (SARAVIA, 2006, p. 33).  

Segundo Frey (1999, p. 228), seriam em geral, processos que dificilmente produzem 

decisões verdadeiras, ao passo que a instância da tomada de decisão decidiria sobre 

programas de compromisso já negociados antecipadamente entre os atores políticos mais 

relevantes. 

Independentemente destas controvérsias, as fases da formulação e da tomada de 

decisão interessam, pois são momentos em que podem ser examinadas como as alternativas 

políticas foram formuladas; como determinada proposição foi escolhida entre as demais e 

quem participou do processo de formulação e decisão da política pública eleita (BAPTISTA; 

REZENDE, 2011, p. 148), uma vez que é neste momento que se desenham as metas a serem 

atingidas, os recursos a serem empregados e o horizonte temporal da intervenção pública, os 

quais, quando concretizadas, explicitam os métodos, as ações e os interesses envolvidos. 

Analistas de políticas públicas advertem, contudo, que dificilmente todas as decisões 

relevantes podem ser tomadas nestas etapas. Existem limites institucionais que restringem o 

raio de ação dos tomadores de decisão. Além disso, seria um ambiente constituído e 

influenciado por uma cultura sócio-política e por condições econômicas que são de difícil 

mensuração.  
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Assim, embora possamos buscar entender as escolhas políticas por meio destas fases, 

restringir-se unicamente a esta via ainda se mostra insuficiente. Nestes momentos ainda 

faltam informações sobre outras questões essenciais. A pouca materialidade e a ausência de 

elementos concretos limitaria a capacidade de conhecer e prever os efetivos impactos das 

medidas propostas, o que explicaria o fato de que muitas decisões são comumente adiadas 

para a fase seguinte da política, a de implementação, que passaremos a examinar. 

A etapa da implementação é o momento em que se coloca uma determinada solução 

em prática. Refere-se à tradução das políticas que emergem do complexo processo decisório 

em ações e objetivos específicos, aproximando o âmbito político do administrativo.  

Se a fase da formulação é o de grandes consensos, onde tudo é possível, é nesta etapa 

que se verifica sua real potencialidade. É o momento em que um novo processo decisório se 

estabelece, no qual novos pactos são firmados, agora voltados para sua aplicabilidade, com a 

presença de novos e fundamentais atores, como os responsáveis diretos pela prestação do 

serviço (BAPTISTA; REZENDE, 2011, p. 152).  

Ela é constituída pelo planejamento e organização do aparelho administrativo e dos 

recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos necessários à execução da política 

(SARAVIA, 2006, p. 34) e envolve uma série de sistemas e atividades da administração 

pública, como o sistema gerencial, o financeiro, os de informação, os logísticos e operacionais 

e os agentes administrativos responsáveis pela execução propriamente dita.  

Em razão desta proximidade, alguns analistas denominam este momento de fase 

administrativa da política, pois o controle estaria nas mãos dos implementadores, situados no 

topo das instituições administrativas.  

Esta forma de compreensão se refere ao enfoque top-down, pois trabalha com a 

existência de uma organização central que assume a gerência dos fatores políticos, 

organizacionais, técnicos e de divisão de responsabilidades. A implementação seria, portanto, 

o processo de direção da ação dos executores, públicos ou privados, ao cumprimento de 

objetivos definidos em decisões políticas anteriores (BAPTISTA; REZENDE, 2011, p. 149). 

A ideia de eficiência do processo aproximar-se-ia às tradicionais técnicas de 

administração, vinculadas à capacidade destes atores em cumprir as metas e objetivos 

previamente estabelecidos. Por outro lado, o insucesso da política pública estaria relacionado, 

primordialmente, aos desvios de rota cometidos por aqueles que não foram capazes de 

executar as ações exatamente da maneira como fora estabelecida pelo organismo central.  

Ocorre que esta lógica embute uma divisão do trabalho na qual uns tem o monopólio 

da elaboração e implementação da política, restando aos outros a sua mera execução. Em 
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consequência, os bônus pelos acertos seriam direcionados aos gestores, enquanto que os ônus 

dos erros seriam distribuídos entre os atores públicos ou privados incapazes e os setores da 

sociedade que não tiveram seus problemas superados. 

Por outro lado, a perspectiva botton-up, que emerge da crítica àquela visão 

estratificada e tecnicista, entende que a política não se define no topo da pirâmide da 

administração, mas no nível concreto de sua execução. Verifica-se que o processo de 

elaboração é imperfeito e que suas limitações o condicionam. Ademais, pressupõe-se que as 

decisões resultam do enfrentamento entre os diversos atores presentes nesta fase, sem que 

haja um papel determinante das estruturas de poder pré-existentes.  

Neste sentido, a implementação seria “[...] resultado de um processo interativo 

através do qual uma política, que se mantém em formulação durante um tempo considerável, 

se relaciona com o seu contexto e com as organizações responsáveis por sua implementação.” 

(BAPTISTA; REZENDE, 2011, p. 150).  

Certas decisões, que idealmente pertenceriam ao terreno da formulação, só poderiam 

ser efetivamente tomadas durante a implementação, visto que determinados conflitos não 

podem ser resolvidos sem que haja a devida aproximação com a Administração Pública. 

Fato é que uma proposta pode ser modificada diante de obstáculos e novas decisões 

podem ser tomadas, reformulando ou até mesmo reiniciando o ciclo da política. O raio de 

ação dos implementadores é condicionado por diversos fatores, como o entrosamento entre 

formuladores e implementadores, a compreensão das possibilidades e limites de cada fase do 

processo e, por fim, a quantidade de mudança a ser produzida pela política pública, sendo este 

o mais crítico, pois se refere ao grau de consenso ou de conflito entre seus objetivos e, quanto 

maior a mudança, menor o consenso (BAPTISTA; REZENDE, 2011, p. 151).  

Diante da complexidade dos elementos que convergem nesta fase, ela é vista pelos 

analistas como o momento crucial do ciclo político. Seu exame serve à compreensão das 

articulações que se sucedem e à identificação dos obstáculos e falhas que acometem as 

políticas.  

Torna-se possível analisar, por exemplo, se os recursos necessários à implementação 

foram devidamente considerados; se os objetivos, metas e direção apresentam-se com a 

clareza exigida; se a estratégia de ação é compreensível e correspondente ao raio de ação dos 

atores implementadores; se a distribuição de atribuições e atividades é razoável ou merece 

alguma adaptação diante do contexto organizacional da administração, etc. 

A última fase do ciclo político é a etapa da avaliação, fase na qual tanto o processo 

de implementação quanto o desempenho da política pública são examinados, no intuito de se 
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compreender o estado da política, os resultados atingidos, mas também indagar sobre os 

efetivos déficits de impacto e os efeitos colaterais indesejados (FREY, 1999, p. 228). 

Embora seja apontada, nesta perspectiva cíclica, como uma fase específica, ela não 

se restringe à etapa final do processo nem somente à avaliação dos resultados da política. Ela 

tem sido utilizada, também, como “[...] um instrumento voltado para subsidiar a tomada de 

decisões nos mais variados momentos que ocorrem ao longo das diversas fases do ciclo.” 

(BAPTISTA; REZENDE, 2011, p. 153). 

As avaliações de processo, por exemplo, buscam identificar os fatores facilitadores e 

os obstáculos que operam ao longo da implementação e que condicionam, positiva ou 

negativamente, o cumprimento das metas e objetivos (DRAIBE, 2001, p. 30) por meio do 

exame dos atores, das estratégias e dos subprocessos pelos quais a implementação é 

desenvolvida.  

O foco estaria no exame do funcionamento, voltando-se para entender as etapas, 

mecanismos de operação, processos e conexões causais presentes. O exame da engenharia 

institucional e dos traços constitutivos do programa é o enfoque, pois busca reconstruir suas 

características para dar sentido às ambiguidades, incoerências e incertezas presentes nos 

estágios da ação pública.  

Avaliações que se prestam ao exame dos processos permitem estruturar o Estado em 

ação, enquanto que as de resultado podem contribuir demonstrando-se os reais impactos 

gerados, quais as alterações positivas e negativas foram geradas e, ainda, como os 

instrumentos e estratégias propostos se relacionam com a eficiência ou com a inefetividade 

dos resultados alcançados. Classificações a parte, “[...] a fase da avaliação é imprescindível 

para o desenvolvimento e adaptação contínua das formas e instrumentos da ação pública.” 

(FREY, 1999, p. 229).  

O exame dos processos também é pertinente em relação ao estudo dos atores 

envolvidos. Num primeiro momento, da montagem da agenda, o horizonte de participação é 

amplo, vez que todos e quaisquer os atores políticos e sociais podem estar envolvidos. No 

estágio de formulação, entretanto, verifica-se um estreitamento, no qual os envolvidos são os 

atores que compõe o subsistema da política. Quando se toma uma decisão, o número se reduz 

ainda mais, vez que composto pelos burocratas de alto escalão, legisladores e membros do 

poder executivo, os tomadores de decisão. 

No entanto, uma vez selecionada a estratégia de ação e iniciada a fase de 

implementação, o processo se inverte e o número de atores se expande novamente. Mas não 
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para agregar os atores que inicialmente fizeram parte e sim para incluir os membros e a 

operacionalidade do âmbito administrativo.  

Apesar da variação quanto ao número de participantes ser interessante, o mais 

importante é ter em vista que também variam quem são os atores, suas ideias e valores, quais 

recursos de poder e preferências que trazem consigo e, ainda, as diferentes maneiras pelas 

quais estes aspectos interagem (RUA; ROMANINI, 2013, p. 59). 

É claro que a fragmentação em fases traz consigo o risco de descrever um tipo ideal 

do processo decisório que, na prática, dificilmente se daria de pleno acordo com o modelo, a 

partir do qual seriam obtidos apenas pontos de referência que nos forneceriam pistas sobre as 

possíveis causas dos déficits do processo de resolução dos problemas. Poder-se-ia incorrer no 

erro, por exemplo, de negligenciar o jogo de poder e disputa que circunda o contexto em que 

uma política pública é desenvolvida (FREY, 1999, p. 229).  

A busca incessante pela previsibilidade não é interessante. Porém, a intepretação 

rígida e estanque, observada na referida ótica do exame de normas e estruturas, é ainda menos 

adequada e não deve sobrepujar uma lógica que integra a sistemática do fenômeno em todo o 

seu potencial.  

A partir do aprofundamento destas análises, percebe-se que os desalinhamentos 

existentes entre os efeitos projetados e os reais resultados podem ser mais bem compreendidos 

por perspectivas que valorizam as estruturas político-administrativas, a atuação dos atores 

envolvidos e o exame do processo de implementação propriamente dito, demonstrando tanto a 

necessidade quanto a conveniência de compreender política pública como um processo 

político que leva em consideração seu caráter dinâmico e interativo.  

As dificuldades de uma política pública decorreriam, neste contexto, mais da própria 

complexidade do processo do que de seus fundamentos jurídicos. Isto porque nele concorrem 

vários aspectos posteriores à sua normatização, como: a) o conhecimento sólido e prévio das 

múltiplas variáveis que influenciam no processo político que apresentam, ainda, um 

comportamento interativo e não linear; b) a divisão institucionalizada entre os que formulam e 

os que implementam a política, que prejudica a operacionalidade da estratégia estabelecida e 

c) o baixo compromisso dos políticos com as demandas e limites que apresentam-se momento 

da implementação. 

Ao separar as etapas e evidenciar as diferentes tarefas e atividades realizadas neste 

processo, este método analítico nos assegura um enorme potencial didático e elucidativo. Para 

além de descrever as fases que conformam o ciclo político segundo uma ótica processual, 

administrativa e racional – contribuindo para o arquétipo referencial de análise do complexo 
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fluxo de ações e decisões do governo – trata-se, primordialmente, de “[...] apresentar os 

aspectos de diferentes naturezas que permeiam de forma clara ou oculta a análise de políticas 

públicas.” (FERREIRA; ALENCAR; PEREIRA, 2012, p. 5). 

Ele permite distinguir e caracterizar os diferentes papéis desempenhados no processo 

pelos atores e instituições, bem como observar as relações de poder e as interações que se 

estabelecem em torno de issues próprios de cada momento, permitindo que se acompanhe a 

maneira pela qual as ideias vão se constituindo e se institucionalizando na aparelhagem estatal 

até que se complete o processo de intervenção que caracteriza a política pública (RUA; 

ROMANINI, 2013, p. 59). 

Assim, o sistema político estrutura, portanto, a política pública, define e delimita 

espaços de comunicação, os desafios eleitos como relevantes e prioritários e os atores que 

neste contexto se inserem.  

Mas é a visão cíclica e contínua deste processo que traz à tona os elementos de 

conexão dos múltiplos componentes deste arranjo e as interações que concorrem para o 

enfrentamento e solução de um certo problema posto na agenda de autoridades (BUCCI, 

2006, p. 39), tornando possível identificar e atacar os erros de maneira mais adequada. 

 

1.5.2 As políticas municipais de assistência farmacêutica 

 

Quando nos ocupamos de compreender como se estabelece a política de assistência 

farmacêutica no nível municipal, percebemos que sua estrutura de desenvolvimento também 

obedece a ideia de um ciclo de atividades político-administrativas que consubstanciam-se na 

a) seleção, b) aquisição, c) armazenamento e distribuição e d) dispensação. 

O ciclo se inicia pela seleção, que se refere ao estabelecimento da relação de 

medicamentos, e apresenta-se como um dos eixos centrais de toda a política, visto que é a 

partir dela que são desenvolvidas as demais atividades do processo de fornecimento.  

Para coordenar e orientar a seleção é definida uma Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT), composta por diversos profissionais de saúde, neles incluídos a figura do 

farmacêutico-gestor. Ela é a responsável por elaborar quais os medicamentos que farão parte 

da Relação Municipal de Medicamentos (REMUNE) à luz da a) análise situacional de saúde 

do município, b) dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs) e c) da Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 

Assim, antes da seleção dos medicamentos propriamente dita, um diagnóstico da 

situação de saúde é desenvolvido, tomando por base um estudo que se caracteriza por ser uma 
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atividade complexa, multidisciplinar e transversal e que, por isso, necessita de permanentes 

articulações das regiões e instituições nelas pertencente.  

Cada município possui a prerrogativa de definir os medicamentos selecionados, mas 

a escolha deve  

 
[...] contemplar as características epidemiológicas, econômicas, geográficas 

e culturais do município, além de ser acompanhada de formulários 

terapêuticos e protocolos clínicos, documentos que reúnem informações 

relevantes e atualizadas sobre os medicamentos escolhidos, servindo de 

subsídio aos prescritores. (CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2013, p. 16). 

 

O que se pretende é estabelecer um desenho de gestão apropriado e criar sistemas de 

ações e serviços eficientes de acordo com as necessidades de saúde e capacidades estruturais 

do território, o que se aproxima em muito com a noção de identificação dos problemas e 

definição da agenda. 

O Plano Municipal de Saúde é o instrumento que constitui esta análise situacional. 

Além disso, ele norteia todas as atividades da Secretaria Municipal e qualifica os municípios 

perante o SUS e a Secretarias Estatuais de Saúde. 

Os Protocolos Clínicos, por sua vez, servem de parâmetro para definição de quais os 

medicamentos que devem integrar os programas de assistência farmacêutica. São 

instrumentos que buscam assegurar, justamente, a eficiência das práticas e que tentam 

conciliar o direito fundamental à saúde com a realidade e os limites do dia-a-dia da gestão do 

SUS.  

São recomendações desenvolvidas a partir da revisão da literatura científica 

existente, que subsidiam a decisão do profissional de saúde sobre o cuidado mais apropriado, 

mais seguro e mais consistente do ponto de vista clínico e científico. 

Um importante fio condutor e balizador dos PCDTs é a Medicina Baseada em 

Evidências, que se utiliza das ferramentas da epidemiologia clínica, da estatística e da 

metodologia científica para oferecer a melhor informação disponível (BRASIL, 2007a,          

p. 123) e assegurar a utilização de escolhas que se pautem em critérios como validade, 

reprodutibilidade e atualidade dos estudos e resultados. 

Já a RENAME é uma lista de oferta não obrigatória, mas de referência, que norteia a 

oferta, a prescrição e a dispensação de medicamentos. São selecionados medicamentos 

utilizando-se critérios de essencialidade, com fortes evidências de eficácia e segurança e com 
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suficiente tempo de uso para a detecção de efeitos adversos e potenciais riscos, garantindo, 

assim, benefício clínico real e relevante para o paciente (BRASIL, 2007a, p. 31). 

O processo de seleção envolve, portanto, um trabalho de padronização 

regulamentado que estabelece e observa critérios de inclusão e exclusão de medicamentos, 

metodologia aplicada e periodicidade de revisão e que deve ser formalizado com a 

observância dos parâmetros utilizados. 

O segundo momento do ciclo da assistência farmacêutica é o da aquisição, que se 

refere à compra dos medicamentos estabelecidos pelo programa municipal, com atenção à 

disponibilização em quantidade e qualidade adequadas, com menor custo-efetividade, 

regularidade e manutenção do financiamento.  

Aqui o que se verifica é o aumento do número de participantes na política pública e a 

devida conexão entre os tomadores de decisão e seus executores próprios da etapa da 

formulação, identificada na perspectiva do policy cicle. 

A compreensão e a correta instrumentalização dos aspectos técnicos e jurídicos das 

regras de financiamento são essenciais nesta etapa, já que além de complexas, constituem um 

dos principais elementos do processo de descentralização. Elas permitiram que o processo de 

aquisição e distribuição, antes centralizado e efetuado diretamente pelo Ministério da Saúde, 

fosse substituído pela transferência regular e automática, fundo a fundo, de recursos federais 

aos estados e municípios que mostrarem-se qualificados ou habilitados para tanto. 

O atual processo de habilitação é o Termo de Compromisso de Gestão, instituído em 

2006 pelo Pacto pela Saúde. Ele é o documento que formaliza a gestão não só da assistência 

farmacêutica, mas da atenção básica à saúde como um todo.  Tais processos interessam não 

somente porque estabelecem responsabilidades e requisitos de qualificação aos entes 

federados, mas também porque incentivaram a participação de gestores estatais e municipais 

no processo de gerenciamento e planejamento.  

Não há, assim, um modelo imposto pela esfera centralizadora, tampouco é necessário 

o envio de procedimentos de credenciamento de serviços e projetos ao Ministério da Saúde 

ou, ainda, a exigência de municípios assumirem a gestão da prestação de serviços que não 

lhes cabe.  

A definição das responsabilidades é dada de acordo com os parâmetros e critérios 

pactuados nas Comissões Intergestoras Bipartes (CIB), em atenção às demandas e as 

capacidades existentes, bastando o respeito às determinações do referido Pacto.  

As CIB são compostas pelos Secretários Municipais e por membros da Secretaria 

Estadual de Saúde e constituem-se, pois, no local onde se negociam e se definem os 
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parâmetros de execução a serem implementados, de acordo com a realidade de cada estado e 

região.  

Cria-se, assim, um importante espaço de comunicação na análise situacional da 

saúde, na elaboração de propostas e intervenções e na escolha de mecanismos de gestão e 

regulação do sistema de saúde, de modo que contribuem tanto para a otimização do processo 

de descentralização quanto a ampliação do acesso aos medicamentos com o devido uso 

racional (BRASIL, 2007b, p. 14).  

Desta forma, não se configura um tratamento top-down propriamente dito, mas sim 

um necessário diálogo entre as instâncias superiores e inferiores no momento da 

implementação para que a adequação das decisões seja garantida. 

As regras do Componente Especializado da política de assistência farmacêutica, 

contudo, merecem uma especial atenção, já que é um dos mais problemáticos, pois, mesmo 

que os cuidados mais complexos não estejam incluídos nas atribuições municipais e nas 

Unidades Básicas de Saúde, eles devem ser prestados.  

Além disso, embora o financiamento e o gerenciamento sejam compartilhados pela 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a dispensação do Componente Especializado 

segue os as normas de referência dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 

estabelecidas centralizadamente pelo Ministério da Saúde e é de responsabilidade das 

Secretarias Estaduais de Saúde, o que dificulta a correta responsabilização dos entes 

federados. 

Neste sentido, para assegurar sua correta instrumentalização e evitar dúvidas 

relacionadas à execução deste específico setor do programa de assistência farmacêutica, é 

fundamental que as equipes de atenção básica municipal, bem como outros agentes públicos 

relacionados à prestação deste serviço público – como juízes diante do fenômeno da 

judicialização da saúde – tenham claro conhecimento das referências de alta e média 

complexidades, bem como de suas respectivas competências (CONSELHO REGIONAL DE 

FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2013, p. 35). 

Por isso, aconselha-se o envolvimento de um farmacêutico-gestor em regime de 

dedicação exclusiva, bem como a existência de uma estrutura específica para este 

componente.  

O Componente Especializado divide-se em outros três grupos, definidos de acordo 

com: a) a complexidade da doença, b) a garantia da integralidade do tratamento da doença no 

âmbito da linha de cuidado e c) a manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de 

gestão. 
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Somente o Grupo n. 3 é de competência dos Municípios e Distrito Federal e é 

formado por fármacos constantes na RENAME e indicados pelos Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde, como a primeira linha de 

cuidado. Já os outros grupos são de responsabilidade da União e dos Estados.  

O Grupo n. 1 compete à União e foi constituído sob os seguintes critérios: a) maior 

complexidade da doença a ser tratada ambulatoriamente; refratariedade ou intolerância a 

primeira e/ou segunda linha de tratamento; b) medicamentos que representam elevado 

impacto financeiro para o Componente Especializado; c) medicamentos incluídos em ações de 

desenvolvimento produtivo no complexo industrial da saúde. Já o Grupo n. 2, de 

responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal, segue os critérios de menor complexidade 

da doença em relação aos medicamentos elencados no Grupo 1 e refratariedade ou 

intolerância à primeira linha de tratamento (CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, 2013, p. 34). 

O Componente de Atenção Básica se refere à aquisição de medicamentos constantes 

da RENAME, somados a outros fitoterápicos e homeopáticos e, ainda, a outros definidos 

como essenciais de acordo com as necessidades da territorialidade, desde que constantes nas 

listas públicas e pactuados nas CIB. 

 A responsabilidade pela sua aquisição é comum entre os três entes federativos e os 

repasses são feitos de acordo com os seguintes critérios (CONSELHO REGIONAL DE 

FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2013, p. 28): 

- R$ 5,10 habitante/ano em âmbito Federal 

- R$ 1,86 habitante/ano em âmbito Estadual 

- R$ 1,86 habitante/ano em âmbito Municipal 

- R$ 0,50 habitante/ano da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) para aquisição de insumos para monitoramento de glicemia e 

administração de insulinas . 

Já o segundo bloco é o do Componente Estratégico e se refere à aquisição de 

medicamentos usados para doenças de perfil endêmico que tenham impacto socioeconômico, 

como tuberculose, Hanseníase, Endemias Focais, AIDS, Sangue e Hemoderivados, 

Imunológicos e Combate ao Tabagismo, Alimentação e Nutrição (CONSELHO REGIONAL 

DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2013, p. 28). A execução desse 

componente é feita de forma centralizada pelo Ministério da Saúde, o qual repassa os 

medicamentos aos Estados que armazenam e distribuem aos municípios. 
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Registra-se que todos os três Componentes foram organizados e categorizados em 

2007, pela Portaria n. 204, buscando facilitar a autonomia da gestão financeira das Secretarias 

e a identificação dos medicamentos em seus níveis de complexidade e responsabilidade 

(VIEIRA, 2010, p. 151). 

A última etapa do ciclo é a dispensação. Ela se refere à entrega correta do 

medicamento ao usuário, na dosagem e quantidade prescrita, com informações de uso e sua 

observância caracteriza-se por ser um dos elementos vitais do uso racional de medicamentos. 

O conceito de uso racional se refere  

 
[...] ao processo que compreende a prescrição apropriada; a disponibilidade 

oportuna e a preços acessíveis; a dispensação em condições adequadas; e o 

consumo nas doses indicadas, nos intervalos definidos e no período de 

tempo indicado de medicamentos eficazes, seguros e de qualidade. 

(BRASIL, 2001, p. 37).  

 

Trata-se de um dos momentos que merece maior atenção dos gestores e responsáveis 

pela assistência farmacêutica, pois são vários os obstáculos que se põem a frente da promoção 

do uso racional.  

A falta de informação dos usuários e a prática da automedicação; o número excessivo 

de produtos farmacêuticos no mercado, atrelados, ainda, ao marketing e a pressão da indústria 

farmacêutica e a enorme variabilidade de práticas clínicas e seus consequentes problemas de 

prescrição são algumas situações que fomentam a existência de práticas inadequadas de 

dispensação e que podem causar graves consequências tanto para a saúde da população 

quanto para o gerenciamento deste serviço público.  

Assim, algumas estratégias são definidas para que se assegure a dispensação racional 

dos medicamentos selecionados. O processo de escolha e seleção dos medicamentos, o 

respeito aos formulários terapêuticos, assim como o gerenciamento adequado dos serviços 

farmacêuticos como um todo constituem elementos essenciais para a promoção do seu uso 

racional. E neste sentido ganha destaque os Protocolos Clínicos e as Diretrizes Terapêuticas.  

Se o acesso a medicamentos é uma questão tão essencial ao processo de realização 

do direito à saúde, é preciso que se discuta e que se defina o tipo de medicamentos que estão 

sendo selecionados e ministrados, pois, ao mesmo tempo em que são extremamente 

relevantes, também podem constituir um fator de risco à saúde e à administração públicas 

quando utilizados sem comprovação científica de eficiência e sem comprovação técnica de 

custo-efetividade (BRASIL, 2007a, p. 119).  
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Trata-se de enfrentar tanto a problemática da variabilidade das práticas clínicas – que 

quando aplicadas sem limites implicam na elevação dos custos e no prejuízo da 

previsibilidade das ações – bem como a pressão da indústria farmacêutica e de seus ensaios 

clínicos, que trocam as antigas práticas pelos novos e melhores tratamentos, porém nem 

sempre apoiadas nas evidências mais confiáveis.  

O gestor deve ser capaz de posicionar-se respeitando os princípios da universalidade, 

integralidade e equidade do SUS e, simultaneamente, levar em consideração a qualidade e 

eficácia de assistência prestada, tendo como substrato, ainda, a qualidade técnica-

administrativa e fármaco-econômica.  

Assim, a exemplo do que acontece no momento da formulação, deve haver um 

diálogo entre as fases da política para que ela se mantenha adequada e efetiva, sendo que 

pequenas e pontuais avaliações internas como estas são extremamente necessárias. Afinal, o 

uso racional se refere ao conjunto de medidas que assegure a oferta adequada de 

medicamentos em termos de quantidade, qualidade e eficácia. 

A resposta está justamente na implantação dos PCDTs, que representam para o 

gestor a referência para a análise da pertinência das demandas e das ações que executa. Por 

isso, relacionam-se tanto com as etapas de dispensação e de uso racional quanto à etapa de 

seleção de medicamentos.  

Além da inegável contribuição dos Protocolos para aspecto clínico, também são um 

importante instrumento de planejamento do conteúdo, do financiamento e da aquisição e 

dispensação de medicamentos, portanto, de todo o processo de gerenciamento dos programas 

de assistência farmacêutica.  

Sua existência e observância reduz a variabilidade dos tratamentos e aumenta a 

previsibilidade dos serviços, o que torna possível para o gestor programar a demanda por 

medicamentos, a quantidade e periodicidade da aquisição, bem como os recursos públicos 

necessários.  

No entanto, para que sua implementação seja plena e efetiva é preciso que sejam 

utilizados desde o processo de tomada de decisão clínica, da prescrição à dispensação dos 

medicamentos, no monitoramento e acompanhamento dos pacientes, nos processos de 

planejamento, orçamentação e compra desses medicamentos (BRASIL, 2007a, p. 128). 

Por fim, os Protocolos também interessam diante dos aspectos jurídicos e legais da 

assistência farmacêutica, mais especificamente, diante do fenômeno da judicialização de bens 

e serviços de saúde, pois sua utilização tem significativa contribuição na melhoraria da 
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compreensão do Poder Judiciário no que se refere às questões clínicas, terapêutica e de 

gerenciamento.  

As ações judiciais que se referem ao fornecimento de medicamentos e tratamentos 

médicos, muitas vezes tem como objeto de tutela bens e procedimentos que não apresentam 

comprovação de eficiência e eficácia, adequação de custo-efetividade ou, ainda, não contam 

com registro no Brasil e, por estas razões, não integram as listas públicas de medicamentos. 

Outras sequer consideram tais aspectos no momento da decisão jurídica, visto que não 

pertenceriam ao direito. 

O emprego da metodologia utilizada nos PCDTs, contudo, pode se mostrar útil para 

subsidiar a decisão jurisdicional. Além de criar mecanismos que possibilitem prover o 

Judiciário de assessoria técnica, própria do Estado ou através de peritos independentes, para o 

entendimento de cada caso, tem um papel fundamental na ampliação da segurança que cada 

juiz terá na avaliação da demanda a ser julgada (BRASIL, 2007a, p. 138), assegurando uma 

decisão jurídica tecnicamente mais adequada e mais segura, do ponto de vista científico, 

acerca das questões clínicas e administrativas deste setor da saúde pública. 

 

1.6 Inserindo a judicialização no ciclo de políticas públicas 

 

Ainda que no campo de análise de políticas públicas a ideia de ciclo e de fases sirva 

como um bom recurso metodológico, é imprescindível que as abordagens sejam adaptadas às 

particularidades da situação política e institucional.  

Neste sentido, um interessante aspecto do contexto brasileiro seria a instabilidade 

generalizada decorrente do intermitente processo de transição democrática que o país vivencia 

em relação às suas estruturas institucionais e processos políticos. Aparentemente, os quase 

vinte anos de democracia brasileira não pareceram ser suficientes para o estabelecimento de 

um sistema político institucional efetivo (FREY, 1999, p. 245).  

No entanto, mais elementar para os fins desta pesquisa, apresenta-se o fenômeno da 

judicialização de políticas públicas, que dificilmente é inserido nas análises de políticas 

públicas, mas, inevitavelmente, é fator que contribui para esta volatilidade. Ele torna ainda 

mais dinâmica as relações entre Estado e sociedade, visto que adiciona novos atores a todo o 

processo e, ainda, redefine caminhos e o resultados deste já descontínuo e sinuoso processo 

(BARREIRO; FURTADO, 2015, p. 303). 

Relacionar a judicialização de políticas públicas com a policy analysis significa 

aproximar-se de uma perspectiva institucional, tanto no sentido de compreender como uma 
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instituição se estrutura e define seu comportamento quanto no de analisar como ela pode 

influenciar o desenvolvimento e a execução de políticas públicas já existentes.  

As possibilidades que emergem destes pontos de intersecção tornam necessário um 

deslocamento de foco – que em certa medida se distancia dos estudos dos programas quanto 

ao seu conteúdo e funcionamento – para compreender como são processadas estas 

interferências.  

No entanto, é somente a partir de um conhecimento suficiente tanto das instituições 

quanto dos processos político-administrativos é que teremos um quadro referencial completo 

de análise. Assim, além da dimensão processual das políticas públicas, passa a ser importante 

a dimensão institucional. 

O que aqui se valoriza é a importância do fator institucional para a compreensão dos 

acontecimentos e escolhas políticas concretas. O interesse na dimensão institucional deriva da 

compreensão de que os atores políticos e sociais agem não somente de acordo com seus 

interesses pessoais, mas também segundo suas identidades, suas posições e cargos que 

ocupam.  

Assim, sem negar a existência do cálculo racional e autointeressado dos decisores, a 

perspectiva neoinstitucionalista vem ilustrar que o cálculo estratégico destes ocorre dentro de 

uma concepção mais ampla das regras, papéis, identidades e valores (SOUZA, 2006, p. 38) 

que influenciariam o ator político nas suas decisões e na compreensão daquilo que seria a 

estratégia apropriada. As possibilidades de escolha seriam determinadas de forma decisiva, 

também, pelas estruturas político institucionais.  

Não se trata, pois, de uma perspectiva institucionalista tradicional, na qual as 

instituições controlariam as redes de relações sociais ou regulariam a distribuição de 

gratificações e posições sociais. Parte-se da premissa de que elas também são produto de 

processos políticos que refletem relações de poder que podem ter efeitos decisivos para o 

processo político e seus resultados materiais (FREY, 1999, p. 247). 

Assim, não só os indivíduos, mas também as instituições têm poder de influenciar as 

políticas públicas, de redefinir alternativas políticas e até mesmo mudar a posição relativa dos 

atores envolvidos. E neste sentido, passa a ser interessante analisar qual e como se dá a 

influência das variáveis institucionais nos resultados das políticas públicas (SOUZA, 2006,    

p. 39). 

Juízes e Tribunais, juntamente com os governantes e burocratas da administração e 

gestão pública, podem ter um papel significativo nas políticas públicas, pois ampliam o 

número de atores que participam do seu processo de implementação, mesmo depois de 
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aprovadas pelas maiorias legislativas e, ainda, influenciam na definição dos sues parâmetros 

de execução. 

Contudo, apesar de existir nos estudos de ciência política brasileira um vasto 

conjunto de trabalhos que versem especificamente sobre os Tribunais, majoritariamente 

ignoram o papel político desta instituição no desenvolvimento do processo decisório, ao passo 

que poucas vezes são mencionados nas análises de resultados das políticas.  

Mesmo quando o setor jurídico é incorporado às análises, pouca atenção é voltada 

para sua dimensão madisoniana de embate entre os três poderes e, especialmente, no que se 

refere à elaboração de políticas públicas (TAYLOR, 2007, p. 233).   

No entanto, este é um erro que afeta significativamente a relação entre as análises de 

política pública e o seu real funcionamento. Há um crescente reconhecimento entre os 

analistas políticos de que os diversos grupos de interesse que participam deste processo 

procuram pelo local institucional que mais lhes convém para apresentar suas contestações, 

quer sejam eles as agências reguladoras, as instâncias burocráticas específicas ou, ainda, o 

Poder Judiciário. 

Neste sentido, muito em função deste último não fazer parte do sistema político e da 

autoridade de suas decisões, o Judiciário tem sido utilizado para dar voz e poder de 

contestação a grupos minoritários que não agem no momento da deliberação político entre 

Executivo e Legislativos, incorporando-os no debate da elaboração e implementação destas 

políticas, ainda que mínima e marginalmente. 

Embora verifique-se que a postura do Supremo Tribunal Federal (STF), em 

particular, tenha sido caracteristicamente cautelosa, evitando alargar os potenciais conflitos 

com o Executivo, a atuação do Poder Judiciário em algumas determinadas áreas, como a da 

saúde pública, por exemplo, é alarmante e apresenta impactos significativos na execução 

destas políticas. 

À luz deste manifesto e recorrente papel é preciso pensar sistematicamente a 

influência do Judiciário no sistema político e na formulação de políticas públicas, no sentido 

de examinar como e sob quais condições os Tribunais interferem nas decisões tomadas nos 

poderes Executivo e Legislativo ou, ainda, sob quais aspectos o Judiciário substitui estes 

últimos e implementa, ele mesmo, uma política pública pautada em suas próprias decisões.  

Assim, é preciso que a atuação dos Tribunais seja incorporada às análises de tomada 

de decisão. Do contrário, este processo será inadequadamente compreendido e a interferência 

destes atores poderá ser mal interpretada ou até mesmo negligenciada (TAYLOR, 2007,        

p. 237). 
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Entretanto, adverte Saravia (2006, p. 37-38), para verdadeiramente compreender o 

poder desta influência é preciso entender tanto a cultura quanto o comportamento da 

respectiva instituição, visto que são moldadas por suas estruturas racionalmente ordenadas e 

por suas funções. Isto, adianta-se, será analisado em capítulo posterior, onde nos apoiaremos 

na perspectiva sistêmica de Niklas Luhmann para examinar quais as estruturas que alicerçam 

o funcionamento do sistema jurídico e quais as suas limitações. 

Feita a conceituação e a análise de políticas públicas segundo o modelo do ciclo 

político, é preciso agora pensá-la judicializadamente, aproximando suas fases constituintes 

das discussões tangentes à judicialização e àquilo que ocorre na prática, inserindo-a na 

perspectiva cíclica, para examinar a forma pela qual o Judiciário se relaciona com as políticas 

públicas, ou seja, para compreender qual a influência do sistema jurídico em todo o ciclo de 

políticas públicas. 

A primeira fase da política pública judicializada é, a exemplo do modelo analítico de 

Howlett e Ramesh, a identificação do problema e a formação da agenda. Nas análises de 

Ciência Política valoriza-se o caráter essencialmente político desta etapa, chamando atenção 

para a multiplicidade de atores, interesses e estratégias que dialogam neste momento de 

instituição e fundamentação da ação governamental.  

Contudo, quando judicializada, o mecanismo político de ingresso do problema no rol 

de atribuições do governo é substituído pelos elementos necessários da ação processual, a 

individualidade e especificidade do pedido e da causa de pedir. Segundo Barreiro e Furtado 

(2015, p. 305), neste momento surgem críticas das mais contundentes à judicialização. 

Primeiramente, pois a substituição dos atores políticos responsáveis tanto pela 

identificação do problema quanto pela montagem da agenda significaria o afastamento da 

representação política democraticamente eleita pela representatividade funcional, o que, além 

de por em cheque a legitimidade democrática da atuação dos Tribunais, contribui para a 

despolitização dos conflitos e para o derruimento do homem democrático. 

Há aqueles que entendem o deslocamento dos problemas políticos para o Judiciário e 

a consequente atuação jurisdicional como um fator de aumento das garantias democráticas, 

pois abriria uma via de ação para a proteção e efetivação de direitos e, ainda, contribuiria na 

exposição das falhas de execução de uma política pública ineficaz. 

Sem pretender esvaziar esta questão, compreende-se que se trata de uma visão um 

tanto quanto otimista do fenômeno da judicialização. Considera-se que, apesar de estar 

reservado às instâncias políticas a prioridade na implementação de políticas públicas, seria o 

Judiciário um ator apto a controlar esta concretização e, caso necessário, complementá-la e até 



58 

 

mesmo corrigí-la. Ocorre que, embora aparente representar um meio termo, esta forma de 

compreensão na verdade se baseia na crença de que o ativismo judicial é a melhor forma de 

promover os direitos sociais (SILVA, 2008, p. 592-593). 

As soluções baseadas em discussões e procedimentos do processo de construção 

político seriam substituídas pela crença de que a lei é o instrumento mais apto à consecução 

dos objetivos da coletividade, ainda que seus imperativos de execução escapassem de 

qualquer mecanismo de controle social democrático, bem como se houvesse uma congruência 

entre a vontade geral, as demandas sociais e o direito e existisse, por parte do sistema jurídico, 

a efetiva capacidade de lidar com as relações causais externas ao direito (CAMPILONGO, 

2002, p. 176). 

Ademais, qualquer discussão sobre políticas públicas e efetivação de garantias 

democráticas pela via judicial requer, como condição necessária, estar respaldada em 

verificações empíricas. É preciso que se conheçam quais os reais efeitos as decisões judiciais 

implicam às políticas públicas.  

Neste sentido, quando se fala em deslocamento dos problemas políticos para o 

Judiciário, há que se abordar, por exemplo, quem de fato utiliza o Poder Judiciário, ou seja, as 

limitações do acesso à justiça, no sentido de verificar se há uma pré-disposição em beneficiar 

aqueles que tradicionalmente têm mais recursos e mais informações ou se o fenômeno 

beneficia as parcelas menos favorecidas da sociedade, que mais carecem da implementação de 

políticas públicas.  

Em segundo lugar estaria a crítica da despolitização dos conflitos e do derruimento 

do homem democrático. Entende-se que discussão jurídica – pautada que é no litigio 

individualizado e na decisão que procede à integração do conflito pela orbita jurídica – 

funcionaria, pois, como mecanismo de individualização e de trivialização daqueles, retirando-

lhes o caráter político e impedindo uma noção mais ampla tanto do fenômeno em si quanto 

dos seus desdobramentos. O litigio poderia ser resolvido, mas o conflito não seria 

compreendido, pois desarmando da relação de causalidade entre o caso particular e o todo da 

organização social, política e econômica (GASPARDO, 2011, p. 266). 

O privilégio da solução dos problemas sociais de forma individualizada e terceirizada 

na norma e no Poder Judiciário significaria, pois, uma regressão de integração social e 

prejudicaria a noção de que é por meio da mobilização política e coletiva que alterações em 

agendas governamentais e pressões políticas são produzidas. 
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Por fim, critica-se a judicialização de políticas públicas, vez que significaria a 

utilização de um modelo de planejamento top-down, onde a decisão estaria centralizada na 

norma e a solução definir-se-ia pelo magistrado.  

Como já verificado, esta forma de compreensão se mostra inadequada para 

compreender quais seriam os verdadeiros fatores de ineficácia ou insucesso de uma política 

pública, visto que não a considera como um processo interativo e condicionado pelas 

variantes do momento de execução, no qual tomadores de decisão e implementadores 

dialogam diante das reais possibilidades e limites que emergem. 

Retomando-se as etapas da política pública judicializada, a seguinte seria a da 

formulação de alternativas e da tomada de decisão, compreendida como o momento de maior 

dificuldade da intervenção judicial, em razão da distância existente entre o ambiente jurídico e 

a análise de políticas públicas.  

A falta de expertise dos Tribunais para com os aspectos técnicos da implementação 

da política pública e, também, no que tange à compreensão do seu fenômeno político 

ilustraria uma enorme carência cognitiva. Quanto mais aspectos técnicos tiverem de ser 

considerados pelo crivo jurídico – que vão desde a prescrição de protocolos clínicos, passando 

pela utilização dos recursos públicos, até à sua distribuição entre as diferentes classes sociais 

– mais cautelosa e reverente em relação às decisões dos demais poderes deveria ser a atuação 

do Judiciário (BARREIRO; FURTADO, 2015, p. 305-306). 

No entanto, a tomada de decisão judicial é proferida nos limites da relação 

jurisdicional e restrita às suas condições estruturantes. Ela passa a ser transmitida por meio 

do exame individualizado na figura do pedido, restrito que é aos elementos existentes no 

processo, refratário a considerações extrajurídicas e objetificado na relação interpartes e na 

integração daquele litígio à luz das normas vigentes (BARREIRO; FURTADO, 2015,        

p. 306).  

Assim, há uma completa e prejudicial redução do fenômeno político-administrativo. 

Ao se substituir a administração e gestão pública – para não se falar na exclusão da 

participação popular neste processo – por um Estado-juiz, este assume todas as três primeiras 

etapas de deliberação, pautando-se no raciocínio jurídico e restrito às regras do processo 

judicial, devolvendo ao Poder Executivo apenas um cumpra-se em relação à decisão por ele 

proferida.  

Desta maneira, não só os elementos técnicos e fáticos que surgem como 

condicionantes do momento da implementação são inadequadamente tratados, mas também a 

compreensão da política pública como um todo. 
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Inobstante, costuma-se dizer que a judicialização só afeta as políticas públicas na 

fase da implementação, mantendo veladas as considerações a elas pertencentes a atuação 

jurisdicional nas primeiras etapas. Isto é deve, primeiramente, ao fato de que é pelas falhas na 

implementação que determinada demanda chega ao Judiciário. Em segundo lugar, pois é 

sobre esta etapa que os efeitos da judicialização saltam aos olhos, gerando maiores impactos à 

administração e gestão pública.  

O que ocorre, na verdade, é que, apesar do possível efeito pedagógico que o 

fenômeno pode ter sobre os gestores – na medida em que o vasto material produzido pelos 

processos pode ser usado para reavaliar seus planos de execução, a judicialização é um “[...] 

resultado não antecipado, que insere a instituição judiciária no ciclo da política pública, 

alterando toda a sistemática de funcionamento do mesmo.” (BARREIRO; FURTADO, 2015, 

p. 307).  

O fenômeno tumultua o processo político-administrativo não apenas no sentido de 

substituição dos tomadores de decisão, mas também no que se refere à maneira como 

considera os critérios exigidos pela política pública no momento em que decidem. Muitas 

vezes, pulam ou negligenciam etapas necessárias que fomentam uma compreensão mais 

ampla e adequada de aspectos que precisam ser discutidos, como a comprovação de eficácia e 

custo-efetividade de um medicamento e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.  

Neste sentido, a política pública, quando discutida no âmbito jurisdicional, gera uma 

inversão das fases do ciclo, visto que se inaugura na Justiça por falhas na implementação 

administrativa, e, também, resulta na substituição do crivo político pelo jurídico 

(BARREIRO; FURTADO, 2015, p. 308). Isto não significa que não houve uma formulação 

político-administrativa da política pública antes do ingresso do Judiciário, mas sim que, com a 

reunião das três fases, que vão desde a identificação do problema à tomada de decisão, agora 

presentes e definidas no âmbito jurídico, há uma completa ressignificação do processo da 

política pública em função da atividade jurisdicional. 
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Figura 2: O ciclo de políticas públicas judicializado 

 

Fonte: Barreiro e Furtado (2015, p. 309). 

 

Desta forma, a seleção de soluções técnicas, própria da fase formulação, por 

exemplo, ganham uma conotação completamente diversa, já que as hipóteses restringem-se ao 

pedido e, como referido, falta ao agente público figurado no sistema jurídico a expertise 

presente na estrutura administrativa do Poder Executivo.  

Além disso, apesar da possiblidade de realização de audiências públicas no processo 

judicial, verifica-se uma enorme carência de participantes na formação da agenda quando 

tratada por meio de ações judiciais, quer sejam elas coletivas ou individuais. Nas coletivas, 

este problema ainda é minimizado, mas ainda assim não se discutem temas, problemas 

relevantes e soluções que não aquelas que se reportem aos problemas dos autores, 

individualizados.  

O momento da tomada de decisão também tem suas especificidades, pois na 

judicialização a única estrutura de escolha é aquela condicionada pelo problema específica e 

individualizadamente tomado, exatamente pelo fato do crivo jurídico necessitar se ater ao 

pedido formulado e a obrigatoriedade de julgá-lo, afetando uma compreensão mais ampla do 

fenômeno e, consequentemente, o raio de ação da estratégia de solução estatal.  

Assim, em nome da concretização de direitos e da prestação de serviços públicos, 

prefere-se uma compreensão restrita e, na circunstância, favorável do que vem a ser fazer 

política pública.  

A cultura jurídica interna é um fator que torna a compreensão jurídica carente dos 

artifícios necessários para uma tomada de decisão em questões de política pública. Ela faz 

com que os juízes, apoiados em preceitos dogmáticos, ajam de maneira formalista, preferindo 



62 

 

dizer e cumprir o prescrito na lei do que se abrir às novas exigências, como se verá mais 

detalhadamente no capítulo seguinte.  

Por conseguinte, o enfrentamento da escassez de recursos e de sua real 

disponibilidade, bem como a análise de questões clínicas e orçamentárias fica prejudicado, 

quando não são desprezados, afetando a capacidade da tomada de decisão judicial. 

De fato, dificilmente pode um magistrado se esquivar do cumprimento do direito, 

mas há que se perceber que seu dever de obediência ao vigente não lhe outorga uma visão 

precisa no que concerne às políticas públicas (TAYLOR, 2007, p. 243). 

Não é objetivo deste estudo analisar o conflito existente entre o direito à vida digna e 

saudável e o equilíbrio orçamentário, que inevitavelmente perpassa por qualquer discussão 

acerca do tema da judicialização das políticas públicas de saúde.  

Embora acredite-se que tanto o efetivo planejamento da política pública quanto a 

adequada compreensão da reserva do possível devam ser balizas da atuação jurisdicional 

nestes temas, a realização dos direitos sociais não devem ser colocados em segundo plano 

diante destas questões administrativas, quer seja por seu significado, quer seja pelos objetivos 

que busca implementar ou, ainda, pela proximidade da dignidade dos indivíduos com os quais 

se relaciona. 

No entanto, o que se compreende é que da mesma maneira que há críticas à forma 

que a reserva do possível, fática ou jurídica, é invocada pelo Poder Judiciário – por vezes, 

retórica e irrazoável e sem se ater a um exame concreto de seus fundamentos para afastar a 

exequibilidade de um direito ou evitando confrontos com outros poderes – o mesmo pode 

acontecer no momento de realização de um direito social ou de implementação de uma 

política pública jurisdicionalmente, que deixa de considerar aspectos tão elementares e 

necessários quanto aqueles, em decorrência do uso do raciocínio jurídico, da demanda 

individualizada, da decisão circunscrita à análise específica do pedido e da compreensão de 

políticas públicas restrita às suas normas estruturantes. 

Ou seja, a partir de um olhar sistêmico do fenômeno da judicialização – que 

desenvolveremos no capítulo subsequente – pode-se perceber que o problema não está no 

privilégio da reserva do possível sobre o direito à saúde ou vice-versa, mas no despreparo ou 

na inadequação da análise meramente jurídica sobre estes temas.  

A redução dos fenômenos políticos e administrativos ao prisma jurídico tornaria a 

opinião jurídica inapropriada, ainda que a decisão judicial produza efeitos no nível prático, 

pois restrita aos limites do funcionamento do sistema jurídico, além de pautada numa 

perspectiva dogmática-normativista-formalista e individualizada do problema. 
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Em nome da finalidade de determinada ação processual e do valor nela tutelado, 

desprezam-se todas estas considerações e fecham-se os olhos para suas consequências. Com 

isso, não há um exame de previsibilidade sobre o impacto, bem como sobre a forma com que 

estas questões serão resolvidas quando saírem do âmbito judicial e chegarem às instâncias 

administrativas.  

A falta de participação de diversos aspectos cognitivos clínicos e administrativos – 

que têm seu papel, principalmente, no que se refere à atividade administrativa nos termos de 

suas variáveis e limites – faz com que o crivo jurídico e sua operacionalidade refratária às 

determinações da política de assistência farmacêutica seja incapaz de centralizar tais decisões 

e traçar estratégias que possam ser adequadamente executadas. 

É preciso reconhecer, entretanto, a inevitabilidade e a importância deste fenômeno 

judicial como via alternativa de satisfação de direitos sociais em uma democracia na qual a 

relação entre Executivo, Legislativo e sociedade fogem do ideal.  

Neste diapasão, a problemática da judicialização ainda não esgotou seu potencial de 

análise e permanecerá, certamente, como alvo de reflexão e de pesquisa por parte de cientistas 

sociais e juristas nos próximos anos (BARREIRO; FURTADO, 2015, p. 307).  

É premente, contudo, que se compreenda a urgência e a relevância de investigações 

que sejam capazes de examinar como o Poder Judiciário interfere nas políticas públicas, como 

ele se insere no ciclo político e como a judicialização acaba reformulando não só os 

parâmetros de execução de uma política pública como o próprio modelo processual descritivo. 

O estudo transversal deste fenômeno é, portanto, instrumento necessário para 

aproximar o Judiciário do ciclo político – no sentido de fazer com que se comuniquem e 

preservem a racionalidade deste método de análise – e para avaliar a capacidade da 

intervenção judicial como uma efetiva arena de concretização de direitos sociais e de 

realização de democracia.  

A partir da perspectiva da reformulação e da ressignificação deste ciclo político, 

espera-se abrir possibilidade de novas discussões que envolvam as contribuições pertencentes 

à análise e gestão das políticas públicas, bem como as que se referem às dimensões jurídicas 

da judicialização, como a capacidade operacional dos Tribunais de lidar com elementos 

extrajurídicos e assumir funções próprias da política, tarefa a qual nos debruçaremos nas 

próximas páginas. 
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CAPÍTULO 2 ANÁLISE SISTÊMICA DA JUDICIALIZAÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE SAÚDE 

 

No capítulo anterior buscamos compreender o que são políticas públicas, a partir da 

comparação de referenciais teóricos da Ciência jurídica e da Ciência da Administração 

Pública e pudemos perceber que elas só podem ser verdadeiramente compreendidas quando 

ressaltado seu aspecto processual, ou seja, quando entendida como o resultado de um fluxo 

contínuo e cíclico de decisões político-administrativas. 

Examinamos, também, como a judicialização afeta este fluxo de decisões e, neste 

sentido, verificou-se que, quando judicializada, etapas são suprimidas e parâmetros de 

execução são alterados, visto que substitui-se a racionalidade político-administrativa pela 

operacionalidade jurídica e por critérios eleitos pelo magistrado. 

Entretanto, como já ressaltado, para verdadeiramente compreender o poder e a 

eficácia desta influência é preciso entender o comportamento da respectiva instituição, visto 

que são moldadas por suas estruturas racionalmente ordenadas e por suas funções.  

O objetivo deste capítulo é justamente analisar como o sistema jurídico funciona, no 

intuito de avaliar se a operacionalidade da decisão judicial – e, por extensão, do Poder 

Judiciário – é apta a lidar de maneira adequada com os aspectos que circundam o 

fornecimento de medicamentos ou se, ao exercer esta função, a atuação jurisdicional 

configuraria uma disfuncionalidade na política de assistência farmacêutica. 

O tema é clássico, as relações existentes entre a política e o direito. Mas como bem 

adverte Campilongo (2002, p. 15), independentemente do quão debatido já tenha sido o tema, 

é preciso redescrever esta relação, haja visto que tanto o direito administrativo quanto a 

jurisdição propriamente dita, tão caros ao objeto desta produção acadêmica, nunca serão 

compreendidos de maneira aprofundada sem uma sólida teorização sobre os vínculos 

existentes entre o direito e a política.  

Assim, abandonando esta visão escalonada que os separam, passaremos a oferecer 

referências que permitem identificar como funcionam e como se relacionam, o que nos remete 

a  definir o que pertence à política e o que pertence aos Tribunais, bem como onde estão as 

diferenças mais importantes entre os dois sistemas. 

Para tanto, apresentamos como referencial teórico a teoria dos sistemas autopoiéticos 

de Niklas Luhmann que, segundo Leite (2008, p. 34), seria o instrumento analítico mais 

adequado para descrever o funcionamento do sistema jurídico e os limites da decisão judicial 

ao tratar de questões políticas. 
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 Tradicionalmente, os estudos preferem deixar a um plano secundário as 

especificidades operativas internas do jurídico e, por isso, apresentam pequena capacidade de 

apreensão do seu funcionamento.  

Modelos da sociologia política – como a judicial research – e da teoria jurídica 

americana estabelecem ligações entre os respectivos sistemas, mas o modelo sistêmico parece 

mais ajustado a compreender como se dá este entrelaçamento ao dar enfoque ao interior dos 

sistemas, ou seja, às suas peculiaridades operativas. 

Fatores como os limites estruturais do Judiciário para a escolha, controle e 

implementação de políticas públicas, bem como para lidar com as sobrecargas que o sistema 

político delega ao sistema jurídico podem ser mais bem analisados a partir desta perspectiva 

(CAMPILONGO, 2002, p. 88). 

Assim, com a compreensão de como funcionam os Tribunais e o sistema jurídico em 

mãos, poderemos analisar com qual capacidade juízes lidam com as questões clínicas e 

administrativas exigidas pela política de assistência farmacêutica – como os PCDT, a 

Medicina Baseada em Evidências, os estudos epidemiológicos e os aspectos distributivos da 

dispensação de medicamentos. 

Nosso esforço, portanto, reside em utilizar a teoria dos sistemas autopoiéticos para 

extrair categorias analíticas que sirvam de fundamento teórico voltado à análise empírica que 

será levada a cabo no terceiro capítulo e que tratará especificamente dos efeitos distributivos 

da judicialização de medicamentos e tratamentos médicos do município de Franca/SP.  

No entanto, devemos ter em mente que quando a teoria do direito discute a crise da 

racionalidade do sistema jurídico no Estado Social – ou seja, no contexto da hiperlegalização 

da sociedade – não está fazendo nada mais do que chamar a atenção para os desequilíbrios 

que o protagonismo do Judiciário pode provocar nas relações entre a Justiça e a 

Administração Pública (CAMPILONGO, 2002, p. 92-93). 

Contudo, antes de passarmos ao exame específico do funcionamento do sistema 

jurídico, é preciso ter em mente os pressupostos da teoria sistêmica de Luhmann. Afinal, 

compreender o sistema jurídico como um subsistema autônomo e autorreferencial inserido em 

uma sociedade funcionalmente diferenciada, como estabelece o autor, implica na descrição de 

alguns conceitos e características específicos. 
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2.1 A teoria dos sistemas autopoiéticos  

 

2.1.1 Pressupostos teóricos e teoria da evolução social 

 

Para entender como funciona o Poder Judiciário e com qual capacidade enfrenta a 

questão dos pedidos de fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos é preciso, 

primeiramente, compreender o sistema jurídico com um sistema social autopoiético, ou seja, 

como um organismo autônomo que se autodetermina a partir da relação que estabelece com o 

seu entorno e que funciona observando uma operacionalidade específica, mediada por seus 

próprios elementos internos. 

A teoria dos sistemas autopoiéticos de Niklas Luhmann, desenvolvida na década de 

80, assume uma perspectiva completamente diferente daquela sobre a qual estavam 

assentadas a teoria do direito e a sociologia do direito dos anos 70 (GIORGI, 2000, p. 190).  

Primeiramente, porque ela toma emprestado o conceito de autopoiesis – utilizado por 

Mutuarana e Varela para descrever como organismos vivos são capazes de produzir e 

reproduzir a si próprios (MELLO, 2006, p. 355) – para explicar como se constituem e como 

funcionam os sistemas parciais que compõe a sociedade contemporânea.  

É no terceiro período da produção acadêmica de Luhmann que o autor revisita alguns 

pontos de sua antiga teoria sistêmica – a dos sistemas diferenciados e completamente 

automizados – e desenvolve sua própria sociologia jurídica, rompendo com as tradicionais 

formas de descrição da sociedade contemporânea baseadas na filosofia do sujeito. 

O que está por trás desta tentativa refinada de descrição da sociedade é, nas palavras 

de Campilongo (2002, p. 20), uma crítica ao tradicional iluminismo racionalista, centrado no 

homem, orientado pela filosofia da ação e assentada em pressupostos ontológicos, verdades 

universais, princípios e certezas apriorísticos. O novo iluminismo, o sociológico de Luhmann, 

opta por descrever a sociedade a partir da racionalidade dos sistemas sociais. 

Para ele, os homens seriam indivíduos orgânicos e psíquicos, cujas estruturas de 

compreensão da realidade são baseadas na consciência, a qual seria uma operação de 

construção de sentido distinta e incompatível com os elementos intelectivos dos sistemas. Por 

isso, o autor estabelece que a razão humana deveria se situar fora dos elementos que 

constituem e que guiam a sociedade, rompendo com a tradição sociológica humanista que 

colocavam o homem no centro da sociedade (LEITE, 2008, p. 16). 

Passa-se, então, da racionalidade dos sujeitos para a racionalidade dos sistemas e, por 

isso, se diz que a sociologia de Luhmann sai de uma opção ontológica para uma pós-



67 

 

ontológica, de critérios de racionalidade filosóficos e teleológicos para o reconhecimento da 

contingência, do relativismo e da secularização (CAMPILONGO, 2002, p. 153). 

Não se trata, contudo, de uma decisão teórica livre, mas sim de uma exigência 

imposta pelas limitações do instrumental analítico da filosofia do sujeito. A descrição das 

sociedades complexas não poderia partir de uma perspectiva ética ou humanista, pois esses 

enfoques seriam parciais em suas referências, perfeccionistas nas suas formas e lineares no 

tempo.  

Para ele, os juízos de racionalidade devem ser desvinculados de significados 

preexistentes dados por um observador externo e a descrição da realidade deveria depender, 

na verdade, de como são compreendidos no interior de cada subsistema (CAMPILONGO, 

2002, p. 154). 

A contribuição desta teoria estaria em sua precisão histórica e em seu potencial 

analítico, que parecem mais adequados à complexidade da sociedade vigente. Isto porque ela 

assume a improbabilidade como característica da evolução social, rompendo com noções que 

trabalham com certezas sedimentadas e pretensões de engenharia social (GIORGI, 2000,       

p. 193). 

Assim, propõe a utilização de um novo método analítico para superar o 

individualismo metodológico e o realismo epistemológico que seriam ingênuos e inadequados 

diante da complexidade da sociedade moderna (VILLAS BOAS FILHO, 2009, p. xxix).  

É dentro desta conjuntura que ele passa a utilizar a teoria da comunicação, e não a da 

consciência, como o instrumento teórico mais apto descrever como se constitui e como 

funciona a sociedade. 

Isso seria uma vantagem, pois além de romper com os pressupostos clássicos do 

iluminismo – a razão humana como aspecto determinante da descrição da sociedade – 

implicaria numa neutralização normativa, ou seja, na impossibilidade da subordinação entre 

sistemas que permitiria que temas e problemas específicos pudessem ser aprofundados e mais 

bem compreendidos pelos sistemas especializados sem a influência de uma força 

determinante superior.  

Neste diapasão, para Luhmann, a sociedade contemporânea não é composta por 

indivíduos, mas sim por diversos sistemas autônomos com diferentes funções – como o 

político, o econômico, o jurídico, o científico, o religioso – onde cada sistema satisfaz a 

própria função e não pode ser substituído por outro (GIORGI, 2000, p. 191). Isto porque ela 

teria atingido um nível de complexidade e dinamicidade tamanha que não mais comportaria 

uma estrutura na qual a ordem das coisas era determinada por uma única forma de 
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compreensão do mundo. Era necessário que o conhecimento pudesse ser setorizado em 

diferentes áreas para que as exigências da conjuntura pudessem mais adequadamente 

trabalhadas. 

A sociedade teria passado por três estágios ou formas de estruturação social antes de 

se dividir em sistemas com diferentes funções, sendo que cada uma expressava diferentes 

critérios de organização.  

A primeira fase seria a segmentária e corresponderia às sociedades primitivas, cujos 

critérios de divisão seriam naturais, como gênero e idade. A segunda, própria das sociedades 

clássicas, como as gregas e romanas, obedeceria à divisão centro/periferia, seguindo critérios 

geográficos, como campo e cidade. Por fim, a estratificada, dos regimes monárquicos, 

baseava-se em critérios sócio-hierárquicos que separavam nobres de plebeus, onde o 

determinante era a posição social, a origem da família e o status de nascimento 

(CAMPILONGO, 2002, p. 23-24). 

Contudo, diante do aumento de complexidade social surgem limites deste contexto. 

Passa-se, assim, de uma ordem assentada nas posições sociais para outra determinada pelas 

funções específicas de subsistemas.  

Isto porque a produção do conhecimento e a solução dos problemas deixam de se dar 

a partir de uma perspectiva unívoca e universal para ser setorizada em diferentes âmbitos 

(VILAS BOAS FILHO, 2009, p. 104), possibilitando, assim, que as novas exigências 

pudessem ser melhor administradas e resolvidas, já que observadas a partir de diferentes 

ângulos, mais compatíveis com as especificidades dos problemas. 

Este processo de evolução social, portanto, nada teria a ver com a realização de um 

ideal determinado apriorioristicamente nem se dirigiria a um fim determinado pela 

consciência coletiva de indivíduos (SALIM; SILVA, 2016, p. 97). Tais aspectos poderiam 

condicionar o agir do sujeito, mas não da sociedade, cujo motor seria, pois, a crescente 

complexidade do mundo e a necessidade de seus problemas e dilemas reduzidos, com ênfase 

no acaso e na imprevisibilidade com que isso aconteceria.  

A evolução da sociedade seria, portanto, fruto da realização do potencial de 

compreensão destas complexidades e da adaptação das estruturas dos sistemas por meio de 

um processo de variação, seleção e estabilização (CAMPILONGO, 2002, p. 88-89). 

Ou seja, haveria um desnível entre a complexidade mundana e a forma como os 

sistemas lidam com esta complexidade – entre mundo e sua percepção – o qual levaria a 

necessidade de frequentes reações de compensação dentro dos sistemas, ou seja, de 

adaptações que os tornariam aptos a interagir mais adequadamente com esta complexidade.  
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É por isso que se entende que a sociedade contemporânea seria decorrente da relação 

que se estabelece entre os sistemas e o ambiente. Os sistemas seriam impulsionados a reagir 

conforme as necessidades e as possibilidades do contexto – ao que o autor dá o nome de 

ambiente ou entorno – para se adequar a ele, reduzindo a complexidade que lhe atinge.  

 

2.1.2 A relação sistema/ambiente e a teoria da comunicação 

 

A sociedade como se estrutura hoje seria fruto da maneira como os sistemas 

interagem com as exigências da realidade – com as informações e prestações do ambiente – 

que são caracteristicamente complexas e contingentes.  

Complexas, pois composta por diversas referências valorativas dispersas e 

fragmentadas que implicam numa variedade enorme de possibilidades e alternativas. E 

contingentes, pois não podermos prevê-las nem controlá-las.  

Ocorre que a realidade que emerge de um contexto guardaria íntima relação com os 

fatores e interesses permeiam a tomada de decisão do indivíduo que se situa na posição de 

decisor (LEITE, 2008, p. 15), os quais seriam imprevisíveis e improváveis. Assim, nos 

restaria a ideia de futuro como imprevisão. 

Tal complexidade e contingência provocam uma espécie de pressão seletiva nos 

sistemas (NEVES, 2006, p. 16), que é justamente a necessidade de que os novos contextos e 

as novas demandas sejam compreendidos para que possam ser praticados. Seria como se, 

diante de mudanças nas regras de um jogo, os jogadores precisassem entender as novas regras 

para poder continuar o jogo. 

Este processo se denomina de redução da complexidade e, na perspectiva sistêmica 

de Luhmann, ele se dá por meio de um processo específico de formação de sentido 

denominado comunicação.  

Segundo Mello (2006, p. 357), comunicação é um mecanismo de compreensão da 

realidade similar à razão humana ou à consciência, mas que faz uso das suas próprias 

referências internas para selecionar e compreender as informações do ambiente, fazendo com 

que o sistema intelectivo que utiliza este processo seja capaz de produzir a si próprio.  

É isso que faz com que o homem seja colocado de fora desta relação 

sistema/ambiente – e, consequentemente, das formas de descrição da sociedade – pois a 

racionalidade humana não obedece os mesmos preceitos de funcionamento dos sistemas 

funcionais que compõe a sociedade contemporânea.  



70 

 

Trata-se, portanto, de uma operação de construção de sentido mais complexa. Ela é 

constituída por três etapas, ou melhor, por meio da síntese de três operações seletivas – a 

mensagem, a emissão e a compreensão – enquanto que o processo intersubjetivo dos homens, 

a razão, se completa por meio das duas primeiras.  

Segundo Luhmann (2007, p. 59), apenas com a terceira seleção uma unidade de 

comunicação se fecha e torna possível a sequência desta mesma unidade, ou seja, é a presença 

da compreensão no processo comunicativo que faz com que o sistema seja capaz de se 

autodeterminar, o que nos remete à ideia de autopoiese.  

Isto porque uma informação só é verdadeiramente compreendida quando o sistema é 

capaz de reproduzi-la internamente. Este processo faz com que este sistema acabe 

desenvolvendo suas próprias operações cognitivas no momento em que interage com a 

informação. Assim, o núcleo do processo intelectivo passa da figura do emissor da 

informação para o receptor. 

É esse mecanismo que conduz à ideia de autorreferencialidade, pela qual um sistema 

sempre reage às informações e estímulos advindos do ambiente entrando em contato consigo 

mesmo, a partir dos elementos que constituem o próprio sistema, ativando operações internas 

acionadas nesta interação.  

O resultado final da relação sistema/ambiente é, assim, a autodeterminação do 

sistema. Como bem observa Giorgi (2000, p. 191), os sistemas se autodeterminam pela 

capacidade de se diferenciarem de seu entorno e de reproduzir esta diferença de forma 

contínua e coerente. 

Segundo Luhmann (1993, p. 292), a unidade do sistema pode ser expressada como 

diferenças no sistema, as quais se tornam guias de diferenciação. Isto acontece 

estruturalmente através da multiplicação da diferença entre sistema e ambiente dentro do 

sistema e é esta forma de diferenciar-se que controla qual semântica atinge plausibilidade no 

sistema e qual não. 

Este denominado processo de diferenciação entre sistema e ambiente é, portanto, um 

dos pontos cruciais da teoria dos sistemas autopoiéticos, na medida em que é ele que 

determina a unidade e a identidade do respectivo sistema.  

No momento em que sistema compreende as informações, ele desenvolve seus 

próprios elementos. Ao criar seus elementos, ele desenvolve uma maneira específica de 

compreender o ambiente que faz com que se diferencie dele. Ao diferenciar-se do ambiente, o 

sistema define sua unidade, produz sua identidade e delimita suas fronteiras em relação ao 

ambiente. 
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É por isso que Luhmann afirma que o sistema é o resultado do processo de 

diferenciação entre sistema e ambiente. A redução da complexidade do ambiente é pautada 

pela comunicação e esta implica numa diferenciação, que, por sua vez, deriva da forma 

específica com que cada sistema compreende a realidade.  

Neste sentido, aquilo que dá unidade ao sistema é a diferença produzida e a 

reiteração desta diferença, a qual o próprio sistema produz no momento em que reduz a 

complexidade do ambiente, em que o compreende. Por isso se diz que o sistema é 

caracterizado pela unidade advinda da diferença.  

 

2.1.3 O fechamento operacional, o código comunicativo e a autonomia dos sistemas 

funcionais 

 

Fechamento operacional significa os sistemas funcionam de acordo com critérios 

muito específicos e que, diante das informações emitidas pelo ambiente, os sistemas recorrem 

a sua própria rede exclusiva de comunicação, de tal modo que a diferença produzida no 

processo de redução da complexidade seja sempre repetida circular e recursivamente (LEITE, 

2008, p. 19). 

Assim, para assegurar reiteração da diferença produzida – ou seja, a integridade de 

sua identidade – os sistemas desenvolvem um sistema de reflexão próprio, pelo qual reduzem 

a complexidade do ambiente e controlam sua autorreferência, que garantindo a reiteração 

desta diferença e evitando que esta ressonância seja interrompida ou tornada arbitrário 

(GIORGI, 2000, p. 191).  

Contudo, aquilo que garante esta coerência interna é uma estrutura desenvolvida pelo 

próprio sistema, denominada código comunicativo, que nada mais é do que um esquema 

binário composto por dois valores opostos – um positivo e outro negativo – e que não admite 

terceiras opções (LEITE, 2008, p. 20).  

Como bem observa Campilongo (2002, p. 160), o código define e seleciona o tipo de 

comunicação particular de um sistema, dirigindo as operações do sistema. Seria como se o 

próprio sistema determinasse – no momento em que se diferencia e define sua unidade – um 

valor que representaria o núcleo duro do sistema, pelo qual todas as informações recebidas 

passariam.  

Sua função é, portanto, orientar todas as operações seletivas que o sistema executa 

durante o processo comunicativo, de forma que a diferença produzida se repita 
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sucessivamente, sem que os sistemas sociais se confundam e se corrompam. Estes códigos 

seriam, ainda, insubstituíveis, sob pena de afetar a própria identidade do respectivo sistema.  

Não são em si uma norma, mas sim uma estrutura que coordena a formação do 

sentido do sistema e que promove a conexão entre as operações dos respectivos sistemas, 

assegurando seu fechamento operativo e permitindo a constituição da unidade advinda da 

diferença (CAMPILONGO, 2002, p. 159).  

Reitera-se que é esta diferença que, na verdade, produz uma identidade do sistema. 

Sua unidade é derivada da repetição da operação de distinção, não da variabilidade, sendo que 

as operações de um código apenas fazem com que a diferença produzida seja repetida 

sucessivamente.  

É a partir da definição e da observância deste código comunicativo exclusivo que 

garante-se, então, o fechamento operacional, fazendo com que um sistema reaja por meio de 

suas operações internas diante dos fatos do ambiente, ou seja, através de seu código 

operacional, observando sempre o mesmo valor.  

Entretanto, quando se fala em fechamento operacional – ou na obediência a um certo 

padrão de processamento de informações – corre-se o risco de entender que o sistema estaria 

isolado, o que seria um equívoco.  

Este processo não implica em uma falta de sensibilidade ao que está do ambiente, até 

porque é justamente através da relação com o ambiente – e da sua consequente diferenciação 

– que os sistemas constroem seus elementos operativos e constituem a si próprios. 

Assim, diz-se que os sistemas autopoiéticos são abertos cognitivamente, mas 

fechados operacionalmente. Por abertura cognitiva entende-se a capacidade de captar 

constantemente informações externas, ou seja, que o sistema é sensível ao ambiente e, por 

extensão, aos demais sistemas que compõe para ele seu ambiente (LEITE, 2008, p. 22).  

Entretanto, é o fechamento operacional que garante que o sistema possa receber 

estímulos externos ou se abrir sem que perca sua identidade, ou melhor, sem que esta relação 

implique na corrupção de suas características e de suas funções. Há, assim, uma particular e 

paradoxal forma de relacionamento entre sistemas e ambiente: são abertos porque são 

fechados e são fechados porque são abertos, conforme explica Mello (2006, p. 356).  

O fechamento operacional requer relações simétricas no interior do sistema e a 

abertura cognitiva indica uma assimetria existente entre ambiente e sistema. Seria esta 

assimetria que impõe uma potencial variabilidade ao sistema e a denominada pressão seletiva 

(MELLO, 2006, p. 371).  
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No entanto, é justamente por ser fechado operacionalmente que o sistema recebe e 

processa estas informações sem descaracterizar-se, uma vez que desenvolve uma abertura 

seletiva, a qual é orientada por seu código comunicativo exclusivo. Este faz com que a 

informação seja recebida e decodificada, de modo a estabilizar-se internamente, sem 

comprometer a identidade do sistema e desestabilizar seu funcionamento. 

Neste sentido, o fechamento operacional é o dado básico para compreender como se 

extrai ordem do ruído, construindo-se filtros seletivos que permitem que esta abertura 

cognitiva não implique na desorganização do sistema (CAMPILONGO, 2002, p. 180-181).  

Outra importante consequência do fechamento operacional dos sistemas é o que 

Luhmann denomina de autonomia recíproca (MELLO, 2006, p. 372), ou seja, a autonomia 

dos sistemas em relação ao ambiente, bem como de um sistema em relação aos demais.  

Na prática, isso significa que nem o ambiente nem outro sistema é capaz de 

determinar como um sistema deverá se comportar ou como irá reagir diante de estímulos 

externos, já que todas as informações serão processados por meio de seus respectivos códigos 

operacionais, decodificando-as a partir de suas linguagens. 

Conforme afirma Leite (2008, p. 22), a operacionalidade fechada determinada pela 

autopoiese faz com que não exista um nexo de causalidade direto entre pressões do ambiente 

e respostas do sistema. Assim, a subordinação de um sistema em relação a outro seria 

improvável, pois a vigência da autonomia recíproca tornaria impossível que um sistema social 

fosse dominante. 

Ainda que um sistema fosse levado a lidar com as peculiaridades de um outro – 

como no caso da judicialização da política ou da politização da justiça – ele o faria de acordo 

com sua respectiva operacionalidade, traduzindo problemas políticos, por exemplo, para a 

linguagem e para os critérios de funcionamento do sistema jurídico. 

Ademais, isto significa que a sociedade admitiria uma série de discursos e 

racionalidades concorrentes e conflitantes, mas hierarquicamente simétricas. 

Consequentemente, não haveria espaço para verdades universais ou apriorismos capazes de 

impor certos comportamentos, o que corrobora para a existência de relações incertas, 

imprevisíveis e acêntricas. 

Seria este caráter acêntrico que permitiria que a sociedade fosse capaz de lidar com 

uma maior quantidade de contingência ou complexidade. Se uma instância sistêmica fosse 

tida como a preponderante a capacidade de lidar com suas complexidades diminuiria, pois 

esta tenderia a restringir o potencial de especialização de outra determinada área do 

conhecimento em prol da manutenção de um suposto consenso e direção (VILLAS BOAS 
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FILHO, 2009, p. 109), como aconteceu, por exemplo, nas sociedades estratificadas e na Idade 

Média, com o teocentrismo.  

Cai por terra, desta forma, a noção de input/output da antiga teoria sistêmica, que 

vislumbrava a existência de relações diretas de causa e efeito entre sistemas, ou seja, que 

aquilo que acontece em um sistema afetaria diretamente o funcionamento de outros. 

Contudo, os sistemas parciais, entre eles o jurídico, não são caracterizados pela 

intensidade ou reciprocidade das trocas de informações (inputs e outputs), mas sim por 

observar o outro a partir de suas próprias referências, uma vez que operacionalmente fechados 

e autorreflexivos (CAMPILONGO, 2002, p. 155-157). 

Passa a vigorar, portanto, o entendimento de que um determinado sistema não só 

pode como é constantemente bombardeado por estímulos e pretensões de outros sistemas, mas 

que tais pressões caracterizam meras irritações, ou seja, influências indiretas no interior dos 

sistemas, em decorrência do dever de obediência às operações internas. Os sistemas, fechados 

que são, não se deixam influenciar diretamente pelo ambiente ou, se o fazem, ocorre por 

canais muito específicos (LUHMANN, 1995, p. 6). 

Isso significa um sistema não conseguiria determinar ao sistema pareado aquilo que 

deveria ser feito. Os estímulos ou pretensões advindas de outros sistemas só poderiam irritar e 

influenciar indiretamente o que viria a ocorrer no interior do sistema pareado por força do 

fechamento operacional e de todo o mecanismo do processo comunicativo.  

O sistema irritado pode ou não alterar sua estrutura, mas não como uma 

consequência direta ou resposta a uma influência externa, mas sim em termos de reações que 

se realizam por meio de sua própria rede de operações, recursivamente fechada. Assim, 

sistemas autorreferenciais não são condicionados de forma causal pelo ambiente, ao contrário, 

reagem aos ruídos dele advindos a partir de autorregulações no seu interior (VILLAS BOAS 

FILHO, 2009, p. 98). 

Ocorre que sem uma correta interpretação destas questões, não apenas do processo 

de diferenciação social, como também do processo de interação entre sistemas, fica difícil 

compreender os paradoxos emergentes destas relações (CAMPILONGO 2002, p. 67), como 

as verificadas entre o sistema político e o jurídico. 

Neste sentido, o arcabouço teórico de Luhmann é um novo e ótimo instrumento para 

examinar a relação entre os sistemas sociais e as consequentes imbricações. A noção de 

autorreferencialidade trazida por sua teoria é essencial para compreender as peculiaridades de 

cada subsistema, bem como para entender como se funcionam seus entrelaçamentos entre 

sistemas (LEITE, 2008, p. 28). 
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Ademais, a partir da autonomia recíproca dos sistemas em relação ao ambiente, 

torna-se possível compreender como o Judiciário possui condições específicas para ver, reagir 

e reelaborar o material e as irritações proveniente do ambiente e de outros sistemas a partir de 

seu código linguístico (CAMPILONGO, 2002, p. 68).  

Assim, é possível examinar como o Poder Judiciário funciona quando é levado a 

tratar de questões político-administrativas próprias do fornecimento de medicamentos e 

tratamentos médicos. E, a partir desta análise descritiva, verificar qual a capacidade ele 

intervém no desenvolvimento e na execução das políticas públicas de saúde. 

 

2.2 O funcionamento dos sistemas sociais autopoiéticos: o sistema jurídico e o sistema 

político 

 

Quando buscamos compreender como funciona cada um dos sistemas sociais, 

percebemos que cada um deles interage com as informações do ambiente e as compreende por 

meio de suas próprias seleções, assegurando uma maneira particular de ver a realidade que os 

diferencia dos demais sistemas e que lhes permite especializarem-se em uma determinada 

função.  

No entanto, apesar de todos observarem a comunicação como elemento constituinte 

base, cada sistema caracteriza-se e diferencia-se dos demais pela respectiva forma com que se 

distinguem do ambiente, a qual conduz as suas respectivas especialidades funcionais e, 

também, aos seus respectivos códigos comunicativos exclusivos (SALIM; SILVA, 2016,      

p. 99).  

Assim, tanto o sistema jurídico quanto o político são constituídos por comunicações. 

Os mesmos critérios da teoria da sociedade são igualmente válidos para que se pense em seus 

fechamentos operativos e suas identidades.  

Cada um destes sistemas constitui-se e especializa-se a partir da relação que 

estabelece com seu entorno, mediado pelo processo comunicativo. Consequentemente, ambos 

são sistemas operacionalmente fechados que auto-organizam e autodeterminam suas próprias 

operações, estruturas e fronteiras (CAMPILONGO, 2002, p. 70). 

No entanto, cada um reduz a complexidade a sua maneira, com suas respectivas 

seleções e rede de comunicações. São estas operações seletivas específicas que produzirão as 

respectivas diferenças entre sistemas, especializando-os e diferenciando-os funcionalmente.  

Cada subsistema observa a realidade a partir de seu código comunicativo específico 

e, consequentemente, um mesmo fato pode ser processado de formas diferentes por cada 
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sistema, o que implica em interpretações diferentes e prestações diferentes diante de um 

determinado contexto. 

Essa interpretação justifica-se na medida em que não há mais espaço para se 

confundir as funções dos sistemas sociais com relações causais e o sentido das coisas com 

apriorismos (VILLAS BOAS FILHO, 2009, p. 189-190), o que implica dizer que não 

podemos nos contentar com uma definição inapropriada do que é direito e o que não é. 

Para que se compreenda a capacidade do Judiciário lidar com as peculiaridades do 

fornecimento de medicamentos é preciso diferenciar efetivamente o que pertence ao sistema 

jurídico e o que pertence ao político e como encara as questões extrajurídicas que lhe são 

oferecidas. E para isso precisamos apontar quais são as suas características específicas, o que 

o distingue dos demais, o que se reflete como um problema de delimitação do sistema em 

relação ao ambiente. 

Grande parte da tradição sociológica e até mesmo as abordagens estrutural-

funcionalistas inspiradas no modelo sistêmico de David Easton cometem o equívoco de 

inserir o sistema jurídico no político, não identificando suficientemente bem o que define a 

natureza propriamente jurídica do Poder Judiciário, principalmente quando se reconhece o 

potencial político das funções judiciais (CAMPILONGO, 2002, p. 76). 

Estas abordagens precisam ser revistas, ainda mais quando se leva em consideração a 

quantidade e a complexidade de seus entrelaçamentos com outros sistemas, principalmente 

com o político.  

É o que Luhmann faz com muita propriedade e a partir de uma metodologia inédita, 

que compreende o Judiciário e o Legislativo como instâncias apartadas; que há uma rigorosa 

distinção entre produção e aplicação legislativa; que o juiz não é a mera boca passiva da lei e 

que o sistema jurídico, assim como o Estado, é fruto da sociedade (CAMPILONGO, 2002,    

p. 76). 

 

2.2.1 O sistema jurídico 

 

A teoria jurídica de Luhmann, neste sentido, nada mais é do que a aplicação da teoria 

da sociedade e da teoria da comunicação ao estudo do direito, ou melhor, do sistema jurídico. 

Desta forma, devemos compreendê-lo como um sistema que observa as mesmas regras de 

constituição, operacionalidade e interatividade dos demais sistemas, o que implica que seja 

compreendido como um sistema social autônomo, funcionalmente específico, fechado 

operacionalmente e aberto cognitivamente.  
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Por tratar-se de um sistema autopoiético e autorreferencial, o sistema jurídico não 

importa seus componentes e estruturas do exterior nem é diretamente condicionado por outros 

sistemas. É ele mesmo quem se autodetermina e define como as informações serão tratadas no 

seu interior, em razão das operações recursivamente fechadas que o caracteriza e que tem na 

comunicação e na síntese de três operações seletivas seu elemento constituinte base (VILLAS 

BOAS FILHO, 2009, p. 141). 

Assim, o funcionamento do sistema jurídico é determinado por seus elementos 

constituintes e por suas estruturas internas, ou seja, por seu código comunicativo e pela 

função que exerce na sociedade. 

O que caracteriza o sistema jurídico, portanto, é que o processamento das 

informações advindas do ambiente se dá com reverência ao seu código comunicativo 

exclusivo, um esquema binário composto por valores opostos, que no caso no do jurídico são 

o lícito/ilícito (LEITE, 2008, p. 20) ou, em outras palavras, o conforme prescreve o 

direito/não conforme prescreve o direito. 

Não basta a mera reverência ou alusão à norma, assim como não importa o local 

onde ela ocorreu, já que usar a legalidade como parâmetro pode acontecer em outros sistemas 

sem que se consubstancie em comunicação jurídica, até mesmo no âmbito da política.  

O que, de fato, define uma operação como jurídica e o que a faz pertencer ao sistema 

jurídico é a subordinação ao código jurídico, ou seja, o ato de observar uma situação pelo 

prisma de verificar se ela é legal ou ilegal, se deve ser reconhecida ou não pelo direito. 

Contudo, conforme explica Villas Boas Filho (2009, p. 144), o próprio valor definido 

no código jurídico guarda uma relação muito íntima com a específica função que o sistema 

possui. Assim, código comunicativo e a função do sistema são conceitos complementares, 

mutuamente imbricados e de fundamental importância para o fechamento operacional do 

sistema jurídico.  

 

2.2.1.1 A função do sistema jurídico 

 

A função do sistema jurídico surge na modernidade, com o advento da positividade 

da norma jurídica. Ou seja, é a partir da superveniência do direito moderno, positivado e 

estatuído que o sistema jurídico pode ser entendido como um sistema especializado, que se 

produz e reproduz a partir da observância de um código próprio e que exerce uma função 

especifica diante dos demais sistemas sociais (VILLAS BOAS FILHO, 2009, p. 124). 
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Esta relação com a positividade é fruto da estratégia adotada para se assegurar a 

estabilidade social. Conforme explica Leite (2008, p. 17), em uma sociedade contingente e 

complexa, são várias as possibilidades que aparecem aos indivíduos e instituições nos 

momentos de decisão, ao passo que seria preciso definir o que é permitido e o que é proibido 

e delimitar o espectro de liberdades para assegurar a convivência social. 

Assim, para orientar estas condutas, a sociedade teria desenvolvido uma estrutura 

denominada expectativa de conduta (VILLAS BOAS FILHO, 2009, p. 131). Elas serviriam 

de guia para o comportamento social e, se não permitissem a completa eliminação da 

complexidade e da contingência mundanas, ao menos buscam mantê-las em um nível 

suportável.  

Estas expectativas dividem-se em dois tipos. As primeiras, denominadas cognitivas, 

são regras de conduta que não estão escritas ou postas. Situam-se no plano cognitivo dos 

indivíduos e fazem parte da moral, da ética, dos costumes e da cultura vigente.  

Têm como traço mais característico, contudo, o fato de admitirem a possibilidade de 

modificação diante de comportamentos diferentes da conduta esperada (LEITE, 2008, p. 17). 

Neste sentido, são estruturas que estão em uma constante disputa com a realidade 

decepcionante e, por isso, são ditas flexíveis, suscetíveis a aprendizagens e alterações. 

Ocorre que as expectativas cognitivas, sozinhas, não são capazes de determinar 

comportamentos, apenas torná-los prováveis. Assim, é necessário que exista uma segunda 

espécie apta a lidar com o que se chama de frustração de expectativas ou desapontamentos 

(VILLAS BOAS FILHO, 2009, p. 133). É assim que nasce a função do sistema jurídico, para 

fazer com que as condutas desviantes sejam devidamente canalizadas e corrigidas por uma 

instituição com autoridade e legitimidade para tal.  

A segunda espécie é denominada de expectativa contrafática, que não se altera diante 

dos fatos que vão de encontro às suas expectativas – os desapontamentos. Elas se mantêm 

frente às transgressões. Também são chamadas de normativas, visto que se encontram 

escritas, estatuídas ou normatizadas. Assim, quando uma conduta desviante normativa é 

identificada, assegura-se a possibilidade de conduzí-la aquela estrutura especificamente 

desenvolvida para realinhá-la e estabilizá-la, o sistema jurídico.  

É por essa razão, então, que se verifica uma estreita relação entre o sistema jurídico e 

o direito estatuído, porque o primeiro é a estrutura desenvolvida para tutelar este tipo 

específico de expectativa, a normativa, e o direito posto é aquilo que o magistrado usa como 

parâmetro para corrigir o desvio de conduta.  
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Por isso que Luhmann entende que a função do sistema jurídico é a de estabilizar as 

expectativas normativas. Seu fim último é solucionar os problemas decorrentes dos 

desapontamentos e transgressões, que atentam contra a estabilidade das expectativas 

normativas e implicam em possíveis variações (LEITE, 2008, p. 17). 

Neste contexto, vale ressaltar que sistema jurídico não é sinônimo de direito posto, 

de códigos, leis, constituições e contratos. Direito posto é o local onde esta expectativa está 

disposta e, também, é o principal parâmetro usado pelo sistema jurídico para examinar se uma 

conduta é desviante ou encontra-se respaldada pelo direito. 

Assim, a norma jurídica deve ser definida como uma das referências usadas para 

qualificar uma expectativa como apta a ser protegida e estabilizada (SOUZA; CARVALHO; 

ARAUJO, 2014, p. 13) e um dos critérios utilizados para orientar a decisão judicial no 

julgamento da licitude ou ilicitude da conduta. Contudo, ela pode incorporar outros objetivos 

e critérios além dos jurídicos, no momento de sua constituição – como se verifica durante o 

processo de produção legislativa e como será observado mais adiante. 

 

2.2.1.2 As dimensões da expectativa normativa 

 

A função do sistema jurídico é, portanto, proteger a expectativa que é qualificada 

como normativa – o que não se confunde com a mera aplicação da norma jurídica. No 

entanto, ainda que esta expectativa receba esta nomenclatura, tal qualidade só é atingida na 

medida em que ela preenche três requisitos ou quando ela é composta por três dimensões: a 

temporal, a social e a material, na linguagem sistêmica (VILLAS BOAS FILHO, 2009,         

p. 133). 

A dimensão temporal se refere à normatização ou transformação da expectativa 

cognitiva em norma. A norma confere continuidade e durabilidade a uma dada expectativa, 

pois assegura que, ao longo do tempo, sua autoridade será mantida por meio das possíveis 

punições impostas pelo sistema jurídico em caso de transgressão. A dimensão social trata da 

institucionalização ou socialização do comportamento esperado, ou seja, de terceiros 

adotarem aquela conduta e, ainda, das reprovações sociais em caso de desvios. Por fim, a 

dimensão material versa sobre o conteúdo da expectativa, nos termos daquilo que define a 

expectativa como correta (LEITE, 2008, p. 18). 

Villas Boas Filho (2009, p. 135) esclarece que tanto as expectativas cognitivas 

quanto as normativas lidam com a frustração da mesma forma, no plano temporal. Entretanto, 

a cognitiva aceita e se adequa à conduta desviante, sendo pouco durável, já que não há 
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nenhuma estrutura capaz de impedir ou neutralizar esta adaptação. Assim, com o passar do 

tempo, a conduta desviante se transforma em um comportamento aceito, isto é, na expectativa 

de conduta. 

Já a expectativa normativa rejeita a variação, verificando-se estável no tempo, pois é 

provido de um sistema que permite punir e a realinhar as condutas que delas desviam, o 

sistema jurídico.  

Sua estratégia é atingir a consciência das pessoas, num primeiro momento, por meio 

da disposição pública das leis. Entretanto, caso este nível psicológico não seja suficiente, 

assegura-se a possibilidade e a legitimidade de que uma instituição intervenha para garantir 

sua observância e sua durabilidade, no caso os Tribunais (VILLAS BOAS FILHO, 2009,      

p. 135). 

Contudo, somente esta estratégia temporal não é suficiente. É preciso complementá-

la com as outras dimensões. Primeiramente, porque a normatização é uma estratégia de 

controle de comportamento que atinge somente o plano psíquico, num primeiro momento, vez 

que trabalha com noções de orientação e de intimidação pela possibilidade de punição. Em 

segundo lugar, porque não se pode esperar que haja uma intervenção punitiva para toda e 

qualquer transgressão.  

Assim, é necessário que exista um mecanismo que atinja o plano psíquico e previna a 

transgressão sem a intervenção do Estado. Daí decorre a necessidade da dimensão social. Ela 

se materializa por meio da institucionalização ou socialização de um comportamento, ou seja, 

pela suposição de um consenso ficto na sociedade, que anteciparia um debate acerca do 

conteúdo da expectativa, fazendo com que ela passasse a ser pressuposta e inerente à 

sociedade (LEITE, 2008, p. 18). 

Desta forma, passando a conduta ser tida como correta no âmago da sociedade, 

terceiros estariam dispostos a praticá-la, pois concordariam com ela e, ainda, a defenderiam 

diante desvios, no sentido de aplicar a elas o peso da desaprovação social sem a necessidade 

de ser expressamente reforçada por uma intervenção punitiva, distribuindo a possibilidade de 

sanção pela sociedade (VILLAS BOAS FILHO, 2009, p. 136). 

Por fim, a dimensão material vem concluir este processo de qualificação de uma 

expectativa de conduta. Ela atribui às condutas um conteúdo, ou seja, as preenche de 

fundamentos e motivações capazes de definir aquela conduta como correta ou incorreta.  

É preciso, portanto, que as três dimensões estejam presentes e que sejam congruentes 

para que a expectativa seja apta a ser tutelada contrafaticamente. Nas palavras de Leite (2008, 

p. 18), é por meio da generalização congruente das três dimensões da expectativa que um 
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comportamento atinge a imunização perante as frustrações e fatos que irão de encontro a ela. 

É o somatório destas características que faz com que ela deva ser protegida e estabilizada em 

caso de desvios. 

Neste sentido, considera-se que sistema jurídico e Poder Judiciário não são meros 

mecanismo de aplicação do direito posto. Mais do que reforçar as normas jurídicas, seu papel 

é verificar a confluência destas três dimensões nas situações que são levadas à sua 

consideração. É assim que se assegura que o comportamento protegido pelo sistema jurídico 

tem, ao mesmo tempo, um respaldo material, normativo e social. 

Para tanto, usa a sanção como mecanismo de combate às frustrações, o consenso 

ficto para generalizar as expectativas no plano social, imunizando-as contra condutas 

dissidentes, e os programas decisonais para, na dimensão material, obter dotar de conteúdo 

suas decisões a partir de esquemas “se-então” (VILLAS BOAS FILHO, 2009, p. 136-137). 

No caso da judicialização da política de assistência farmacêutica, isso significa que 

ele deve considerar não somente aquilo que se encontra disposto nas normas constitucionais 

ou infralegais, mas também os programas – regulamentações, portarias, doutrina e 

jurisprudência que preenchem o conteúdo das exigências do fornecimento de medicamentos – 

para que a decisão seja dotada da materialidade clínica e administrativa necessários ao 

julgamento. 

 

2.2.1.3 Os programas condicionais do sistema jurídico 

 

Se a norma se refere à dimensão temporal e a ética à esfera social da expectativa, o 

que dá concretude à sua dimensão material, por sua vez, são os programas condicionais de 

decisão (VILLAS BOAS FILHO, 2009, p. 136).  

Programas são fundamentais porque o código jurídico não existe sozinho. É preciso 

que os valores do código sejam preenchidos por uma semântica, um significado, que 

estabeleça se a conduta deva ser entendida como positiva ou negativa. Segundo Luhmann 

(2005, p. 248-249), a atribuição de um dos valores do código a uma dada situação ocorre a 

partir do estabelecimento de critérios para adjudicação daquilo que será definido 

temporalmente como conforme ou não conforme ao direito, o que se dá sob o conceito de 

programação. 

Por isso os programas são ditos condicionais, pois relacionam os fatos sociais aos 

códigos e atribuem a ele um conteúdo, condicionando o que é considerado como positivo e 

negativo pelo sistema.  
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Os programas do sistema jurídico são os textos de leis, as regulamentações, as 

jurisprudência, os contratos, etc. – em sua maioria referências normativas – que orientam o 

sistema jurídico no exame da licitude ou ilicitude de um determinado fato ao prover conteúdo 

às condutas. Por isso pertencem à dimensão material das expectativas. 

Ademais, são essenciais, pois é por meio da interação entre o código e seus 

programas que o sistema combina referências externas e internas, aproximando a clausura 

operativa com a abertura cognitiva.  

Se por um lado o código jurídico é o que permite a diferenciação funcional do 

sistema e assegura seu fechamento operacional, por outro, ele o faz rígido ao ponto de impedir 

a adaptação do sistema ao ambiente.  

Assim, ao condicionar a legalidade/ilegalidade de uma situação por meio de um 

esquema “se-então”, os programas garantem a qualidade da estrutura normativa ao 

preencherem-na de conteúdo e de critérios de concessão de valor (VILLAS BOAS FILHO, 

2009, p. 147). 

Permite-se, deste modo, o que se denomina de “reciclagem interna do sistema” 

(LEITE, 2008, p. 24), pois o programa pode conter preocupações teleológicas, morais ou 

políticas que são incorporadas nos sistemas sem, contudo, produzirem uma influência 

imediata e impositiva, já que, por força de seu fechamento operacional, qualquer pretensão 

externa ao sistema é compreendida ativando suas operações internas e atravessando uma 

filtragem orientada pelo código comunicativo.  

O sistema jurídico, portanto, compreende a realidade pela função de verificar se 

determinada situação é lícita ou ilícita e os programas são os elementos que utiliza para tomar 

esta decisão. São fundamentos ou parâmetros que indicam a concreta e factual alocação do 

conteúdo ao valor do código jurídico (CAMPILONGO, 2002, p. 160). 

Contudo, como bem adverte Villas Boas Filho (2009, p. 132), é preciso que se tenha 

em mente que cada uma das dimensões retrata um determinado processo comunicativo. Ou 

seja, tanto a produção de uma norma jurídica, quanto a suposição de um consenso ficto, 

quanto o conteúdo de uma verdade são estabelecidos a partir de operações seletivas ocorridas 

nos respectivos sistemas em que tomam lugar.  

O consenso ficto de uma prática não decorre, necessariamente, da edição de uma 

norma de convivência ou, ainda, não é porque uma determinada conduta encontra-se vigente 

no tecido social que ela se tornará cientificamente correta. As dimensões da expectativa 

seriam resultado da contingência e da complexidade experimentada em um contexto. 
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2.2.1.4 A distinção entre centro e periferia do sistema jurídico 

 

Por fim, é preciso registrar que o sistema jurídico é composto de duas partes, um 

centro e uma periferia, assim como todos os demais sistemas sociais. No primeiro, se situam o 

Poder Judiciário e suas instituições, os Tribunais. Na periferia estão as leis, os contratos, os 

regulamentos, as portarias e as demais comunicações que observam o código jurídico 

direito/não direito, mas que tem uma maior capilaridade às questões extrajurídicas, fazendo 

com que sejam mais aptas a produzir, reproduzir e modificar os programas condicionais do 

sistema.  

Não se trata, pois, de uma diferença hierárquica, no sentido de que aquele que ocupa 

o centro é superior ou subordina aqueles que estão na periferia. Apenas operacionalmente é 

possível destacar o centro como hierarquizado. O que os distingue é a sensibilidade às 

influências externas e às possibilidades trazidas pela complexidade, ou seja, o grau de 

abertura cognitiva diante das irritações provocadas pelo ambiente ou, por outro lado, o grau 

de comprometimento com elementos constituintes do sistema jurídico, ou seja, com o código 

e função.   

Ocorre que a periferia não é sujeita a uma operacionalidade compulsória. Nela, 

interesses de outros tipos podem ser representados e reforçados sem se perder as 

preocupações com a diferença entre o legal e o não legal. Segundo Luhmann (1993, p. 292), 

leis e contratos podem mudar por razões políticas ou econômicas, portanto, por questões 

externas ao sistema jurídico.  

Já quando o centro é colocado frente a questões extrajurídicas – como as clínicas e 

administrativas, próprias da política de assistência farmacêutica – percebe-se que ele é livre 

para decidir de que forma serão incorporadas ao sistema e em que contexto estas pressões 

serão consideradas juridicamente relevantes ou não. 

Isto porque, como observa Campilongo (2002, p. 84), no centro desempenha-se a 

função de estabilização das variáveis introduzidas e de proteção à unidade do sistema, 

enquanto que na periferia organizam-se as demandas externas, amortecendo a pressão imposta 

à identidade do sistema jurídico, para que nem toda pretensão integre os critérios de 

operacionalidade deste sistema.  

Apesar de continuar a operar de modo fechado, o contato com as pretensões de 

outros sistemas é mais amplo e a irritabilidade mais elevada na periferia, fazendo com que a 

passagem do não direito ao direito seja menos rígida.  
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No entanto, sua presença é de fundamental importância, visto que é onde temas 

extrajurídicos são incorporados ao sistema, funcionando como uma primeira estrutura de 

abertura cognitiva, como um primeiro filtro seletivo às pressões e demandas do ambiente e 

impedindo que as demandas de outros sistemas cheguem em estado bruto de conflituosidade e 

complexidade ao crivo jurisdicional (CAMPILONGO, 2002, p. 172).  

A periferia opera, portanto, em um grau de complexidade mais elevado que no 

centro, vez que as tematizações são mais intensas e o incremento de novas possibilidades é 

mais veloz. Já os Tribunais possuem um grau mais elevado de isolamento cognitivo, pois 

mais presentes os mecanismos seletivos e de autocontrole, haja vista que o exercício de sua 

função remete ao uso mais restrito de critérios jurídicos (CAMPILONGO, 2002, p. 74). 

 

2.2.2 O sistema político 

 

Assim como o jurídico, o sistema político obedece ao processo comunicativo durante 

o processo de redução da complexidade e, por esta razão, também possui um código 

comunicativo exclusivo que o torna fechado operacionalmente e que lhe permite definir uma 

função específica e se apresentar autônomo em face dos outros sistemas e do ambiente. 

Em um governo democrático, o sistema político orienta-se pelo código comunicativo 

maioria/minoria ou, por outra perspectiva, governo/oposição. Os programas condicionais que 

preenchem de significado a opção escolhida pela maioria correspondem aos procedimentos 

eleitorais, parlamentares e burocráticos dos poderes políticos, sempre condicionados, contudo, 

a questões eleitorais. 

Sua função é tomar decisões coletivamente vinculantes e, para tanto, usa como 

instrumento a agregação do consenso, condensando a formação de opiniões de maneira a 

atingir uma maioria política e o respaldo da opinião pública, de modo que a escolha tomada 

vincule legitima e efetivamente a população (LEITE, 2008, p. 26).  

No entanto, da mesma maneira que nem toda comunicação jurídica é processada por 

operadores ou instituições jurídicas, o sistema político também não é composto 

exclusivamente pelas decisões dos poderes políticos do Estado. 

Todas as comunicações que, de algum modo, produzem uma decisão coletivamente 

vinculante e que se utilizam do critério da maioria integra a comunicação política, passando a 

ser parte do sistema político (CAMPILONGO, 2002, p. 82-83). 

A distinção entre centro e periferia também é importante no interior do sistema 

político, vez quem também auxilia na organização das comunicações e pressões que nele 
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desembocam. Luhmann (1993, p. 304) explica que o Estado é meramente o centro do sistema 

político, o qual requer o processo perimetral de agrupamento e disciplina de interesses dos 

mais variados na forma de partidos, de formações de consenso e de mediação de interesses 

para que nem toda opinião, pressão externa ou movimentação política possa se tornar 

fundamento de decisão coletivamente vinculante. 

Assim, no centro se situam as instituições governamentais – Poder Executivo e 

Legislativo – local onde se tomam as decisões coletivamente vinculantes e que, por 

característica, tem uma filiação operacional mais restrita e fiel a seus elementos 

característicos.  

Já na periferia estariam as organizações políticas, as quais atuam num grau de 

complexidade mais elevado e mais permeado às demandas do social, da economia, da ciência, 

mas que encaminham estas demandas e restringem a abrangência dos temas das decisões 

tomadas no centro. 

O interesse da perspectiva sistêmica no sistema político reside em verificar como 

este se relaciona com a governabilidade e sua capacidade decisória. Ou seja, como a política 

consegue trabalhar com o grande potencial de possibilidades e variações que a sociedade lhe 

impõe sem que se prejudique, ainda, as estruturas que permitem esta contínua circulação de 

possibilidades que é própria do processo democrático.  

A democracia é a premissa que mantem a complexidade do sistema político, pois é 

mecanismo de produção de possibilidades de escolha (CAMPILONGO, 2002, p. 73). Tanto o 

dual governo/oposição – que guia todo o funcionamento deste subsistema – quanto o aparato 

institucional da democracia, como as garantias das minorias, a autolimitação do poder, a 

possibilidade de alternância de governos e a periodicidade das eleições, são elementos que 

corroboram para este cenário.  

Assim, a grande questão da governabilidade democrática, em última análise, é a 

capacidade de tomar decisões coletivamente vinculantes num contexto de múltiplas 

alternativas – vez que o ambiente é sempre mais complexo que o espectro absorvido pelo 

sistema e a democracia é, por característica, instrumento de incremento desta complexidade – 

vinculando a sociedade numa determinada direção e assegurando que a cada decisão política 

estejam presentes e dispostas novas demandas e alternativas (CAMPILONGO, 2002, p. 71). 

Há que se reduzir esta contínua complexidade social, direcionando o caminho do 

governo e do país, mas mantendo seus canais de variação, pois é isto que assegura sua 

contínua evolução.  
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Contudo, tomar decisões coletivamente vinculantes significa, na prática, escolher 

entre alternativas possíveis por meio da formação de maiorias políticas, o que, 

inevitavelmente, gera decepções e frustrações, principalmente por parte dos opositores.  

Neste sentido, o ponto chave da governabilidade e, portanto, do sucesso do sistema 

político não é necessariamente tomar as decisões, mas saber quais instrumentos usar para 

implementá-las e quais mecanismos dispor para controlar esta inerente, contínua e necessária 

instabilidade. Atingida a maioria e, consequentemente, determinada a escolha, as 

preocupações passam a ser, portanto, sua exequibilidade e legitimidade perante a população, 

ou seja, sua vinculatividade.  

É neste instante que o sistema político se volta ao direito, ou melhor, à norma 

jurídica, fazendo dela um de seus principais instrumentos de agregação de consenso, na 

medida em que é ela lhe garante, ao mesmo tempo, a validade e autoridade de seus atos e a 

legitimidade do uso de sua força. 

 

2.3 As relações entre os sistemas político e jurídico 

 

2.3.1 Ligações complexas  

 

Os dois sistemas têm, na verdade, uma forte relação de dependência com a legislação 

estatal, pois ambos derivam seus princípios e sua força da normatividade. Como pontua 

Campilongo (2002, p. 84-85), a utilização da força física amparada na lei é característica tanto 

do direito quanto do Estado em movimento.  

O direito empresta sua validade e forma jurídica à organização política, permitindo o 

desenvolvimento de uma forma organizada de exercício do poder político. Além disso, lhe 

oferece um instrumento apto a implementar as decisões coletivamente tomadas – um dos 

pontos chaves da governabilidade – a autoridade das normas válidas, legítimas e eficazes.  

O poder político, por sua vez, serve à constituição do sistema jurídico, já que 

promove o processo legislativo e estabelece o direito estatuído, no qual todo o funcionamento 

do subsistema jurídico se baseia e se desenvolve. Ademais, reforça a autoridade e o 

cumprimento das decisões judiciais, assegurando-lhes instrumentos de exequibilidade. 

Estas complexas ligações caracterizam-se, portanto, por serem mais do que uma 

relação ocasional e pontual. Ambos colocam à disposição do outro sua função e sua 

operacionalidade, ou seja, sua própria estrutura (SOUZA; CARVALHO; ARAUJO, 2014,    

p. 13).  
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A Constituição Federal é uma via de interpenetração e de trocas de prestações entre 

política e direito, onde um coloca à disposição do outro suas estruturas de funcionamento para 

que ambos atingir seus respectivos objetivos, como bem observa Leite (2008, p. 25).  

Por um lado, esta relação é o que possibilita a própria existência e funcionamento de 

ambos os sistemas. Trata-se da combinação entre o direito sancionado pelo Estado e o poder 

organizado conforme o direito, que faz com que direito positivo não possa prescindir da 

legislação deliberada politicamente.  

Por outro, esta simbiótica interpenetração de funções e estruturas dificulta em muito 

uma clara percepção do que pertence e do que não pertence a cada sistema que, se mal 

compreendida, prejudica a descrição de como funcionam e interagem. 

Apesar dos dois sistemas atuarem de forma intimamente imbricada à legislação, 

ambos observam-na de forma distinta. O sistema político vislumbra no processo legislativo o 

caminho para realização dos fins coletivos majoritariamente eleitos e na lei estatuída a 

autoridade de suas decisões. Já o sistema jurídico enxerga no processo de produção normativa 

a abertura do sistema jurídico às demandas do entorno e na norma positivada o parâmetro 

mais importante para o julgamento da licitude/ilicitude de um fato.  

No entanto, por atuar no processo legislativo, a política forneceria um esquema de 

controle dos temas que seriam passíveis de proteção jurídica e que poderiam ingressar no 

Poder Judiciário. É por isso que se entende que o sistema político apareceria, para o sistema 

jurídico, como um filtro de conflituosidade, mas com uma seletividade muito mais ampla que 

a periferia do sistema jurídico, visto que trabalha com critérios menos rigorosos de 

incorporação de temas.  

Como observa Campilongo (2002, p. 90-91), a política, enquanto instrumento de 

agregação do consenso, tem uma capacidade muito maior que o direito para absorver e lidar 

com as demandas do ambiente. Sua operacionalidade atinge um número muito mais elevado 

de pessoas que as partes de uma sentença judicial, já que trabalha resolvendo as questões de 

conjuntura que surgem na sociedade, produzindo decisões vinculantes a partir da formação de 

maiorias. 

Ela pressupõe, em seu processo decisório, um leque de comunicações sociais muito 

mais abrangente e uma variabilidade de opiniões infinitamente mais detalhada e complexa 

que numa decisão jurídica, além do fato de que a circularidade de informações na relação 

entre sociedade e política é muito mais rica e intensa.  

Contudo, o sistema político introduz temas no sistema jurídico observando códigos e 

funções alheios às suas características. Os agentes que participam do processo legislativo – 
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sejam eles legisladores ou membros do poder executivo – atuam num âmbito no qual 

prevalece o domínio da vontade e o princípio majoritário, o acesso ao poder político por meio 

do sufrágio e o princípio da soberania popular. Ademais, os critérios de justificação de suas 

decisões são muito mais filiados a questões eleitorais, parâmetros de opinião pública e 

governabilidade (SALIM; SILVA, 2016, p. 100-101).  

Soma-se a isso o fato de que a questão jurídica só entraria no sistema político quando 

investigada a validade ou constitucionalidade da produção legislativa. Ao lado da distinção 

poder/não poder, as decisões do sistema político estariam subordinadas a um controle jurídico 

– já que a Carta Constitucional confere a possibilidade do controle de validade das leis e atos 

do poder público. No entanto, este código jurídico desempenha apenas um papel secundário e 

posterior no sistema político – o que se dá por meio da aplicação do código 

constitucional/inconstitucional ao processo de produção legislativa – (SALIM; SILVA, 2016, 

p. 102). 

Como bem observa Leite (2008, p. 29), o caráter normativo da disposição legal 

interessa ao âmbito político muito mais em razão de sua legitimidade e autoridade, do que nos 

termos de correspondência com seu conteúdo jurídico ou com a justiça. 

Isto é facilmente perceptível, haja vista o infindável número de projetos de leis 

inconstitucionais, a necessária presença de uma comissão específica de constitucionalidade, a 

Comissão de Constituição e Justiça, bem como o vasto conjunto de ações de 

inconstitucionalidade que são arguidas pelos respectivos legitimados constitucionais. 

As ligações que o sistema político faz com o sistema jurídico, são, portanto, 

extremamente complexas. No entanto, podem ser ainda mais agravadas quando inseridas no 

contexto da judicialização da política ou da politização da justiça, que tem especial relevância 

para os fins desta produção acadêmica. 

Isso porque, quando nos deparamos com o fenômeno, verifica-se um grande dilema, 

pois o sistema político e suas discussões se vêm deslocados para o âmbito jurídico, onde os 

temas notoriamente amplos e dotados de temas das mais diversas espécies são tratados num 

nível de complexidade já reduzido, quer seja pelo sistema político (LEITE, 2008, p. 30) – que 

lhe fornece suas premissas decisórias em forma de programas condicionais – quer seja, ainda, 

porque ele é limitado pelos seus próprios mecanismos internos de compreensão das 

informações do ambiente, favorecendo uma compreensão obtusa de questões extrajurídicas, 

como acontece com as exigências clínicas e administrativas da política de assistência 

farmacêutica.  
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2.3.2 A problemática da judicialização de políticas públicas 

 

A judicialização é um fenômeno típico das democracias contemporâneas que 

adotaram o modelo político do Estado de Bem Estar social e do constitucionalismo dirigente 

em face a uma sociedade de modernidade tardia e com elevado déficit social. Assim, é fruto 

da crise política que se instala em razão da incapacidade das instituições políticas realizarem 

os objetivos constitucionais deste paradigma de Estado (SALIM; SILVA, 2016, p. 105). 

A institucionalização deste modelo de Estado e, principalmente, a 

constitucionalização de uma série de direitos sociais representam uma mudança de paradigma 

que modifica, ou melhor, incrementa as posições e os papéis dos governos, das leis e, 

também, do Poder Judiciário, muito em razão de que exigem a efetiva movimentação dos 

poderes políticos para sua realização. 

Ocorre que, apesar de se estipular constitucionalmente uma série de direitos sociais, 

poucos deles existiam e existem de fato. Inaugurou-se uma nova ordem jurídica, permeada de 

dimensão social e que pretendia amplos efeitos nas esferas governamentais, mas que, como 

ressalta Faria (1994, p. 95), verificava-se desprovida de proteção efetiva por parte do Estado.  

As condições reais da sociedade deflagram uma atuação governamental que se 

mostra desinteressada em promover justiça social e em corrigir as disparidades econômicas, 

bem como a iníqua distribuição de renda.  

Ademais, a falta de políticas públicas compensatórias e assistências efetivas, típicas 

do Estado de Bem Estar, fizeram com que as promessas da modernidade não fossem 

efetivamente cumpridas no Brasil e que grandes parcelas da população deixassem de ser 

integradas com capacidade de consumo e mobilidade social, contribuindo, assim, para o 

enorme déficit social que ainda se verifica (LOPES, J. R., 1994, p. 86). 

Apesar da justiça social ter sido pensada para reduzir desigualdades, ampliar a 

cidadania política e descentralizar o processo democrático, por vezes, se oculta o fato de que 

estas garantias podem ser encaradas como limitadores normativos da discricionariedade 

governamental e, ainda, como medidas que dependem de prévia regulamentação dos próprios 

organismos estatais que visam controlar e condicionar em matérias de políticas públicas 

(FARIA, 1994, p. 97). 

Sem política, sem partidos e sem uma vida social organizada, o cidadão volta-se ao 

Poder Judiciário, mobilizando o arsenal de direitos e recursos criados pelo legislador e pela 

competência normativa do Executivo para fazer da jurisdição uma via alternativa para a 

defesa e fruição de seus direitos (VIANNA et al., 1999, p. 41). 
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Diante do esvaziamento da democracia representativa, tanto os cidadãos 

individualmente tomados quanto os novos atores sociais – que passam a apresentar-se como 

substitutos dos já desacreditados partidos políticos, sindicatos e casas legislativas – começam 

a perceber no Judiciário um novo local de afirmação destes direitos e de superação do déficit 

social, ressignificando os meio de concretização e alargamento da cidadania 

(CAMPILONGO, 1994, p. 32).  

Como bem observa José Reinaldo Lopes (1994, p. 70), de um Judiciário insculpido 

sobre uma ordem garantista que se restringia a proteção e conservação de liberdades e 

propriedades, passa-se para uma ordem promocional, onde quem recorre a ele são justamente 

os que não têm direitos ou propriedades, mas que, por força das promessas constitucionais, 

deseja tê-los e não encontram solução nos espaços políticos tradicionais. 

Cria-se a expectativa de que o sistema jurídico possa dar uma resposta a eles sob a 

forma de uma suplência funcional, especialmente em razão do potencial da norma jurídica 

enquanto critério objetivo de prática redistributiva e de realização de justiça social, 

acreditando que este possa resolver os problemas econômicos e políticos a partir do 

tratamento jurídico de referências econômicas e políticas (LEITE, 2008, p. 34). 

Contudo, o novo padrão de racionalidade exigido pela natureza coletiva, substantiva 

e distributiva destes conflitos colide com os limites estreitos da racionalidade formal das leis e 

das práticas processuais tradicionalmente liberais, visto que politicamente editados para 

socializar riscos, neutralizar perdas e atenuar as diferenças (FARIA, 1994, p. 105). 

Assim, deixa-se de se exigir um raciocínio silogístico e orientado para a solução de 

conflitos passados para demandar outro, material e teleológico, que acompanha um direito 

regulatório e orientado para o futuro.  

A neutralidade política da jurisdição também é afetada, vez que passa a ser 

considerada corresponsável no momento em que integra o circuito de implementação de 

políticas públicas e em que participa diretamente na efetivação de direitos e no controle dos 

desvios de exequibilidade (LEITE, 2008, p. 9). 

Além disso, o governo, inserido que está no constitucionalismo dirigente e nos 

dilemas do Estado social intervencionista, se vê pressionado por fatores conjunturais por 

forças políticas e jurídicas que o impulsionam para o caminho de uma produção legislativa 

desenfreada. 

O resultado desta estratégia governamental, contudo, é paradoxal. Quanto mais edita 

normas para resolver problemas específicos e pontuais, mais ele os multiplica. Segundo Faria 

(2003, p. 14-15), ao legislar desordenadamente, provoca inflação legislativa e instabilidade 
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jurídica, disseminando uma insegurança generalizada que invade tanto as esferas 

administrativas e jurídicas, multiplicando as já existentes tensões entre o Legislativo e o 

Judiciário. 

Como bem observa Salim e Silva (2016, p. 103-104), nas últimas décadas a 

regulação legislativa estatal e a consequente multiplicação de leis fez com que ingressasse no 

meio jurídico uma série de questões de difícil resolução, quer pela incoerência entre normas 

ou pela sua sobreposição. 

Ademais, ela provoca uma contradição no imaginário do jurista, pois evidencia que o 

direito é integrado por mecanismos que vão além da pretensão de autofundação do direito, o 

que rompe com a unidade lógica e com a própria ideia de estrutura do ordenamento jurídico 

das concepções tradicionais (CAMPILONGO, 1994, p. 39-40). 

Esta desordem legislativa conduz, pois, a um estado normativo que enfraquece a 

própria eficácia da lei. Ela torna-se incerta, instável e precária, além de dotada de problemas 

de coerência e unidade que fazem com que os litígios cheguem à alçada da magistratura em 

“[...] estado bruto e com alta carga de tensão.” (CAMPILONGO, 2002, p. 173) 

Por um lado, a ordem jurídica assim produzida, acaba por não oferecer aos 

magistrados as condições necessárias para se extrair de suas normas critérios constantes e 

precisos de interpretação. Contudo, por outro, propicia o aumento do espaço de argumentação 

e fundamentação de sentenças, o que significa um acréscimo das possibilidades de escolha, 

que passa a exigir destes um frequente trabalho interpretativo.  

A magistratura não pode deixar sem resposta os casos que a ela chegam, 

independentemente da sua complexidade técnica, das potenciais falhas legislativas e de suas 

implicações econômicas ou políticas. Ou seja, os Tribunais são obrigados a atribuir um dos 

valores do código binário jurídico para qualquer caso que lhe seja submetido, utilizando para 

tanto dos programas condicionais (LUHMANN, 2005, p. 376).  

É assim que acontece o fenômeno que Faria (2003, p. 15) denomina de 

“tribunalização” de questões essencialmente políticas e que leva ao protagonismo judicial nas 

questões de políticas pública e efetivação de direitos sociais. O Judiciário modifica a posição 

que possui em relação aos demais poderes públicos e passa a integrar o circuito de 

implementação de políticas públicas. 

Ao interpretar e decidir sobre questões imprecisas e incoerentes, os Tribunais 

acabam por assumir uma crescente ampliação de sua ação legislativa e executiva, passando a 

ocupar uma importante posição de dar a última palavra em termos de intepretação e de 

critérios de implementação de políticas públicas (LEITE, 2008, p. 12). 
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Na prática, os juízes acabam assumindo uma elementar e impactante posição no 

momento em que decidem sobre questões com grandes implicações socioeconômicas, 

terminando como coautores da legislação e das políticas públicas. 

Verifica-se, portanto, uma transferência de poder para juízes e Tribunais, com 

significativas alterações nas linguagens, argumentações, participantes e processamentos na 

definição dos parâmetros de execução de políticas públicas, antes discutidas pelas instâncias 

político-administrativas (BARROSO, 2009a, p. 24). 

É aquilo que se denomina de ressignificação do processo da política pública em 

função da atividade jurisdicional (BARREIRO; FURTADO, 2015, p. 308), já mencionado no 

capítulo anterior, no sentido de que há uma substituição dos tomadores de decisão, onde o 

magistrado assume todas as três primeiras etapas de deliberação político-administrativa – 

identificação dos problemas, formulação de propostas e tomada de decisão – pautando-se no 

raciocínio jurídico. 

O problema é que esta substituição é seguida uma completa e prejudicial redução dos 

elementos técnicos e fáticos que figuram como condicionantes do momento da 

implementação. Tumultua-se o processo, muitas vezes, pulando ou negligenciando etapas 

necessárias e que fomentam uma compreensão mais ampla e adequada de aspectos que 

precisam ser discutidos, como a comprovação de eficácia e custo-efetividade de um 

medicamento, bem como os protocolos clínicos e terapêuticos, no caso específico da saúde 

pública. 

Ademais, julgar a licitude ou ilicitude de um caso neste cenário de hipertrofia 

legislativa conduz a um exercício interpretativo que também envolve a escolha de valores e 

aplicação de modelos de justiça. Isto faz com que a figura do magistrado passe para a de um 

dos titulares da distribuição de recursos públicos e da construção de equilíbrios entre 

interesses individuais e difusos por meio da norma jurídica como critério de redistribuição 

(CAMPILONGO, 1994, p. 49). 

O Judiciário deixa de exercer, assim, um papel estritamente técnico-jurídico para se 

converter também em poder político com atribuições constitucionais de fazer cumprir a lei 

face às falhas político-administrativas e os obstáculos econômicos, como observa Barroso 

(2009a, p. 77). 

Assim, sem abandonar a função de adjudicação da conflituosidade interindividual, o 

Judiciário passa a atuar também como garantidor da estabilidade e da dinâmica institucionais, 

o que inquestionavelmente significa um considerável aumento de complexidade no exercício 
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de suas funções e a incorporação de uma variabilidade estrutural que expande as situações 

judicializáveis e os poderes do juiz (CAMPILONGO, 2002, p. 92). 

O processo de juridificação da política é a questão que coloca o problema da relação 

entre sistemas autopoiéticos no seu mais alto grau de radicalização (VILLAS BOAS FILHO, 

2009, p. 150). Isto porque é um fenômeno que faz com que o Judiciário substitua os demais 

poderes na realização de tarefas que tradicionalmente não lhe competem, no intuito de 

suprimir os déficits de representatividade e de eficiência das respectivas instituições políticas 

(LEITE, 2008, p. 8). 

Segundo Campilongo (2002, p. 89-90), grande parte dos seus problemas decorre 

desta interpenetração de temáticas e de funções sem a devida compreensão das diferenças 

entre sistema político e jurídico e dos limites operacionais que cada um apresenta diante desta 

transferência de funções.  

A questão, no entanto, merece ser tratada com a devida atenção devido aos riscos 

relacionados à nova posição e ao novo papel que o Judiciário assume nestas condições. É 

preciso cautela para que a atuação judicial não se configure numa ingerência indevida do 

sistema jurídico no político, ou seja, para que não se torne mais um elemento de 

complexidade e de variabilidade do que de solução.  

Não se trata apenas dos problemas da politização da magistratura – na qual o 

Judiciário passa a estruturar e decidir com base nas operações e variáveis do sistema político – 

mas também do sistema político passar a ser sensível a critérios e operações jurídicas como 

protagonistas em seus fundamentos e motivações.  

O problema da judicialização das políticas pública é de mão dupla. De um lado, 

emergiria um Judiciário que decide com critérios da política protagonizando a execução das 

funções políticas com parcialidade a partir da utilização de critérios extrajurídicos e, de outro, 

uma política que incorpora o ritmo, a lógica, a processualidade e a prática da decisão 

jurisdicional. 

Há um alto risco que de que um deles deixe de operar com base em seus próprios 

códigos e elementos – o jurídico com a legalidade e o político com a agregação do consenso 

na tomada de decisões coletivas – e passem a usar uma lógica diversa, que seria incompatível 

com a estrutura autorreferencial dos sistemas autopoiéticos, pois levaria a corrupção de ambos 

os códigos (CAMPILONGO, 2002, p. 63). 

Devemos investigar como o Judiciário enfrenta este paradoxal incremento tanto em 

sua função quanto em sua posição em relação aos outros poderes. De um lado ele deve decidir 

e fundamentar sua decisão com o direito vigente. Mas, ao interpretá-lo e aplicá-lo, deve 
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completar e acomodar a legislação em face das conjunturas do ambiente, dentre elas as 

provindas do ambiente político e econômico, sem, contudo, romper com os limites que o 

ordenamento jurídico lhe impõe (CAMPILONGO, 2002, p. 61). 

Há que se examinar como a jurisdição brasileira executa os dois papéis 

aparentemente conflitantes que lhe são atribuídos, um de natureza comutativa e outra 

distributiva, e que implica na substituição de atores políticos pelo crivo jurídico e na definição 

de parâmetros de execução de políticas públicas baseadas em uma operacionalidade 

exclusivamente técnica, pautada nos limites da lei e do processo judicial. 

E, segundo Campilongo (2002, p. 93), o conceito de acoplamento estrutural parece 

ser o mais ajustado para lidar com os problemas desta aparente transferência de funções. Isto 

porque torna-se possível entender como o sistema jurídico lida com as sobrecargas de 

prestações que decorrem do desempenho ineficaz e incompleto do sistema político a partir da 

perspectiva dos limites operacionais da decisão judicial. 

 

2.4 O acoplamento estrutural e suas implicações 

 

O acoplamento estrutural é um esquema de compreensão desenvolvido por Luhmann 

para analisar como ocorrem as simultâneas e recíprocas ligações entre determinados sistemas 

(CAMPILONGO, 2002, p. 95) – como acontece com o político e o jurídico – nos quais um 

primeiro sistema coloca sua própria estrutura e operacionalidade à disposição de um segundo 

justamente para que este possa continuar praticando suas funções (SOUZA; CARVALHO; 

ARAUJO, 2014, p. 13). 

A partir desta perspectiva nega-se a antiga concepção formulada pela teoria dos 

sistemas abertos, na qual a relação entre sistemas era tratada em termos de inputs e outputs, 

ou seja, como meras trocas de informações.  

As análises que partiam deste antigo modelo acabavam por atribuir aos Tribunais um 

papel de subsistema da política, como se meramente instrumentalizasse suas ações, num 

raciocínio de meio-fim – como nas hipóteses em que creia-se que juízes e magistrados eram 

apenas aplicadores da lei – o que prejudica em muito a correta interpretação do que pertence 

ao sistema jurídico e ao político, assim como as condições de independência do Judiciário.  

Considerar a troca de informações entre sistemas como uma cadeia causal de eventos 

que ocorre sem nenhuma alteração – como se um sistema pudessem tratar de elementos e 

variáveis externas sem considerar seus próprios critérios operacionais – é uma compreensão 
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que trata inadequadamente a autonomia do sistema jurídico em face dos outros sistemas e que 

não condiz com a teoria dos sistemas autopoiéticos e autorreferenciais.  

Isto significaria, como ressalta Villas Boas Filho (2009, p. 159), a perda de 

autonomia de um sistema funcional em relação ao outro e a consequente sobreposição de 

códigos, seguida da corrupção de sua própria identidade, pois tornar-se-ia possível que 

houvesse uma interferência direta entre sistemas.  

A questão ganha outra conotação se, ao invés de compreendida a partir de uma única 

via de dependência, as recíprocas trocas de informação fossem vista como uma via de “dupla 

interdependência” (CAMPILONGO, 2002, p. 94), ou de dupla contingência, na linguagem 

sistêmica autopoiética.  

Isto porque sistemas autopoiéticos têm como elemento base de constituição de 

operacionalidade a comunicação, que prescreve que as informações e prestações advindas do 

ambiente serão interpretadas autorreferencialmente, por meio dos elementos internos ao 

sistema. Assim, na relação entre sistema político e jurídico, as trocas de informação 

resultariam na produção de meras de irritações no interior do sistema acoplado.  

Isso significa que os acoplamentos devem ser tratados da mesma maneira que a 

relação entre sistema e ambiente, respeitando-se a autonomia e o fechamento operacional do 

sistema pareado, ainda que ilustrem situações em que sistemas colocam à disposição de outros 

sua própria operacionalidade para consecução dos fins daqueles outros (VILLAS BOAS 

FILHO, 2009, p. 158). 

Assim, substitui-se a explicação causal dos sistemas abertos pelo modelo de ligações 

simultâneas e assimétricas, que respeita os pressupostos teóricos dos sistemas autopoiéticos. 

As informações e prestações advindas de outros sistemas serão percebidas, processadas e 

compreendidas em conformidade com o código comunicativo do sistema acoplado, por mais 

que configurem elementos próprios de outro sistema. 

Na prática, isto exclui a possibilidade de que as transformações sociais e políticas 

determinem, de forma impositiva, alterações nas estruturas do sistema jurídico, o que significa 

que sua operatividade deverá ser preservada, ainda que a judicialização de políticas públicas 

lhe transfira algumas funções e elementos extrajurídicos próprios do sistema político. 

Estes novos elementos – que devem ser compreendidos variáveis do ambiente 

admissíveis em função da abertura cognitiva dos sistemas – seriam, portanto, compreendidos 

e operacionalizados de acordo com o código jurídico, por força do seu fechamento 

operacional (LEITE, 2008, p. 24), como se atravessassem, primeiramente, um filtro interno do 

sistema jurídico, antes de acabar sendo incorporadas. 
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Assim, o magistrado, quando situado na posição de intérprete e corresponsável na 

definição os parâmetros de execução de direitos sociais, apreciará os critérios e variáveis 

político-administrativas de acordo com o código comunicativo jurídico, ou seja, para verificar 

se a situação que lhe é apresentada é lícita ou ilícita. 

Isto significa que questões como a condição socioeconômica do requerente, 

custo/efetividade de medicamentos, presença em listas públicas, assim como outros tantos 

clínico-administrativos, serão compreendidas como fundamentos de aplicação de um dos 

valores do código jurídico, ou seja, como programas de decisão.  

E de outra maneira não poderia ser, pois se o magistrado tratasse das exigências da 

política de assistência farmacêutica sem se atentar ao código e à função jurídica, estaria 

corrompendo o código comunicativo jurídico e se abrindo a elementos extrajurídicos por meio 

de instituições que se encontram no centro do sistema.  

Este dever de fidelidade aos seus critérios de funcionamento implica, contudo, que 

cada sistema tenha uma capacidade reduzida de conhecer as reais operações dos demais 

sistemas, de trabalhar de modo adequado com as variáveis externas, pois ao tentar interiorizá-

las, criar-se-iam estruturas para adaptar-se a conceitos e racionalidades que muitas vezes nem 

sequer existiram no interior dos sistemas pareados.  

No entanto, a incorporação destas questões produziriam apenas certezas aparentes 

que, na prática, conduziriam a compreensões incertas e arriscadas. Sua função seria mais 

próxima de desatar o nó do paradoxo constitutivo dos sistemas autopoiéticos, que os remete 

sempre a sua autorreferencialidade no momento em que se relacionam ou interpretam 

questões externas (CAMPILONGO, 2002, p. 158). 

De um lado teríamos as informações e prestações do entorno, que provocam a 

variação e o desbalanceamento cognitivo do sistema jurídico. E de outro, a adaptação destas 

informações no interior do sistema jurídico, de modo que tenha que cumprir um duplo papel, 

o de adequar-se às novidades de outro sistema e, simultaneamente, permitir que a carga 

informativa replicada internamente e ser usada em futuras aplicações (LUHMANN, 2005,     

p. 417-418). 

Assim, apenas constrói-se internamente uma imagem daquilo que seria, por exemplo, 

política pública ou de como os critérios clínicos deveriam ser observados diante da concessão 

judicial de medicamentos e tratamentos médicos.  

Quando colocadas sob a perspectiva sistêmica, tais imagens poderiam ser 

interpretadas como meras autorregulações do sistema jurídico em face das demandas externas 

do ambiente ou covariações e adaptações cognitivas dos problemas políticos no interior do 
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sistema jurídico. Este regularia os demais regulando, primeiramente, a si próprio quando 

incorpora, a seu modo e em função de sua operacionalidade, a imagem dos temas e dos 

conceitos trabalhados e pertencentes a outros eixos sistêmicos (VILLAS BOAS FILHO, 2009, 

p. 156). 

Estes conceitos ou ficções jurídicas sobre elementos extrajurídicos representam, 

portanto, uma reação às influências externas e, ainda, seriam fruto de uma observação 

realizada internamente, cujo objetivo seria a utilização reiterada no interior do sistema, 

observando, ainda, uma orientação para o controvertido (LUHMANN, 2005, p. 453).  

A análise do fenômeno da judicialização, a partir desta perspectiva, não 

caracterizaria uma indevida invasão da política no direito, mas sim respostas do direito às 

demandas da (ineficácia da) política, desde que, enfatiza-se, os problemas da política sejam 

selecionados, deslocados e traduzidos pelo sistema jurídico para que possam ser tratados 

juridicamente, isto é, de acordo com suas próprias referências.  

Ceder a pressões políticas, econômicas ou pessoais que não estejam devidamente 

interiorizadas no sistema jurídico pelas suas estruturas periféricas, significaria, pois, a 

corrução de seus códigos e funções, seguida da desdiferenciação entre sistemas.  

É possível que o sistema jurídico se valha de premissas de outros sistemas para a 

produção de suas decisões. No entanto, destaca-se que ele não orienta suas operações a partir 

de fatores externos, mas apenas os processa enquanto conhecimento, de modo que qualquer 

utilização de prescrições normativas originárias na moral ou em outras fontes necessita da 

devida juridificação, o que se dá pelos procedimentos da positivação ou da programação 

(CARNEIRO, 2009, p. 298). 

O sistema deve se manter fiel aos seus critérios de funcionamento e não se basear na 

antecipação de resultados de outros sistemas às suas prestações, ainda que estes demandem 

outras racionalidades e código. Se a decisão provocar perturbações, esta seria uma expressão 

da contingência e da complexidade dos processos comunicativos sistêmicos que caracterizam 

a sociedade e que foge ao controle jurídico (LEITE, 2008, p. 29-30). 

O sistema jurídico possui, portanto, uma forma específica de compreender as 

situações e alterações que ocorrem em outros sistemas, ou seja, de lidar com as informações 

provenientes do ambiente e, ainda, de coligar estas alterações de contexto às suas operações 

internas, assim como os demais sistemas fazem com as prestações proveniente do jurídico.  

Em virtude deste inexorável e particular olhar que o funcionamento do sistema 

jurídico exige – voltado à classificação de condutas como de acordo ou em desacordo com as 
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expectativas contrafáticas – ele permite-se apenas irritar-se internamente pelas prestações 

oferecidas pelo sistema político (CAMPILONGO, 2002, p. 96).  

Assim, ainda que a Constituição Federal cumpra o papel de incluir e excluir 

perturbações recíprocas nas operações políticas e jurídicas, a judicialização de políticas 

públicas não deixa de ser um exemplo da inter-relação entre sistemas, mesmo que mais 

radical e mais complexo, devendo ser tratada como tal. 

Com o mecanismo do acoplamento estrutural, torna-se possível entender que as 

relações entre sistemas devem ocorrer com a observância de suas respectivas 

operacionalidades, ou seja, de acordo com suas funções e códigos comunicativos, fazendo 

com que as prestações oferecidas de um sistema para o outro configurem meras irritações e 

sejam interpretadas por meio de suas operações internas, de modo que não impliquem numa 

influência direta e numa consequente corrupção de códigos, funções e identidades (VILLAS 

BOAS FILHO, 2009, p. 165). 

Portanto, diante da transferência de funções e das novas atribuições conduzidas pelo 

fenômeno da judicialização de políticas públicas, o Poder Judiciário deverá se manter fiel aos 

seus critérios operacionais, vez que autônomo e específico. Deverá haver uma comunicação 

entre os sistemas pareados, mas de cunho cognitivo, nos termos de ser capaz de produzir 

alterações em seus parâmetros de decisão, mas não em sua operacionalidade. 

 

2.4.1 A aplicação do acoplamento estrutural ao caso da judicialização da saúde 

 

Quando aplicamos este método analítico ao caso específico das políticas públicas de 

saúde fica nítida a relação que se estabelece entre política e direito, sugerindo ser um caso de 

acoplamento estrutural. 

Como bem observa Kolling (2009, p. 270), a implementação de uma política pública 

é resultado de um processo que se dá dentro do âmbito político e que, portanto, observa o 

funcionamento do diálogo entre governo e oposição, bem como as subsequentes variáveis 

deste cenário de relações de poder.  

Desde a seleção dos problemas até a efetiva implementação da política pública, 

aqueles que participam deste processo são, em sua maioria, agentes políticos e sociais que 

atuam na proposição de estratégias de execução e no diálogo com seus agentes 

administrativos, ou seja, em relações políticas e administrativas.  

Ademais, segundo a já mencionada perspectiva do fluxo de estruturas de decisão 

(BAPTISTA; REZENDE, 2011, p. 144), tais alternativas e soluções seriam selecionadas 
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muito mais em função do momento político e da capacidade de organização e pressão política 

dos interessando do que de seu efetivo alinhamento com as demandas sociais e dispositivos 

constitucionais.  

O enfrentamento de um problema não seria, portanto, um processo linear e racional, 

mas sim à soma de um conjunto de interesses, de valores e de avaliações preliminares sobre 

custos e benefícios, que esperam por uma janela de oportunidade para ser implementada. 

As estratégias, portanto, se subordinam a critérios políticos numa razão muito maior 

do que a critérios jurídicos e sociais. Além disso, tais processos se utilizam dos procedimentos 

formais e da autoridade da norma jurídica como instrumento de legitimação de suas decisões 

(NIELSSON, 2014, p. 370)
4
. 

Percebe-se que as operacionalidades dos respectivos sistemas são mantidas. Por um 

lado, as questões jurídicas de políticas públicas - como a vinculatividade das normas 

constitucionais ou a programatividade dos direitos sociais - são apreciadas em termos 

políticos, pois trabalhadas no interior do ciclo político de políticas públicas. 

Por outro, as questões políticas, administrativas e clínicas que circundam as políticas 

públicas de saúde serão tratadas juridicamente no momento em que forem judicializada. É o 

que se constata, por exemplo, quando percebe-se que os julgadores consideraram o direito à 

saúde como um direito individual em 93% das decisões referentes à concessão de 

medicamentos e que nenhuma entra nos detalhes de desenho institucional da respectiva 

política pública, ignorando seu modus operandi, embora reconheçam sua existência 

(FERREIRA et al., 2004, p. 23-24).  

Nestes termos, verificou-se, também, que o Judiciário brasileiro frequentemente 

prefere se bastar na compreensão de que o direito à saúde garante ao cidadão o direito de 

receber tratamentos ou medicamentos sempre que houver necessidade, desde que comprovada 

a indicação médica e a recusa do fornecimento pelo poder público, desconsiderando 

exigências clínicas do fornecimento de medicamentos, como o impacto de suas decisões nos 

orçamentos públicos municipal e estadual, o não pertencimento dos medicamentos às listas do 

SUS ou o regime de divisão de competências entre os entes federativos estabelecido pela 

política de assistência farmacêutica (WANG, 2014, p. 1193-1194). 

No caso específico da judicialização da política de assistência farmacêutica é 

exatamente o que se verifica. O Poder Judiciário se mantem fiel à operacionalidade jurídica e, 

deste modo, exerce uma compreensão e uma prática jurídica sobre todas as áreas que a 

                                                           
4
 Trabalho apresentado no XXIII Congresso Nacional do Conpedi, João Pessoa, nov. 2014. 
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circundam, que vai desde a forma como compreende o direito à saúde e as políticas 

sanitaristas, até a forma como se interpretam com as exigências administrativas e clínicas que 

tal conjuntura lhe impõe. 

Os Tribunais, por encontram-se no centro do sistema jurídico, farão uma leitura 

jurídica destas questões, pois mais vinculados aos critérios operacionais e menos sensíveis às 

influências externas. Mesmo diante de questões essenciais para os gestores e profissionais de 

saúde pública, o sistema jurídico trata as questões voltando-se ao exame da licitude ou 

ilicitude da situação, o que lhe impõe uma compreensão seletiva e obtusa dos diversos 

aspectos que devem ser considerados. 

Consequentemente, as nuances serão compreendidas e as soluções serão propostas ou 

a partir de alguma espécie de atualização jurídica sobre o tema ou, ainda, sem nenhuma forma 

de incorporação destas variáveis no sistema jurídico, o que seria ainda mais grave, mas 

sempre a partir da operacionalidade jurídica.  

Isto acontece, reitera-se, por que, ainda que o fenômeno da judicialização seja um 

caso mais radical de acoplamento estrutural, os sistemas não podem deixar de observar seus 

critérios de funcionamento.  

Assim, por força de seu particular modo de funcionar, condicionado por sua 

autopoiesis e por seu fechamento operacional, o Judiciário apreciará as demandas e 

compreenderá os respectivos aspectos circundantes sob o prisma de seu código e função, ou 

seja, de acordo suas próprias referências. 

Isto, por um lado, significa que o sistema jurídico não teve sua operacionalidade 

corrompida. Mas por outro lado, leva a uma juridificação das questões políticas e clínicas, 

tratando ainda de forma restritiva e inadequada questões que devem ser consideradas de 

maneira muito mais ampla e com a participação de inúmeros outros fatores e agentes. 

Nos últimos cinco anos, a quantidade de processos movidos para obrigar o Estado a 

fornecer fármacos e tratamentos que ainda não são oferecidos pelo SUS ou que ainda não 

foram registrados no país aumentou 92%. E só no ano de 2015 o governo paulista gastou R$ 

1,2 bilhão em medicamentos, tratamentos médico hospitalares e insumos para 57 mil 

pacientes que recorreram aos tribunais (PIERRO, 2017, p. 18). 

Desta forma, considerando a posição em que o fenômeno da judicialização e o 

consequente protagonismo judicial colocam o Poder Judiciário, de intérprete final da 

legislação e corresponsável nos parâmetros de execução, agrava-se ainda mais a situação. 

 A magnitude do fenômeno faz com que as decisões dos Tribunais indubitavelmente 

passem a representar decisões coletivamente vinculantes, ainda mais quando proferidas em 
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regime de repercussão geral, pois o somatório das decisões individualmente tomadas podem 

influenciar nos rumos de uma política pública, quando tomadas num contexto macroscópico.  

Contudo, ressalte-se, tais decisões seriam proferidas com base no código 

comunicativo jurídico, que implicaria numa leitura obtusa e restrita dos critérios políticos, 

clínicos e administrativos a serem observados – o que por si só já representa uma capacidade 

inadequada de lidar com estes temas – ou, ainda, por meio do uso de critérios, racionalidades, 

e ficções puramente jurídicas das questões referentes ao fornecimento de medicamentos. 

Desta maneira, o que se verifica é que os Tribunais seriam deslocados para a 

periferia do sistema jurídico, ficando constantemente mais exposto às irritações do ambiente – 

no caso, as influências das falhas político-administrativas, bem como das exigências clínica.  

Desta forma, se outorgaria ao centro do sistema jurídico o trabalho de inclusão e de 

abertura cognitiva. O Judiciário se encontraria mais na posição de filtrar as pressões do 

entorno e adequar a decisão às exigências da política farmacêutica do que garantir a 

consistência do sistema, transformando indeterminações em determinações por meio de 

distinções (LOPES, R., 2009, p. 533).  

Ele ficaria obrigado a atuar mais no sentido de acomodar essas demandas ao interior 

do sistema jurídico e viabilizar os inúmeros interesses antagônicos que aparecem do que 

propriamente se concentrar na estabilização de condutas e na observância do código jurídico. 

Entretanto, o faria por meio da operatividade característica de centro do sistema jurídico, que 

tem como objetivo precípuo assegurar a unidade e a estabilidade do sistema e que é 

essencialmente mais restrita e isolada cognitivamente, em decorrência da maior subordinação 

os critérios operacionais.  

Assim, este cenário evidenciaria uma disfunção do sistema jurídico e um 

desequilíbrio ainda maior nas atribuições dos poderes públicos, pois passariam a assumir as 

funções de outros sistemas, como o do político e, ainda, seriam pressionados a lidar com 

elementos extrajurídicos em estado bruto de conflituosidade. 

Sua a capacidade de corrigir os problemas da política de assistência farmacêutica 

seria, portanto, reduzida e, até mesmo, um tanto quanto temerária, haja vista os impactos e as 

distorções que podem ser causados. 

A aplicação da teoria dos sistemas autopoiéticos e do mecanismo do acoplamento 

estrutural nos permite concluir que o Poder Judiciário, membro que é do sistema jurídico, não 

consegue e não deve abdicar de seu olhar e do tratamento jurídico que oferece às questões e 

demandas externas, ainda que tiver sido levado a uma posição institucional em que seja 

obrigado a lidar com questões clínicas, administrativas, coletivas e distributivas, como no 
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caso da judicialização das políticas públicas de saúde. Aí está o limite de sua capacidade, nos 

critérios operacionais do sistema jurídico.  

Cada sistema deve operar de modo não transcendente no plano das suas operações 

internas, ainda que deva estar permeável cognitivamente. O jurídico produz decisões 

jurídicas, o político produz decisões vinculantes e o Estado não pode esperar do sistema 

econômico ou do jurídico para perseguir fins políticos, ignorando as condições específicas de 

possibilidade e de capacidade inerentes a eles, assim como não pode o Direito esperar se valer 

de seu código para dar solução efetiva a fins políticos.  

O sistema jurídico, então, só pode oferecer respostas jurídicas diante de problemas 

políticos ou econômicos. Ele não dispõe dos critérios de seletividade de outros sistemas, como 

o da maioria/minoria do político ou do ter/não ter do econômico e, por isso, não pode fugir à 

referência da distinção entre lícito e ilícito, mesmo que as decisões jurídicas tomadas 

observem finalidades políticas.  

É diante desta perspectiva que se deve reconhecer os limites da função do sistema 

jurídico, bem como de sua racionalidade e operatividade. O sistema recebe, processa e reage 

às informações, influências e demandas externas segundo sua especificidade, trazendo-as para 

dentro de seu interior hermético, de modo a reprocessá-lo e a praticá-lo de acordo com suas 

referências e seu fechamento autopoiético (SCHWARTZ, 2001, p. 29). 

Assim, o sistema jurídico não pode ser utilizado e não é plenamente capaz de 

solucionar os problemas do sistema político, a não ser para despolitizá-los e sublimá-los, 

fazendo com que, por meio do deslocamento a outra instância, sejam tratados por critérios e 

lógicas jurídicas, ainda que estas questões devam versar necessariamente sobre outros 

critérios (NIELSSON, 2014, p. 369-370) . 

É aí que está o dilema da judicialização de políticas públicas e do protagonismo do 

Judiciário, reservar e confiar na capacidade metafórica do Judiciário o trabalho de solucionar 

questões distributivas e administrativas a partir de uma racionalidade e de uma 

operacionalidade jurídicas - a qual deve se manter, sob pena das funções e lógicas assumidas 

se confundirem com as da política – corrompendo suas características e desequilibrando, 

ainda mais, as competências e as relações entre os poderes. 

Por isso, quando chamado a lidar com estes aspectos, acaba os tratando restritiva e 

inadequadamente ou, ainda, de maneira completamente alheia a estas variáveis, ignorando 

elementos essenciais à concretização do direito à saúde e, também, os impactos que uma 

compreensão reduzida pode causar. 
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Por fim, ressalva-se que referencial teórico aqui apresentado tem sido alvo de 

algumas críticas. Marcelo Neves (2006, p. 239-240) fala sobre a “alopoiese social” do sistema 

jurídico em países periféricos, como o Brasil, e entende que a reprodução autopoiética dos 

sistemas parciais é negativamente influenciada pela presença de outros códigos nos seus 

respectivos interiores, fazendo com que não haja uma efetiva diferenciação funcional entre os 

sistemas.  

Contudo, consideramos que as proposições luhminnianas apresentadas neste estudo 

merecem ser consideradas, tanto em função de seu potencial descritivo quanto em razão de 

algumas das medidas tomadas recentemente pelo Estado, que caminham no mesmo sentido 

apontado pelo presente referencial. 

Em setembro de 2016, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a 

Resolução n. 238 que dispõe sobre a criação e manutenção dos Comitês Estaduais de Saúde, 

que têm a função de discutir questões de saúde e auxiliar o trabalho de magistrados por meio 

da elaboração de pareceres acerca da medicina baseada em evidências, com o apoio dos 

Núcleos de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS) (CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, 2016). 

A ideia é fornecer subsídios sobre as melhores evidências médicas e científicas para 

auxiliar os magistrados em processos que envolvam o direito à saúde por meio de um parecer 

técnico. Além disso, o Judiciário poderá ampliar o conhecimento em relação aos 

procedimentos e medicamentos disponíveis no SUS e, assim, reduzir o volume de ações 

judiciais.  

Ademais, no dia 13 de fevereiro de 2017, Tribunal de Justiça de São Paulo, 

Secretaria de Estado da Saúde, Ministério Público e Defensoria Pública reuniram-se para 

assinar um termo de cooperação técnica  que cria o programa Acessa SUS, que oferecerá uma 

espécie de consultoria, orientando sobre as possibilidades terapêuticas já disponíveis na 

política sanitarista, evitando, desta forma, ações judiciais que obrigam o Estado a distribuir 

medicamentos e insumos já existentes na rede pública (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO 

PAULO, 2016). 

Segundo Renata Santos – advogada e membro da Secretaria de Saúde do Estado de 

São Paulo – tais iniciativas são uma oportunidade de diálogo entre o Poder Judiciário e gestores.  

 
Queremos que os magistrados entendam que a Secretaria quer atender os 

pacientes, dentro das melhores técnicas da medicina, sem se basear numa 

restrição econômica. O que buscamos são as melhores formas de usar os 

recursos públicos e atender ao maior número possível de pessoas. (PIERRO, 

2017, p. 22) 
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Tais medidas têm por objetivo constituir um canal de comunicação mais adequado 

entre população e Administração da Saúde Pública, por onde o cidadão possa ser ouvido e 

receber uma resposta adequada para seu pleito, a partir de uma análise técnica mais adequada 

e presencial. 

Isso demonstra a preocupação e, ao mesmo tempo, a consciência de que é preciso 

estruturar o sistema jurídico e corrigir suas distorções, instruindo cognitivamente as decisões 

jurídicas e disponibilizando parâmetros mais próximos e alinhados às questões clínicas e 

administrativas que perpassam o fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos e que, 

na maioria das vezes, não são devidamente tratadas pelos limites da análise jurídica. 

Segundo Luiza Heimann, diretora do Instituto de Saúde do Estado de São Paulo, 

instituição vinculada à Secretaria Estadual da Saúde que desenvolve estudos de avaliação de 

tecnologias em saúde, “[...] o problema é que o direito individual está prevalecendo sobre o 

coletivo. Cuidar da saúde dos cidadãos, contudo, não significa cuidar da somatória de 

indivíduos doentes. Trata-se de estipular um planejamento a partir do perfil epidemiológico da 

população”, explica Luiza (PIERRO, 2017, p. 24).  

Em países desenvolvidos, especialmente na Europa, o problema da judicialização é 

praticamente inexistente. Países como Itália, França e Reino Unido têm sistemas de saúde 

universalizados já amadurecidos. A população desses países tem consciência de que o 

fornecimento de medicamentos pelo Estado tem limitações e os pacientes aceitam o 

tratamento disponível pelo sistema e usam a Justiça para casos extremos, como o das doenças 

raras e tratamentos complexos. 

Além das referidas Comissões Terapêuticas, as análises das mais altas Cortes 

também caminham neste sentido. Durante pedido de vista em julgamento de repercussão geral 

sobre acesso a medicamentos de alto custo por via judicial, realizado no dia 28 de setembro de 

2016, o Ministro Luís Roberto Barroso avaliou ser necessário desjudicializar o debate sobre 

saúde no Brasil. Para ele, “[...] o Poder Judiciário não é a instância adequada para a definição 

de políticas públicas de saúde”, afirmou, ao entender que a justiça só deve interferir em 

situações extremas (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2016).  

O jurista também destacou a necessidade de realização de um maior diálogo entre o 

Poder Judiciário e entes ou pessoas com expertise técnica na área de saúde, como as Câmaras 

e Núcleos de Apoio Técnico, profissionais do SUS e Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias do SUS (CONITEC) – este último criado em 2011 com a função de estudar quais 

medicamentos potencialmente podem entrar na lista e, por critérios técnicos de custo-

benefício, incorporá-los ao sistema – que deveria ser exigido em um primeiro momento para 
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verificar a presença dos requisitos de dispensação do medicamento. E, em um segundo 

momento, para determinar que os órgãos competentes avaliem a possibilidade de sua 

incorporação no âmbito do SUS mediante manifestação fundamentada, no caso de 

deferimento judicial do fármaco. 

O Ministro ainda aventou a necessidade de se incluir 5 (cinco) requisitos 

cumulativos, que deveriam ser observados pelo Poder Judiciário para o deferimento de 

determinada prestação de saúde, a saber: a) incapacidade financeira de arcar com o custo 

correspondente; b) demonstração de que a não incorporação do medicamento não resultou de 

decisão expressa dos órgãos competentes; c) inexistência de substituto terapêutico 

incorporado pelo SUS; d) comprovação de eficácia do medicamento pleiteado à luz da 

medicina baseada em evidências; e) propositura da demanda necessária em face da União, já 

que a responsabilidade pela decisão final sobre a incorporação ou não de medicamentos é 

exclusiva desse ente federativo (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2016).  

Na prática, suas considerações levaram à proposição da seguinte tese de repercussão 

geral: O Estado não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamento não 

incorporado pelo SUS, salvo em hipóteses excepcionais, em que preenchidos os cinco 

requisitos. Sem eficácia e segurança comprovadas, o Estado não pode ser obrigado a fornecer 

medicamentos experimentais.  

Independentemente do teor de sua decisão, o que merece ser ressaltado é a 

quantidade e o conteúdo dos parâmetros de decisão que necessitam ser incorporados no crivo 

jurídico. Constata-se uma grande distância entre a maneira pela qual tais decisões são tomadas 

e aquilo que o fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos exige. Além disso, 

configuram um exercício próprio das periferias do sistema jurídico que estaria sendo 

executada pelas instituições do centro. 

Falar de parâmetros clínicos e processuais – como a preocupação com a Medicina 

Baseada em Evidências, a existência de substituto terapêutico no SUS, bem como a 

propositura da ação a ente federativo competente – significa, em termos sistêmicos, da 

incorporação de novos programas ou parâmetros decisionais ao sistema jurídico, devendo 

estes contar, ainda, com a preocupação de que sejam balizados pelas respectivas instituições 

de saúde competentes. 

Deste modo, as variáveis e as distorções seriam equalizadas por ambos os sistemas, 

fazendo com que o fluxo de informações e de demandas não seja tratado diretamente pelo 

Judiciário, em estado bruto, mas por sistemas reflexivos mais alinhados às questões científicas 
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e políticas que circundam o tema e situados nas áreas adequadas de adaptação e atualização de 

programas condicionais. 

Ademais, apontar estas questões demonstra, também, quão são importantes os 

critérios clínicos e administrativos para uma adequada compreensão da problemática do 

fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos e, por fim, quanto o exame judicial se 

mostra incapaz em lidar adequadamente com todas as questões. 

São tantas as atualizações necessárias, simplesmente para adequar o crivo jurídico a 

algumas das questões que necessariamente deveriam envolver, que faz-se mister concluir que 

a capacidade dos Tribunais lidarem de maneira satisfatória com o fornecimento destes direitos 

é muito limitada.  

Ainda assim, é fato que a magnitude da apreciação judicial é enorme, assim como 

são grandes as distorções provocadas pela judicialização da política de assistência 

farmacêutica nos municípios. Tais questões merecem ser exploradas por meio de observações 

fáticas, no intuito de verificar quais implicações este olhar reduzido, porém massificado, 

conduz à realidade das políticas públicas de saúde. É do que trataremos no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 3 ANÁLISE DOCUMENTAL: OS EFEITOS DA JUDICIALIZAÇÃO DO        

DIREITO À SAÚDE NO MUNICÍPIO DE FRANCA/SP 

 

3.1 Métodos de análise: etapas e procedimentos da análise documental 

 

O presente estudo é uma pesquisa documental, com abordagem metodológica quali-

quantitativa, que busca compreender quais os efeitos distributivos da judicialização da 

assistência farmacêutica no município de Franca/SP. Para tanto, apresentamos como unidades 

de análise os processos judiciais movidos pelos cidadãos contra o Poder Público do município 

de Franca/SP no ano de 2014 e os balanços financeiros da Secretaria Municipal de Saúde do 

respectivo ano. 

A definição do local e do lapso temporal de análise se deu em função de dois 

fundamentos devidamente verificados em investigação prévia realizada junto às instituições 

do município: a) um significativo volume de ações judiciais e de recursos públicos 

dispendidos para o cumprimento das respectivas tutelas de saúde – o que se deve ao fato de 

que a partir do ano de 2008 o fenômeno se consolidou neste município, passando a fazer parte 

da rotina dos Tribunais e das Secretarias competentes, conforme apontou o exame preliminar 

– e b) uma boa organização e disponibilização das informações nas instituições municipais, as 

quais mostravam-se, ainda, relativamente estáveis entre os anos de 2012 e 2016.  

No que se refere a esta investigação preliminar, registra-se que na Secretaria 

Municipal de Saúde foram analisados os demonstrativos financeiros dos anos mencionados, 

sob a rubrica “prestação de contas da gestão financeira do terceiro quadrimestre”, que se 

referem à situação financeira da soma dos três quadrimestres de cada ano, os quais foram 

disponibilizados com a devida autorização do gestor competente e examinados por meio de 

investigação presencial.  

Assim, foi possível compreender quais os valores movimentados pela política de 

assistência farmacêutica nos referidos anos e o quanto estes montantes representavam das 

receitas Saúde Pública. Num segundo momento, foi possível aferir o impacto financeiro da 

judicialização do direito à saúde, ou seja, quanto o custo imposto pelas decisões judiciais à 

Secretaria Municipal de Saúde somava às despesas consolidadas pela política de assistência 

farmacêutica. 

Nesse exame, foram analisadas as seguintes variáveis: a) recursos recebidos pela 

Secretaria Municipal de Saúde no período; b) consolidação de despesas liquidadas por 
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especificação; c) despesas liquidadas com medicamentos – consumo e distribuição e d) 

consolidação das despesas liquidadas em ações judiciais no período.  

Já no Tribunal de Justiça da Comarca de Franca/SP, levantou-se, junto à seção de 

distribuição, o número de identificação de todos os processos movidos para obtenção de 

medicamentos entre os anos de 2012 e 2016, por meio da utilização dos seguintes filtros de 

busca: processos físicos e digitais; fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos 

hospitalares; competência da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual e do Juizado 

Especial da Fazenda Municipal e Estadual da Comarca de Franca/SP. 

As variáveis pesquisadas foram: a) origem da prescrição médica; b) tipo de 

representação jurídica; c) valor dos medicamentos/tratamentos pleiteados no período de 12 

meses, na hipótese de tratamento continuado, e seu custo total, quando solicitado por tempo 

definido; d) presença de estudo socioeconômico; e) presença de parecer clínico-administrativo 

da Secretaria Municipal de Saúde; f) presença dos medicamentos/tratamentos pleiteados nas 

listas do SUS e g) situação processual da ação judicial. Assim, padronizou-se uma planilha de 

coleta de dados constantes nos processos judiciais para posterior análise exploratória. 

Definiu-se o ano de 2014 como lapso temporal de análise, vez que se verificou com 

apoio da referida investigação prévia que o número de demandas judiciais do respectivo ano 

mostrava-se significativo e relativamente estabilizado quando colocado em comparação com 

anos anteriores e posteriores, fazendo com que os resultados colhidos no referido ano 

pudessem ser inferidos aos demais. Ademais, a partir do final de 2013, os processos judiciais 

passaram a ser disponibilizados na forma digitalizada, proporcionando as consequentes 

facilidades de análise documental. 

Para a compreensão do efeito distributivo, definimos quatro espécies de grupos 

sociais – V1, V2, F1 e F2 – com base na origem da ação judicial e na origem do diagnóstico 

médico. O primeiro divide-se entre os oriundos da Defensoria Pública do município e os 

assistidos por advogados particulares. Quanto à origem da prescrição médica, separam-se em 

diagnósticos sobrevindos de hospitais públicos e os proferidos por médicos particulares.  

Assim, o grupo V1 é composto de indivíduos representados pela Defensoria Pública 

e dotados de prescrições médicas de hospitais vinculados ao SUS; os requerentes do grupo V2 

também são representados pela Defensoria Pública, mas com diagnósticos de médicos 

particulares. Já os membros do grupo F1 são representados por advogados particulares e 

assistidos por profissionais de saúde particulares e, por fim, o grupo F2 é constituído por 

aqueles com representação judicial particular, mas diagnosticados por setores de saúde 

públicos. 
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Partiu-se da premissa que os requerentes advindos de instituições públicas estariam 

em situação de maior vulnerabilidade; que os provenientes do setor privado seriam menos 

vulneráveis e que os híbridos, ou seja, aqueles que tivessem sido assistidos por profissionais 

do setor público e privado ao mesmo tempo, apresentam-se como parcialmente vulneráveis. 

Num segundo momento, os grupos foram confrontados com o valor total dos 

medicamentos e tratamentos médicos pleiteados no período de 12 meses. Desta forma foi 

possível compreender quais os valores movimentados por cada um dos grupos no respectivo 

período e em qual proporção eles eram beneficiados. 

Registra-se que esta padronização de 12 meses se deve ao fato de que a grande 

maioria das tutelas consubstanciam-se em tratamentos continuados e sem prazo final 

determinado, bem como em razão de que os balanços financeiros apresentados pela Secretaria 

da Saúde são publicados anualmente. Destarte, os medicamentos foram categorizados de 

acordo com o valor total da tutela no prazo de 12 meses, na hipótese de tratamento 

continuado, e com base em seu custo total, quando solicitado por tempo definido. 

Esclarecemos, ainda, que diante da inexistência de um critério objetivo acerca do que 

seria medicamento/tratamento médico de baixo, médio e alto custo, preferiu-se optar pela 

perspectiva do cidadão que adquire tais bens e serviços de consumo, em detrimento do ponto 

de vista da Administração Pública, que prefere classificá-los dividindo-os nos componentes 

Básico, Estratégico e Especializado – conforme descrito no Capítulo 1 – definição a qual não 

tangencia especificamente a questão do custo dos bens e serviços de saúde, preferindo o 

critério da complexidade do tratamento. 

Assim, denominou-se medicamento de baixo custo aqueles cujo valor de 12 meses de 

tratamento comprometeriam em até 30% o valor da anualidade do salário mínimo, ou seja, 

menores que R$ 2.604,00; de médio custo aqueles que comprometeriam de 30% a 100%, ou 

seja, de R$ 2.604,01 até R$8.680,00 e de alto custo aqueles que ultrapassariam o valor da 

renda acumulada em 12 meses de salário mínimo, isto é, maiores que R$ 8.680,01.  

Por fim, para entendermos quais os motivos levaram aos efeitos distributivos 

verificados e propor soluções para os desequilíbrios analisamos os fundamentos utilizados 

pela decisão judicial na concessão de medicamentos e como os elementos da instrução 

probatória são instrumentalizados na racionalidade do magistrado. Desta forma foi possível 

compreender a maneira como estas decisões são prolatadas na prática. Apresentamos como 

unidade de análise as “decisões liminares”, os “estudos socioeconômicos”, os “laudos de 

aferição médica” e as “sentenças” presentes nos autos. 
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3.2 Resultados: o impacto financeiro e o efeito distributivo 

 

A partir da análise dos balanços financeiros da Secretaria Municipal de Saúde do ano 

de 2014, percebeu-se que o valor total movimentado em decorrência das decisões judiciais 

sobre fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos representaria um acréscimo de 

31,42% ou R$ 4.330.840,70 às despesas da política de assistência farmacêutica, a qual 

representava R$ 13.782.311,40 ou 9,4% do total das despesas consolidadas pela Secretaria 

Municipal de Saúde naquele ano que, por sua vez, chegava a R$146.641.794,26. 

Não há especificação, nos respetivos demonstrativos, do número de ações judiciais 

ou a quais beneficiados estes custos se referem. Inobstante, é possível sustentar por estas 

cifras que a judicialização do direito à saúde tem um grande impacto no custeio da política de 

assistência farmacêutica municipal.  

A investigação dos processos judiciais junto ao Tribunal de Justiça do município nos 

auxilia na compreensão de como esses recursos vem sendo empregados. A análise do efeito 

distributivo trata de compreender, justamente, para onde as decisões judiciais estariam 

direcionando os recursos públicos. É o que passamos a fazer. 

Verificou-se que em 2014 foram impetradas 420 ações contra o Poder Público 

Municipal requerendo o fornecimento de medicamentos, tratamentos médicos e outros bens e 

insumos de saúde, sendo 67 de competência da Vara da Fazenda Pública e 353 do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. A diferença reside nos valores das causas, ao passo que aquela 

primeira alberga as tutelas de maior valor. 

Destes processos, 69,52% ou 292 ações mostraram-se relevantes para o exame do 

efeito distributivo da judicialização da política de assistência farmacêutica – e, por isso, 

consubstanciam-se como o universo de análise explorado – uma vez que impuseram à 

Administração Pública a compra e dispensação de alguma espécie de medicamento e/ou 

tratamento médico, quer seja pela concessão de liminar, quer seja por sentença transitada em 

julgado. 

Os outros 30,48% dos processos (128) não foram analisados, já que 2,38% se 

encontravam em segredo de justiça e outros 12,14% versavam sobre fins diversos do 

fornecimento de medicamento e de tratamentos médicos hospitalares, mostrando-se 

irrelevantes como objeto de investigação, ainda que tivessem imposto alguma obrigação à 

Secretaria da Municipal de Saúde. Os restantes não chegaram ser analisados, uma vez que não 

impuseram qualquer espécie de obrigação à Administração Pública. 7,38% foram extintos por 

falta de interesse, 3,8% por desistência e 4,52% por falecimento no curso da ação judicial 
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antes da concessão da liminar. Apenas 1 caso foi julgado improcedente, não tendo sido a 

tutela concedida sequer liminarmente. 

Assim, buscamos dividir os 292 requerentes em quatro grupos (V1, V2, F1 e F2), de 

acordo com seu grau de vulnerabilidade – o que foi feito com base no tipo de representação 

judicial e na origem da prescrição médica – e verificar, com base no valor das tutelas 

pleiteadas, o montante distribuído a cada um destes grupos. 

Apurou-se que o grupo V1, dos mais vulneráveis – dependentes da Defensoria 

Pública e de profissionais médicos do SUS – teria movimentado R$ 902.506,25 ou 15,8% dos 

recursos judicialmente distribuídos. O grupo V2 – representado por assistidos pela Defensoria 

Pública, mas com prescrição médica obtida de médicos particulares – teria recebido R$ 

205.609,23 ou 3,6% do valor total derivado das ações judiciais. O grupo F2 – constituído por 

indivíduos representados por advogados particulares, mas com prescrição médica obtida em 

hospitais vinculados ao SUS – teria sido alvo de 35,7% dos recursos distribuídos 

judicialmente ou R$ 2.071.260,83. E, por fim, o grupo F1, dos menos vulneráveis – 

integralmente assessorados pelo setor privado – teria recebido 44,9% do montante distribuído 

pela via judicial ou R$ 2.563.856,54, ou seja, aproximadamente três vezes mais recursos que 

o grupo em maior situação de vulnerabilidade. O gráfico a seguir ilustra os impactos 

distributivos da judicialização do direito à saúde no ano de 2014. 

 

Figura 3: Impacto distributivo da judicialização da política de assistência farmacêutica 

no município de Franca/SP no ano de 2014 

 

Fonte: Elaborado por Henrique Duz Hass. 
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Percebe-se que os valores movimentados são preocupantemente diferentes, indicando 

que há sinais de distorções na distributividade, muito embora os grupos V1, F1 e F2 tenham 

aproximadamente o mesmo de pessoas. Passaremos, agora, à compreensão de quais fatores 

permitem a existência desta disfuncionalidade. 

 

3.3 Discussão  

 

A relevância do gasto imputado pela judicialização do direito à saúde no município 

de Franca era esperada. No entanto, este fato não havia sido anteriormente comprovado. A 

presente pesquisa demonstrou que uma parcela significativa de recursos públicos está sendo 

realocada judicialmente, chegando a somar mais 31,4% às despesas do setor da 

Administração Pública responsável pela política de assistência farmacêutica. 

No entanto, ainda mais elementar para os fins desta produção acadêmica é a 

constatação de que maior parte destes recursos é direcionada a indivíduos considerados menos 

vulneráveis, vez que não dependem de serviços públicos de saúde e de justiça, que recebem 

três vezes mais recursos, em média, do que a parcela mais vulnerável da sociedade.  

Aproximadamente 45% dos gastos com judicialização são endereçados a sujeitos 

sociais representados por profissionais do setor privado; 39,2% são distribuídos àqueles que 

dependem apenas parcialmente e apenas 15,8% do valor total custeado pelas decisões 

judiciais são vertidos ao que se encontram em situação de maior vulnerabilidade, o que 

significa que a esta parcela social são distribuídos, em média, um terço dos recursos 

distribuídos judicialmente. 

Isto reforça a premissa aventada no início desta produção acadêmica de que a 

operacionalidade jurídica e o protagonismo da atuação jurisdicional levam a uma distribuição 

desequilibrada dos recursos públicos entre os setores da sociedade. Mas por que isso ocorre? 

Não se trata de uma questão de número de requisições, vez que percebeu-se que, com 

exceção do grupo V2, o número de integrantes de cada grupo é similar. Verificou-se que o 

grupo F1, dos menos vulneráveis, corresponde a 80 processos ou a 27,39% dos requerentes; 

que no grupo V1, dos mais vulneráveis, estariam situados 84 indivíduos ou 28,76% dos 

beneficiados e que o grupo F2 seria composto por ou 89 ações ou 30,47% dos requerentes. O 

grupo V2, no entanto, seria representado por apenas 13,35% das ações judiciais ou 39 

requerentes. 

A razão está no custo de alguns tratamentos pleiteados e na forma como as decisões 

são tomadas. Constatou-se, por exemplo, que 65,64% das despesas derivadas de ações 
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judiciais no ano de 2014 eram provenientes de apenas 12,32% das requisições ou 36 

processos, de competência da Vara da Fazenda Pública.  

As 15 ações interpostas por membros do grupo F1 nesta Vara teriam somado R$ 

1.817.206,70 ou 70,87% do requerido pelo grupo. No mesmo sentido, o grupo F2 teria 

movimentado R$ 1.453.049,68 ou 70,15% do total pleiteado judicialmente pelo grupo por 

meio de outros 15 processos. Já ao grupo V1 teriam sido distribuídos R$ 477.658,56 ou 

52,92% dos recursos do grupo através de apenas 6 ações judiciais. O grupo V2 não tem ações 

interpostas na competência da referida Vara. 

A análise pormenorizada das ações, entretanto, permite compreender que o problema 

dos custos não guarda relação com a origem da prescrição médica, já que o comportamento 

dos médicos é o mesmo, independentemente de atuarem como profissionais do SUS ou como 

particulares. Ambos os setores privados e públicos da saúde prescrevem, na grande maioria 

das vezes, medicamentos que não constam nas listas do SUS, o que implica reconhecer que a 

desatenção ou o desconhecimento dos medicamentos padronizados pelo serviço público é um 

comportamento comum. 

Verificou-se, por exemplo, os médicos do setor privado prescreveram medicamentos 

que não constavam nas listas do SUS em 76,47% dos processos; em outras 16,8% das ações 

os tratamentos prescritos constavam parcialmente e em apenas 5,88% dos pleitos os 

medicamentos prescritos encontravam-se constantes nos serviços padronizados pela saúde 

pública. No mesmo sentido, constatou-se que os 86,12% das prescrições médicas de 

profissionais do setor público versavam sobre medicamentos que não disponibilizados pelo 

SUS, que em 9,82% encontravam parcialmente constantes e que em apenas 4,04% os 

tratamentos prescritos eram disponibilizados pelo serviço público de saúde. 

Neste diapasão, entende-se que a razão do desiquilíbrio distributivo verificado está 

na automaticidade da concessão dos pedidos de antecipação de tutela, combinada com as 

dificuldades da decisão judicial em incluir em seu raciocínio os aspectos financeiros, 

distributivos e médicos que o fornecimento de medicamentos à população envolve. 

Todas as 292 ações investigadas continham decisões liminares que autorizavam a 

concessão de medicamentos e tratamentos médicos, independentemente de seu valor, de sua 

complexidade. A existência do requerimento de antecipação faz com que o magistrado tenha 

que emitir uma decisão a luz dos requisitos da tutela de urgência, o que significa, em termos 

sistêmicos, julgar a licitude/ilicitude da urgência e do risco de prejuízo irreparável. Isto 

implica numa apreciação estreita tanto dos elementos jurídicos quanto dos extrajurídicos que 

devem ser sopesados – como a legitimidade passiva do município, a solidariedade entre os 
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entes federativos, a ausência de condições econômicas para custeio do medicamento, a 

disponibilidade do tratamento política de assistência farmacêutica, a existência PCDTs, etc. 

Assim, temos que a decisão que autoriza a concessão de medicamentos não inclui em 

sua operacionalidade questões como o exame do custo dos medicamentos requeridos. Os 

parâmetros que o magistrado tem em mãos naquele momento para julgar não trazem consigo 

o conteúdo das preocupações clínicas e distributivas que se inserem no âmbito político-

administrativo da política de assistência farmacêutica. Deste modo, não é possível incluir na 

decisão outros programas condicionais de decisão que não os já existentes no interior do 

sistema jurídico, oferecidos pelos dispositivos normativos, teses jurídicas e jurisprudência.  

O que este estudo aponta é que, na prática, a decisão liminarmente concedida basta-

se em verificar se o medicamento pleiteado é indicado para a enfermidade alegada, se o 

requerente se declara incapaz de custear o tratamento médico e se o ente federativo 

interpelado verifica-se responsável pela realização deste direito, permitindo que qualquer 

medicamento pleiteado acabe sendo concedido, desde que comprovada sua necessidade 

médica e sua hipossuficiência. 

Inobstante, nenhum dos 60,95% processos que apresentava sentença cessou os 

efeitos da decisão liminar, ainda que apresentassem os elementos cognitivos necessários para 

reavaliar a pertinência das demandas – como a análise da condição socioeconômica e do 

estado clínico-administrativo do medicamento na política pública, produzidos na instrução 

probatória.  Apenas 16,43% das decisões liminares tiveram seus efeitos alterados, porém por 

motivos de extinção da causa, quer seja pelo falecimento do requerente ou pela melhora no 

seu quadro de saúde. Os 22,8% processos restantes ainda apresentavam seus efeitos em razão 

da decisão liminar, vez que não apresentavam-se aptos à prolação da sentença. 

Deste modo privilegia-se apenas a denominada dimensão objetiva do direito à saúde 

– ou seja, a responsabilidade estatal pela tutela integral e universal deste direito social, que se 

encontra devidamente expressa nos dispositivos normativos – em detrimento da sua conotação 

substantiva, isto é, das questões médicas e de gestão que fazem parte da política de assistência 

farmacêutica. Assim, a tutela liminarmente concedida se restringe a uma análise puramente 

jurídica e unilateral, que gera compreensão precária dos aspectos que devem circundar a 

concessão de medicamentos e permite a superveniência dos desequilíbrios constatados.  

Permite-se, por exemplo, que a necessidade de observância dos Protocolos Clínicos, 

tão cara ao processo de seleção e aquisição de medicamentos, seja reiteradamente sobreposta 

pela compreensão de que sua inexistência não pode significar violação do princípio da 

integralidade do Sistema Único de Saúde nem justificar uma diferença entre as opções 
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requeridas pelos usuários da rede pública e as disponíveis na rede privada de saúde. A 

ausência dos PCDTs é entendida como omissão administrativa que impede o acesso a bens de 

saúde pretendidos pela prescrição médica.  

O mesmo acontece com todos os elementos extrajurídicos que se apresentam à 

decisão, como a necessidade da instrução probatória ou o exame da capacidade do município 

lidar com a complexidade e com os custos dos tratamentos médicos pleiteados, que são 

reiteradamente afastados, pois interpretados como obstáculos à urgência e ao risco de dano 

irreparável. Assim, não há a inclusão do conteúdo das questões administrativas e clínicas no 

debate da antecipação de tutela. 

A solidariedade entre os entes federativos, que faz com que seja imposto aos 

municípios responsabilidades que não são suas, é fundamentada em dispositivos 

constitucionais, que estabeleceriam que juntos ou sozinhos no polo passivo, município, 

estados e união integram o SUS e, por isso, têm a obrigação de promover e preservar a saúde 

da comunidade. Soma-se a isso o entendimento da Súmula n. 37 do Tribunal do Estado de 

São Paulo, que entende que a solidariedade permite o manejo da ação entre os entes sem a 

necessidade de procedimentos de integração ou exclusão da lide. 

Já a ausência de condições socioeconômicas para custeio do medicamento é avaliada, 

na grande maioria dos casos, somente com base na declaração de hipossuficiência do 

requerente, fundamento o qual é arguido em função da gratuidade processual e não em face 

do medicamento, sendo que muitas vezes, ainda, é desprovido de qualquer documentação que 

comprove a situação de vulnerabilidade. A necessidade do tratamento médico também é 

verificada apenas com base na declaração do requerente, por meio da apresentação do 

diagnóstico do profissional de saúde que o atendeu, a qual, por vezes, também é carente de 

cópia do receituário médico.  

Por fim, a responsabilidade jurídica pelo fornecimento de qualquer espécie de 

medicamento ou tratamento médico pleiteado é proferida com base em fundamentos 

constitucionais – que preveem o dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário às 

ações e serviços de saúde – e em similares dispositivos da Constituição do Estado de São 

Paulo. 

Uma situação notadamente eivada de exigências clínicas e administrativas é tratada 

por meio de uma compreensão típica do centro operacional do sistema jurídico, que faz com 

que aspectos como a condição socioeconômica dos requerentes e as exigências clínicas da 

política pública tenham seus valores diminuídos. Falta o exame dos critérios subjetivos da 

concessão de medicamentos, bem como a inclusão da dimensão material da expectativa 
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contrafática do direito à saúde. Tais aspectos preencheriam de conteúdo os valores do código 

jurídico e seriam incluídos na operacionalidade da decisão jurídica por meio dos programas 

condicionais. 

A instrução probatória trata de agregar alguns destes elementos, o que se faz por 

meio da realização de dois laudos técnicos produzidos pela Secretaria da Saúde do município, 

que recebe o requerente em suas dependências: o “estudo socioeconômico” e a “aferição 

médica”. O primeiro versa sobre a capacidade de o requerente adquirir os bens de saúde 

pleiteados; o segundo, trata do exame da condição clínica do sujeito, bem como da situação 

clínico-administrativa do medicamento pleiteado.  

No entanto, o que se percebe é que o valor atribuído estes elementos extrajurídicos se 

mantém frágil, a exemplo do que se verifica na decisão liminar, ainda que os estudos tenham 

permitido ao magistrado um aprofundamento da análise.  

Um dos fatores que fomenta este quadro é a maneira precária com que estes 

elementos extrajurídicos são inseridos na racionalidade da decisão jurídica. Em apenas 47,6% 

das decisões o estudo socioeconômico foi considerado enquanto fundamento da sentença. Isso 

porque, em 27,1% dos processos o laudo não foi produzido nos autos e em outros 25,3% não 

chegou a integrar os elementos cognitivos da sentença, ainda que houvesse sido realizado pela 

instrução, o processo ainda não tinha cumprido todas suas fases e não apresentava-se apto à 

prolação da sentença.  

 

Figura 4: Perfil da instrumentalização do estudo socioeconômico nas decisões judiciais 

 

Fonte: Elaborado por Henrique Duz Hass. 
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Observa-se o mesmo com o laudo clínico-administrativo, uma das principais vias de 

comunicação entre as exigências da política de assistência farmacêutica e os elementos 

cognitivos da decisão jurisdicional. Apurou-se que em apenas 53,8% dos processos as 

sentenças apresentavam a aferição clínica-administrativa como fundamento da decisão. Em 

18,5% das ações, o laudo não foi produzido e nos 27,7% restantes a avaliação médica chegou 

a ser efetuada, mas não foi considerada, uma vez que a sentença ainda não havia sido 

proferida à época. 

 

Figura 5: Perfil da instrumentalização do laudo clínico-administrativo nas decisões 

judiciais 

 

Fonte: Elaborado por Henrique Duz Hass. 

 

 

Contudo, além desta pobre instrumentalização, a maneira pela qual estes estudos são 

produzidos não lhe assegura a capacidade de instruir a racionalidade jurídica das exigências 

extrajurídicas que circundam o fornecimento de medicamentos.  

Ao lado do estudo socioeconômico, o laudo de aferição médica seriam os principais 

pontos de comunicação entre a racionalidade jurídica e as demandas da política farmacêutica, 

capazes de municiar o magistrado dos aspectos clínicos e distributivos que devem ser 

observados, como, por exemplo, a atenção aos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. 

Conforme já aludido, os PCDTs são instrumentos que buscam assegurar o cuidado 

mais apropriado do ponto de vista clínico e científico ao conciliar a eficiência das práticas e o 

direito fundamental à assistência farmacêutica e, por isso, servem de parâmetro para definir 

quais medicamentos devem integrar os programas de assistência farmacêutica. 
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Entretanto, todo este debate é precariamente resolvido pela Secretaria Municipal de 

Saúde, que apenas informa o magistrado se o medicamento requerido encontra-se 

padronizado pelo SUS e se é indicado para a doença informada, apontando-se, ainda, nas 

poucas vezes em que se encontra presente, a resolução administrativa que fundamentaria a 

obrigatoriedade de sua dispensação ao interessado. Não acontece, assim, a suposta reavaliação 

médica do requerente, muito menos a tentativa de informar o juízo das necessidades de se 

observar as exigências clínicas e os aspectos financeiros e distributivos do tratamento 

pleiteado. 

Embora a informação e a chance de instrução existam – ou seja, apesar da inter-

relação entre âmbito clínico-administrativo e sistema jurídico se estabelecer – os resultados 

indicam que o fornecimento judicial de medicamentos e tratamentos médicos é embasado em 

uma apreciação precária e unilateral da demanda, quer seja em função das limitações 

cognitivas da decisão liminar, quer seja em razão da problemática instrumentalização da 

instrução probatória. A forma como estas exigências são inseridas na operacionalidade 

jurídica e o pequeno valor atribuído a elas na decisão estão no cerne dos desequilíbrios 

distributivos verificados.   

Isto faz com que as três dimensões da expectativa contrafática do direito à saúde e os 

parâmetros oferecidos ao crivo jurídico sejam alheios ao conteúdo da política de assistência 

farmacêutica. Deste modo, a decisão jurídica acabará por compreender e julgar o pedido de 

fornecimento de medicamento a luz dos programas condicionais jurídicos que tem à 

disposição, em detrimento do conteúdo clínico que a decisão precisaria apresentar.  

Como resultado desta compreensão jurídica desprovida de elementos extrajurídicos 

adequadamente delineados, encontramos a desarticulação entre critérios exigidos pela política 

de assistência farmacêutica e fundamentos jurídicos eleitos, seguido dos consequentes 

desequilíbrios médicos, administrativos e orçamentários que o crivo jurídico e o Poder 

Judiciário impõe aos demais sistemas. 

É assim que torna-se possível, por exemplo, que se autorize a concessão de 

medicamentos não padronizados pelo SUS em 94,17% das ações propostas, ainda que 81,9% 

delas apresentassem estudo clínico-administrativo informando o Poder Judiciário sobre a não 

padronização do tratamento nos serviços públicos de saúde, ou seja, que o medicamento 

pleiteado estava a revelia dos critérios exigidos pela política - como a segurança e eficácia 

com base na Medicina Baseada em Evidências, a avaliação e autorização da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a observância de Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas de utilização. 
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O mesmo se verifica em relação aos desequilíbrios distributivos. Além dos critérios 

clínicos, o aspecto financeiro do fornecimento de medicamentos é mal compreendido na 

decisão judicial, fazendo com que a preocupação com o destino dos recursos públicos não seja 

levada em consideração e que a parcela menos vulnerável seja acobertada com três vezes mais 

recursos que o grupo social mais dependente das políticas públicas. 

Por fim, outro aspecto que corrobora para este contexto é a maneira como o sistema 

judiciário lida com estas questões extrajurídicas. Por mais que se o fenômeno da 

judicialização impute ao Judiciário questões próprias de outros sistemas, como o político-

administrativo das políticas públicas, a transferência de informações e competências deve ser 

tratada como uma relação entre sistema/ambiente, que determina que sua operacionalidade e 

sua autonomia devem ser mantidas. A carga de informação que é passada do âmbito 

administrativo para o jurídico não é capaz de gerar uma influência direta nos critérios de 

decisão, a não ser que seu conteúdo seja devidamente interiorizado nos elementos que 

compõe o respectivo sistema.  

A jurisdição tem por função estabilizar as expectativas contrafáticas e, para isso, usa 

como referência as três dimensões das expectativas: a normativa, a social e a material. Esta 

última possibilita, justamente, a inclusão de temas extrajurídicos na operacionalidade jurídica, 

garantindo qualidade da decisão judicial. Contudo, a carência de leis, regulamentações que 

tratam de maneira mais clara questões como as exigências clínico-administrativas do 

fornecimento de medicamentos faz com que estes aspectos não pertençam ao sistema jurídico, 

permanecendo naquilo que configura seu ambiente.  

Faltam programas condicionais que possam aproximar estas questões da perspectiva 

jurídica do direito à saúde, que determina ser dever do Estado de atender universal e 

integralmente seus cidadãos, de modo que possibilite aos Tribunais uma ponderação mais 

adequada dos elementos ao relacioná-las de maneira mais objetiva e explícita com os 

preceitos contidos nas normas constitucionais. 

Como estas questões são mal internalizadas no sistema jurídico pelas falhas de 

programação das periferias, acabam sendo compreendidas e praticadas pelas instituições que 

se situam no centro do sistema, o Poder Judiciário, que as transformam em requisitos de 

fundamentação da licitude ou ilicitude da tutela jurisdicional, já que é mais vinculado ao 

código jurídico.  

Desta maneira, o potencial que suas contribuições podem expressar é 

consideravelmente mitigada quando as discussões saem do plano político e são transportadas 

para o interior do sistema jurídico.  Tanto sua amplitude cognitiva quanto seu valor são 
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atenuados em razão desta perspectiva jurídica e da concorrência com os fundamentos 

normativos.  

Um critério como este poderia ser considerado de maneira mais equilibrada e 

adequada se inserido em uma etapa como a da formulação da política pública, onde a 

sensibilidade às tematizações é mais intensa e os critérios de decisão são outros, os quais são 

capazes de relacionar, por exemplo, a finalidade da política pública ou a da definição de seus 

alvos primordiais e secundários com as diversas facetas do fornecimento de medicamentos de 

modo mais harmônico. 

Quando as discussões político-administrativas são deslocadas ao Poder Judiciário, 

uma instituição que se encontra no centro do sistema jurídico, a permeabilidade e a maneira 

como são consideradas já são alteradas. O ângulo e a operacionalidade com que os temas são 

tratados mudam drasticamente, passando para o prisma do exame da licitude/ilicitude. O 

necessário diálogo entre os tomadores de decisão e os limites da administração, portanto, 

deixa de existir, assim como fica prejudicada a capacidade de avaliação dos resultados e 

revisão das estratégias empregadas. 

É esta pequena influência dos aspectos extrajurídicos na decisão judicial que fomenta 

os desequilíbrios distributivos, clínicos e financeiros da judicialização do direito à saúde. 

Embora a informação e a chance de instrução existam – ou seja, apesar da inter-relação entre 

âmbito clínico-administrativo e sistema jurídico se estabelecer – a forma como estas 

exigências são compreendidas é precária, quer seja em função do processo comunicativo ou 

das falhas da instrução probatória. 

O que se verifica é que a única chance que se tem de instruir o processo e o 

raciocínio jurídico das exigências extrajurídicas desta política, assegurando-lhes a qualidade 

necessária do ponto de vista da saúde pública é extremamente frágil e mal conduzida pela, 

levando a uma apreciação jurídica estéril em relação a estes aspectos.  

Deste modo, os parâmetros utilizados pelo crivo jurídico para decidir mantém-se 

alheios ao conteúdo da política de assistência farmacêutica, fazendo com que a decisão 

jurídica acabe por compreender e julgar o pedido de fornecimento de medicamento a luz dos 

programas condicionais jurídicos que tem à disposição, em detrimento do exame do conteúdo 

clínico, econômico ou distributivo que a decisão precisaria apresentar.  

A disposição desta denominada dimensão material do fornecimento de 

medicamentos em leis, regulamentações, doutrinas e jurisprudência – as bases de 

funcionamento e os parâmetros de decisão do sistema jurídico – resultaria, ao menos, na 

devida incorporação destes aspectos no interior do sistema. Ademais, se daria, ainda, por 
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instituições e racionalidades pertinentes, próprias das periferias do sistema jurídico, ao invés 

de ser realizada nos Tribunais, que, notoriamente, possuem uma refratariedade muito maior a 

estas questões. 

No entanto, ainda assim estaríamos suscetíveis aos riscos de se se tratar estes 

aspectos enquanto meras certezas aparentes e ficções jurídicas, justificando aquilo que 

denominaríamos de uma apreciação restrita e inadequada destes aspectos. Como bem 

descreve e esclarece a teoria dos sistemas funcionais autopoiéticos, as prestações do ambiente 

nunca serão diretamente recebidas no interior do sistema, mesmo que seja um caso de 

acoplamento estrutural no seu mais alto grau de radicalização. O código jurídico sempre se 

mostrará influente em todos os processos seletivos do sistema jurídico, alterando o ângulo e, 

consequentemente, a perspectiva da compreensão de um determinado tema. 

Assim, a decisão judicial substitui a operacionalidade e as exigências político-

administrativas pela perspectiva do código e da função do sistema jurídico. Isto é, passa a 

fornecer medicamentos verificando se os pedidos processuais são lícitos ou ilícitos com base, 

ainda, nos instrumentos cognitivos que são oferecidos pela norma e pelas provas produzidas, 

fazendo com a decisão seja pautada preferencialmente no direito posto, ainda que estes 

expressem uma apreciação rasa e problemática da questão.  

O direito do cidadão de exigir a garantia do acesso a medicamentos via sistema 

judiciário, na carência de uma eficaz via administrativa, é uma realidade de fundamental 

importância para que a negligência das autoridades públicas não passe impune e as falhas 

político-administrativas não sejam mantidas veladas. É a partir deste movimento dialético 

estabelecido entre Administração Pública e Poder Judiciário que a inefetividade da política de 

assistência farmacêutica é acusada.  

Entretanto, não se pode reservar ao protagonismo do sistema jurídico a solução para 

estas falhas. Não é razoável esperar que a efetividade do direito à saúde se dê pela concessão 

quase que automática de qualquer reivindicação médica, a qual é autorizada, ainda, por meio 

de um operatividade que substitui basilares critérios da política farmacêutica por fundamentos 

normativos que se mostram alheios a questões de custo e de justiça social. Esta, contudo, é a 

prática dos Tribunais, o que revela que ainda há um grande caminho a se percorrer quando se 

trata de ajustar as falhas das saúde pública por meio do Judiciário e da operacionalidade das 

decisões judiciais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa buscou enfrentar o dilema da judicialização da saúde, um fenômeno 

constitucionalmente possível e legítimo, mas que coloca o Poder Judiciário numa posição 

delicada em razão das tarefas que assume. Desloca-se para o Judiciário o peso de solucionar 

as falhas político-administrativas e a precariedade legislativa das políticas de assistência 

farmacêutica, colocando-o na posição de protagonista na definição dos parâmetros em que 

devem ser executadas. 

Contudo, o uso da operacionalidade jurídica provoca grandes desequilíbrios na 

maneira como são executadas e nos orçamentos públicos. Sabe-se, por exemplo, que só no 

ano de 2015, o governo estadual paulista gastou 1,2 bilhões de reais em razão de 

medicamentos e tratamentos médicos judicialmente concedidos e que, em 2011, por volta de 

55% das obrigações impostas ao município de São Paulo seria, na verdade, de 

responsabilidade de outros entes federativos. 

Este problema carece de uma análise mais profunda, que vá além da discussão da 

legitimidade democrática da função jurisdicional e da responsabilidade dos poderes públicos 

promoverem o direito à saúde e passe a se preocupar com a capacidade com que os Tribunais 

assumem estas funções. É o que esta pesquisa pretendeu fazer. 

Para tanto, nos apoiamos em três objetos de análise que, apesar de apresentarem 

métodos e fundamentos teóricos muito distintos, se complementam. O primeiro trata 

especificamente de políticas públicas e tem como principal aspecto o recurso à 

interdisciplinariedade. Já o segundo examina o funcionamento do Poder Judiciário e apresenta 

como traço característico o amparo na teoria dos sistemas autopoiéticos. Por fim, munidos das 

respectivas categorias analíticas, investigamos o impacto distributivo da atuação judicial no 

município de Franca/SP a partir análise de todos os processos judiciais de 2014 sobre 

medicamentos e tratamentos médicos. 

Neste diapasão, examinamos, primeiramente, o estado da compreensão jurídica sobre 

políticas públicas e percebemos que os juristas caminhavam pelo estreito caminho de entendê-

las como o conjunto de medidas tomadas pelo Estado para tornar efetivos os programas 

constitucionais de direitos sociais e os pressupostos do Estado Democrático de Direito 

(FREIRE JUNIOR, 2005, p. 47), o que evidenciava uma preocupação exacerbada com a 

vinculatividade das normas jurídicas e com a estrutura normativa das políticas públicas. 

Como bem observa Bucci (2002, p. 259), apesar de guardar uma relação muito 

íntima com a legalidade, a política pública transcende seus instrumentos legais. Ela também é 
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preenchida de elementos político-administrativos e de inter-relações que precisam ser 

iluminados se quisermos que seja adequadamente compreendida e trabalhada pelo Poder 

Judiciário. 

Do contrário, estaríamos tratando de resolver o falso problema de acreditar que a 

ineficiência das políticas públicas pode ser solucionada a partir da eficácia e da autoridade das 

normas jurídicas, quando, na verdade, trata-se de uma questão de articulação entre poderes, 

agentes públicos e sujeitos sociais que se inserem em seus circuitos político-administrativos. 

Desta forma, torna-se oportuna a aproximação com a Ciência da Administração 

Pública e com a metodologia da policy analysis, pois são elas que evidenciam o aspecto 

processual e político do funcionamento das políticas públicas e superam as visões formalistas 

propostas pelo direito público (FREY, 1999, p. 221). Assim, a processualidade passa a ser a 

matriz cognitiva da engenharia político-administrativa das estratégias governamentais 

adotadas (BUCCI, 2013, p. 131), o que permite elevar o nível de racionalidade e de 

legitimidade da compreensão jurídica. 

As políticas públicas seriam, portanto, resultado de um fluxo contínuo e articulado de 

decisões que se materializam a partir de um conjunto de processos político-administrativos 

que envolvem diferentes sujeitos públicos e níveis de decisões voltados a dar vazão a um 

vasto e multiforme conjunto de elementos que circundam sua implementação. 

A complexidade destes processos demanda, no entanto, uma metodologia de 

enfrentamento adequada, que possa descrever o que ocorre no seu interior e identificar quais 

seriam as causas dos déficits de efetividade da estratégia de ação escolhida. 

É neste contexto que ganha relevância o modelo do ciclo político das políticas 

públicas ou policy cicle, vez que, ao dividí-la em etapas, garante ao âmbito jurídico um 

referencial que lhe permite compreender as diversas atividades e os elementos de conexão que 

permeiam de forma obscura o processo político-administrativo.  

Assim, o Judiciário poderia passar a entender que as políticas de assistência 

farmacêutica não se resumem aos seus dispositivos constitucionais e regulamentações, mas 

que são constituídas por diversas fases – como seleção, aquisição, distribuição e dispensação 

– e que é permeada de uma série de exigências clínicas e administrativas essenciais para a 

efetividade dos serviços públicos, mas que não se encontram expressos nas suas estruturas 

normativas. 

Dentre estas exigências, destacam-se o Estudo Epidemiológico e os Protocolos 

Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. O primeiro se presta a adequar os medicamentos 

disponibilizados pelo SUS às necessidades de saúde e capacidades do respectivo município. O 
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segundo serve de referência para gestores definirem quais medicamentos devem integrar os 

programas assistenciais e para juízes decidirem quais devem ser concedidos judicialmente, 

assegurando-lhes o conhecimento mais adequado do ponto de vista clínico e científico. 

Outra contribuição da perspectiva do ciclo político é a possibilidade de compreender 

como a judicialização se relaciona com as etapas da política pública e quais os impactos 

provoca.  

Desta maneira percebemos, por exemplo, que do ponto de vista das políticas 

públicas, a judicialização é um resultado não esperado que insere o Poder Judiciário em seu 

circuito político, gerando a inversão de suas fases e a ressignificação de seu funcionamento 

através da operacionalidade do sistema jurídico (BARREIRO; FURTADO, 2015, p. 307). 

Ela faz com que os Tribunais substituam as decisões político-administrativas pela 

decisão judicial, que compreende prejudicialmente a política pública como um todo e altera os 

parâmetros de execução da política de assistência farmacêutica, vez que prefere os critérios 

expressos nos textos normativos aos elementos técnicos exigidos pela saúde pública. 

O segundo objeto de análise se presta justamente a compreender porque os Tribunais 

agem desta maneira. Para isso, apresentamos como referencial teórico a teoria dos sistemas 

autopoiéticos e autorreferenciais de Niklas Luhmann, que melhor descreve como o sistema 

jurídico funciona ao preferir analisá-lo a partir de sua estrutura interna e de suas 

peculiaridades operativas (LEITE, 2008, p. 34). 

Percebemos, assim, que é por funcionar de modo operativamente fechado e de não 

poder abrir mão desta característica que o Judiciário oferece uma visão obtusa e um 

tratamento inadequado dos elementos técnicos e fáticos que ali se inserem. 

Isto ocorre porque o sistema jurídico, assim como os demais, interage com as 

informações do ambiente a partir do processo comunicativo – um processo muito específico 

de formação de sentido, próprio dos sistemas sociais – que faz com que uma informação seja 

compreendida a partir das referências existentes no interior sistema. É esta específica maneira 

de receber e processar as informações que faz com que os sistemas se diferenciem uns dos 

outros e exerçam uma função específica dentro da sociedade.   

Este processo de diferenciação se dá, conduto, pela reprodução desta diferença, que é 

proporcionada por uma estrutura denominada código comunicativo – um esquema binário 

disjuntivo que não aceita terceiras opções e que é composto por valores opostos, um positivo 

e outro negativo – que orienta todo o processo comunicativo e faz com que todas as 

informações sejam processadas sob uma determinada perspectiva, justamente para que a 

diferença produzida seja reiterada. No caso do sistema jurídico, esta perspectiva é 
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representada pelo exame da licitude ou ilicitude de uma situação, ou seja, pelo esquema 

lícito/ilícito. 

Assim, é pelo fato de que toda informação será processada à luz do código jurídico 

que as exigências clínicas e administrativas do fornecimento de medicamentos terão 

compreensão e importância sejam reduzidas, o que afeta a capacidade da decisão judicial 

propor soluções adequadas. 

De outra forma não poderia ser porque, segundo a lógica da teoria dos sistemas, a 

própria existência do sistema jurídico como tal tem como pressuposto seu fechamento 

operacional. É a característica de processar e compreender as informações sempre do mesmo 

modo que permite que o sistema jurídico defina sua identidade. Se deixar de observar seus 

critérios operacionais, pode corromper sua função e deixar de ser útil para a sociedade. 

Também verificamos que o sistema jurídico não se confunde com o direito posto e 

não se resume à aplicação de normas. Ele é constituído, na verdade, pelas instituições voltadas 

a examinar a licitude/ilicitude dos comportamentos, as Cortes e Tribunais. Os valores do 

código jurídico decorrem, portanto, da função que o sistema exerce na sociedade, de 

estabilizar as expectativas contrafáticas, ou seja, de fazer com que as condutas desviantes 

sejam corrigidas.  

Para tanto usa como parâmetros não só a norma, mas também os programas 

condicionais. Estes últimos se destacam, pois é por meio deles que o conteúdo da política de 

assistência farmacêutica – as exigências clínicas e administrativas – poderia ser inserido no 

exame da licitude do fornecimento de medicamentos, já que são a forma típica de combinar a 

abertura cognitiva com o fechamento operacional. 

O outro parâmetro da decisão judicial é a norma jurídica, que também se destaca por 

exemplificar um caso de acoplamento estrutural, no qual, mais do que uma relação pontual e 

efêmera, um sistema coloca à disposição de outro sua própria função e operacionalidade para 

que este segundo possa exercer suas funções.  

Esta relação, que já é complexa por si só, é colocada no seu mais alto grau de 

radicalização, contudo, pelo fenômeno da judicialização (VILLAS BOAS FILHO, 2009,       

p. 150), vez que deslocam-se temáticas e funções próprias do sistema político para o interior 

do Poder Judiciário, correndo-se o risco de que um deles passe a operar com base na lógica 

operacional do outro. É exatamente o que acontece com o caso da judicialização da política de 

assistência farmacêutica.  

Contudo, por força o fechamento operacional e da autonomia recíproca entre 

sistemas, percebemos que as demandas transferidas de um sistema para o outro serão 
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percebidas, processadas e compreendidas de acordo com os critérios operacionais do sistema 

jurídico, por mais que configurem elementos pertencentes a outros sistemas (CAMPILONGO, 

2002, p. 68). 

As exigências clínicas e administrativas do fornecimento de medicamentos não têm o 

poder de determinar ao sistema jurídico a forma como devem ser compreendidas quando 

judicializadas, já que ele não pode ser diretamente influenciado pelas demandas de outros 

sistemas. O sistema jurídico deve obediência somente aos seus critérios operacionais, o que 

conduz a uma compreensão jurídica dos elementos técnicos e fáticos do fornecimento de 

medicamentos, ou seja, como fundamentos que se prestam ao exame da licitude/ilicitude da 

concessão de medicamentos. 

Por um lado, isto significa que as respectivas funções e critérios operacionais foram 

mantidos, ou seja, que os sistemas permanecem íntegros. Por outro, implica concluir que a 

capacidade do Poder Judiciário solucionar as falhas das políticas farmacêuticas é muito 

limitada, já que a decisão judicial oferece uma compreensão reduzida e prejudicada das suas 

exigências. 

O que verificamos é que, com a judicialização, os Tribunais seriam deslocados para a 

periferia do sistema jurídico. Desta forma, se outorgaria a ele o trabalho de inclusão e de 

abertura cognitiva, lhe colocando mais na posição de filtrar as pressões do entorno e adequar a 

decisão às exigências da política farmacêutica do que garantir a consistência do sistema 

(LOPES, R., 2009, p. 533). 

Além disso, percebemos que o dever de fidelidade aos seus critérios de 

funcionamento implica, contudo, que ao tentar lidar com estes temas, criar-se-iam apenas 

“certezas aparentes” (VILLAS BOAS FILHO, 2009, p. 156), que seriam imagens daquilo que 

é política pública ou de como os critérios clínicos deveriam ser observados. Na prática, por 

serem meras autorregulações e adaptações cognitivas dos problemas políticos no interior do 

sistema jurídico, conduziriam a compreensões incertas e arriscadas. 

Faltariam programas condicionais no interior do sistema jurídico que aproximassem 

as questões jurídicas das extrajurídicas, relacionando-as de maneira mais objetiva e 

possibilitando uma ponderação mais adequada por parte do magistrado.  

Como resultado, a decisão jurídica – guiada que é pelo exame da licitude ou ilicitude 

– acabará por compreender e julgar o fornecimento de medicamentos a luz dos parâmetros 

jurídicos que tem à disposição, em detrimento do conteúdo clínico ou distributivo que 

precisaria conter. É isso que faz com que 45% dos recursos públicos sejam direcionados a 
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uma parcela menos vulnerável da população e é isso que permite que 94% das tutelas 

concedidas se refiram a medicamentos que não constem nas listas públicas. 

A forma como estas as exigências são tratadas no interior sistema jurídico afetam o 

valor que lhes é atribuído, que, por sua vez, conduz à desarticulação entre os critérios exigidos 

pela política de assistência farmacêutica e os fundamentos da decisão jurídica e aos 

consequentes desequilíbrios administrativos e orçamentários.  

A disposição destes temas em leis, regulamentações, doutrinas e jurisprudência 

resultaria, ao menos, na devida inserção destes aspectos no interior do sistema por meio, 

ainda, de instituições e racionalidades que se situam nas periferias dos sistemas e não pela 

atuação dos Tribunais, que, notoriamente, possuem uma maior refratariedade a estas questões. 

O Poder Judiciário, membro que é do sistema jurídico, não consegue e não deve 

abdicar do olhar e do tratamento jurídico que oferece às demandas externas, ainda que tiver 

sido levado a uma posição institucional em que seja obrigado a lidar com questões clínicas, 

administrativas, coletivas e distributivas, como no caso da judicialização das políticas 

públicas de saúde. Aí está o limite de sua capacidade, nos critérios operacionais do sistema 

jurídico.  

Cada sistema deve operar de acordo com suas características internas se quisermos 

que sua função e sua credibilidade se mantenham íntegros. Assim, a sociedade não pode 

esperar que o sistema jurídico consiga perseguir fins políticos, ignorando as suas condições 

específicas de funcionamento, nem lidar com questões em estado bruto de conflituosidade. Ao 

fazê-lo, irá, na verdade despolitizar as discussões. É preciso que se reconheça estes os limites. 

A judicialização da saúde é uma realidade de fundamental importância para que as 

negligências das autoridades públicas não passem impunes nem se mantenham veladas. Mas a 

incapacidade do Judiciário de compreender os critérios basilares da política farmacêutica 

revela que ainda há um grande caminho a se percorrer quando se trata de ajustar as falhas 

político-administrativas por meio da operacionalidade dos Tribunais e do sistema jurídico. 
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