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RESUMO 

O acesso à saúde como direito de todos e dever do Estado, surge na esteira dos 

direitos subjetivos e garantias individuais assegurados pela Constituição Federal de 

1988, que deposita no Estado a responsabilidade de garantir o acesso universal à 

saúde. A institucionalização deste acesso representa um ponto de inflexão relevante 

na trajetória das políticas públicas de saúde no Brasil, que teve como um dos seus 

principais desdobramentos o aumento expressivo da judicialização das prestações 

sanitárias. Como objetivo geral, busca-se investigar a utilização de meios alternativos 

para resolução de conflitos na área da saúde, focalizando a atuação da Câmara de 

Resolução de Litígios de Saúde do Rio de Janeiro (CRLS/RJ), por se tratar de um 

projeto de cooperação que envolve as Defensorias Públicas do Estado e da União, as 

Procuradorias Gerais do Estado e do Município, além das Secretarias estadual e 

municipal de Saúde, bem como o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Neste sentido, 

será realizado um levantamento bibliográfico a respeito do tema, que informará a 

posterior análise de conteúdo do convênio que instituiu a CRLS/RJ. Ao final, almeja-

se contribuir para o debate sobre alternativas institucionais à judicialização da saúde. 

 

Palavras-chave: Direito à saúde; Judicialização da saúde; Meios alternativos de 

resolução de conflitos. 

 

 

 

 

 



 
 

Alternative Litigation Settlement Procedures in the Health Sector: 

An analysis of Rio de Janeiro’s Board of Health Care Litigation 

Settlement 

 

Daniela Cardoso dos Santos 

ABSTRACT 

As a universal right and duty of the State, access to health care emerged in the wake 

of subjective rights and individual guaranties that were assured by the Federal 

Constitutions of 1988, which assigns to the State the responsibility of ensuring 

universal access to health care. The institutionalization of such access represents a 

relevant turning point in the trajectory of health policies in Brazil, which has seen a 

significant increase in the judicialization of the provision of health services. As a 

general goal, this work seeks to investigate the employment of alternative conflict 

settlement procedures in health care, focusing on the functioning of Rio de Janeiro’s 

Board of Health Care Litigation Settlement (CRLS), given that it constitutes a 

cooperation project that encompasses State and Federal Offices of the Public Defer, 

State and Municipal Attorney General Offices, State and Municipal Health 

Departments, and the Court of Appeals of Rio de Janeiro. In this sense, this work will 

perform a bibliographical search about the subject, which will be used to inform the 

subsequent content analysis of the agreement that set forth the CRLS. Ultimately, we 

aim at contributing to the debate about institutional alternatives to the judicialization of 

health care. 

 

Keywords: Right to health; Judicialization of health care; Alternative Litigation 

Settlement Procedures. 
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Introdução 

 

As primeiras expressões significativas de preocupação com a saúde pública, 

no Brasil, se manifestaram nas décadas iniciais do século XX, quando as campanhas 

sanitárias foram criadas no país, em resposta às epidemias de febre amarela e de 

malária, que produziram o aumento da mortalidade nas cidades. (CHAGAS, 2008, p. 

23). A reforma urbana instituída na cidade do Rio de Janeiro pelo presidente Francisco 

Rodrigues Alves, no início do referido século, contou com a participação do sanitarista 

Oswaldo Cruz, que assumiu a Diretoria Geral de Saúde Pública e inaugurou uma nova 

era da profilaxia nacional. Dentre as providências tomadas à época pelo governo 

federal visando a prevenção de doenças, a mais expressiva foi a ratificação da 

obrigatoriedade de vacinação e revacinação, instituída por meio do Decreto nº 

1.261/1904, que resultou no movimento chamado de Revolta da Vacina, como 

manifestação da insatisfação popular com as medidas adotadas pelo governo.1 Como 

resultado da Revolta, foi suspensa a obrigatoriedade da vacinação, que só teve sua 

importância reconhecida com o surgimento de nova epidemia de varíola, em 1908, 

dessa vez mais violenta. 

Nos anos que seguiram até a década de 1930, a trajetória da saúde pública 

brasileira se manteve na mesma direção – a da medicina preventiva – fincada nas 

medidas profiláticas e nas campanhas de vacinação em massa.  Somente a partir de 

então se inicia uma estruturação básica de sistema de saúde no Brasil, quando Getúlio 

Vargas, em seu primeiro governo, ampliou as antigas Caixas de Aposentadoria e 

Pensão (CAP) a outras categorias de trabalhadores, tornando-as Institutos de 

Aposentadoria e Pensão (IAP), que forneciam benefícios de assistência médica 

apenas aos trabalhadores contribuintes, criando uma cobertura de saúde segmentada 

(SCHECHTMAN, 2002, p. 237). 

 
1 Apesar de a vacinação no Brasil ser obrigatória desde o século XIX, a medida preventiva não era 
efetivamente cumprida. Assim, Oswaldo Cruz sugeriu que o governo encaminhasse ao Congresso 
Nacional um projeto de lei ratificando a obrigatoriedade em todo o país e incluindo a aplicação de multas 
para o seu descumprimento, bem como a exigência de atestado de vacinação para a prática de alguns 
atos da vida civil, como casamento, ingresso em serviços públicos, matrícula em escolas etc. Sobre o 
tema, vide: FIOCRUZ, A Revolta da Vacina. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/revolta-da-
vacina-2>. 
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O primeiro momento em que se faz referência à responsabilidade do Estado 

com a proteção da saúde dos indivíduos é em 1954, com a edição da Lei nº 2.312, 

posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 49.974-A/1961, denominado Código 

Nacional de Saúde, que no §2º do art. 2º previa a prestação de assistência médica 

gratuita aos que não dispunham de meios ou recursos para provê-la. Apesar de a 

criação do Ministério da Saúde2 ter ocorrido alguns anos antes, em 1953, dedicando-

se à criação de políticas públicas de saúde, seu foco principal eram as zonas rurais, 

enquanto nas cidades prevalecia a diferenciação de tratamento entre contribuintes e 

não contribuintes (PAIVA & TEIXEIRA, 2014, p. 17). 

Durante o regime militar, os antigos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP) 

já não eram suficientes para suportar a expansão das demandas por assistência à 

saúde. Foi então criado o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência 

Social (INAMPS), que integrava o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), 

criado através da unificação dos IAPS, expandindo a cobertura médica anterior aos 

trabalhadores autônomos e informais que contribuíssem para a previdência. Nesse 

período, investiu-se no credenciamento das redes privadas de saúde para atender 

aos beneficiários do INPS, o que gerou uma política de hospitalização massiva, 

abrindo margem à corrupção pela ampliação excessiva de procedimentos médicos 

desnecessários e sem planejamento orçamentário (PAIVA & TEIXEIRA, 2014, p. 18). 

Com a dificuldade em manter os gastos com as prestações privadas ao INAMPS, 

foram elaboradas mudanças no modelo de remuneração, com a criação de uma tabela 

que previa remuneração fixa a determinados procedimentos. Eventuais reajustes das 

tabelas reduziam o lucro das redes privadas e, com a ascensão dos planos de saúde, 

diminuíram a dependência do setor privado aos financiamentos do governo, 

impactando os convênios públicos (SANTOS & SERVO, 2016, p. 216 e 218). 

A década de 1980 é marcada pelo processo de redemocratização pelo qual 

passou o país, sobretudo a partir de 1985, quando nasce, dentre outros, o movimento 

político pela Reforma Sanitária. O caráter centralizador do regime militar e a 

insatisfação popular com as desigualdades no acesso à saúde fizeram surgir a 

 
2 Sua origem remonta ao desmembramento do antigo Ministério da Saúde e Educação. Sobre o tema, 
vide: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 25/7 - Aniversário de Criação do Ministério da Saúde. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/ultimas-noticias/3252-25-7-aniversario-de-criacao-do-ministerio-da-saude-
2>. 
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necessidade de transformação do sistema de saúde brasileiro (ROA et all, 2016, p. 

51). Importante expressão disso foi a participação popular na 8ª Conferência Nacional 

de Saúde, que ocorreu em 1986 e se tornou importante marco na trajetória da saúde 

pública brasileira, pois além de ter sido a primeira conferência a contar com a 

participação popular, seu relatório final indicou unanimidade quanto à criação de um 

sistema de saúde único e desassociado da previdência (ROA et all, 2016, p. 51). As 

pautas abordadas na reunião versavam, especialmente, sobre a responsabilidade do 

Estado de garantir acesso integral e universal aos serviços de saúde, tema que 

ganhou expressão na Assembleia Nacional Constituinte de 1987 e consequente 

incorporação na Constituição Federal de 1988 (SOPHIA, 2012, p. 556). 

A partir do histórico apresentado e para instruir os objetivos aos quais se propôs 

a analisar, este artigo foi organizado da seguinte forma: a Seção 2 traça as 

características gerais do direito à saúde, ocupando-se de questões referentes à sua 

efetividade e judicialização; a Seção 3 aborda os meios alternativos de resolução de 

conflitos, indicando experiências exitosas de mediação sanitária; a Seção 4 dedica-se 

à análise da experiência da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde do Rio de 

Janeiro, apresentando dados quantitativos extraídos dos relatórios consolidados dos 

anos de atuação da CRLS/RJ3 e, por fim, são tecidas breves considerações finais em 

vista do exposto ao longo do trabalho. 

 

2. Direito à Saúde 

 

Saúde não se resume meramente à ausência de doença ou enfermidade, mas 

remete ao estado de bem-estar pleno – físico, mental e social – de cada indivíduo, 

conforme previsto na Constituição da Organização Mundial da Saúde (2020, p. 1). 

Dessa forma, o direito à saúde não se vincula apenas à ideia de acesso aos serviços 

e procedimentos médicos, mas envolve dimensões políticas, sociais e econômicas. 

 
3 Os relatórios consolidados dos quais foram extraídos os dados que instruíram este trabalho não se 

encontram disponíveis em sítio eletrônico. Para acessá-los, foi necessária requisição, via WhatsApp, 
à Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro.  
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Ao longo do século XX, o campo do Direito Constitucional sofreu alterações 

significativas, preocupando-se, crescentemente, com a materialização da igualdade 

entre os cidadãos. Neste sentido, sustentam Teixeira & Chaves, que: 

 

Assim, as constituições do século passado, a começar pela 
Constituição Mexicana de 1917 e, principalmente, pela Constituição 
de Weimar, de 1919, inovaram ao trazer em suas redações um rol de 
direitos sociais que definiam a necessidade de uma ação institucional 
do Estado. (TEIXEIRA & CHAVES, 2011, p. 100). 

 

Maior expressão neste sentido se deu na Constituição Federal de 1988 

(CRFB/88) que encarnou o chamado dirigismo constitucional, implicando a noção de 

Estado-garantidor que, através de políticas públicas sociais e econômicas, fica 

obrigado a assegurar a todos os indivíduos direitos fundamentais. Assim, a saúde é 

alçada à condição de direito social, previsto no art. 6º da CRFB/88 e com seção própria 

no documento constitucional. A partir de então, o sistema de saúde brasileiro foi 

reformulado, de modo que as ações e serviços de saúde passaram a integrar uma 

rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um Sistema Único de Saúde (SUS), 

de assistência integral, universal e gratuita (BRASIL, 1988).  

Dos princípios e diretrizes que orientam o SUS, a integralidade diz respeito à 

amplitude da assistência ofertada, que abrange desde os serviços preventivos até os 

curativos, em todos os níveis de complexidade. A universalidade, por sua vez, se 

refere aos destinatários das ações e serviços de saúde, porque não faz mais aquela 

diferenciação entre segurados e não segurados pela previdência social, mas destina-

se a todos os cidadãos, independentemente da possibilidade de custear assistência 

médica privada. 

A regulamentação do Sistema Único de Saúde se deu por meio da Lei nº 

8.080/90, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, que indica como um dos objetivos 

do SUS a formulação de políticas públicas para cumprimento do dever do Estado de 

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

recuperação da saúde. 

No entanto, apesar da vasta previsão legal sobre o direito à saúde, sua 

efetivação ainda encontra muitos obstáculos. Seja por questões políticas, 
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administrativas ou orçamentárias, na prática, a saúde ainda não é um direito 

integralmente usufruído por todos os cidadãos, fato que deposita nos tribunais o 

poder-dever de assegurá-lo, afinal “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito” (BRASIL, 1988). Na visão de Teixeira & Chaves: 

 

A constitucionalização das expectativas sociais redistributivas — como 
saúde, educação e assistência social, por exemplo — apresentou ao 
país o óbvio: a falta de instituições aptas a traduzir tais expectativas 
em políticas públicas eficientes e eficazes. O pensamento social e 
jurídico brasileiro não tem enfrentado essa temática de forma direta. O 
debate sobre direitos sociais e políticas públicas no âmbito jurídico, 
por exemplo, permanece amarrado excessivamente às possibilidades 
de sua aplicação pelo Poder Judiciário. (TEIXEIRA & CHAVES, 2011, 
p. 107-108). 

 

A prática de valer-se frequentemente do Poder Judiciário para efetivação de 

direitos sociais que deveriam ser assegurados pelo Estado, caracteriza a chamada 

judicialização. Na saúde pública, o fenômeno da judicialização de demandas 

individuais e coletivas se iniciou ainda na década de 1990, com as ações judiciais 

interpostas por pacientes portadores do vírus HIV que pleiteavam medicamentos e 

procedimentos médicos. Foi tamanha a expressividade das reivindicações que os 

resultados influenciaram a criação da Lei nº 9.313/96, que determina a distribuição 

gratuita pelo SUS de medicamentos para cada estágio evolutivo da infecção por HIV 

e da doença de AIDS. A influência exercida por esta mobilização social impactou 

também os pleitos de outras categorias, sendo possível notar, nas últimas décadas, o 

aumento da judicialização da saúde, objetivando a garantia do direito e o 

desenvolvimento de políticas públicas (VENTURA et al., 2010, p.78). 

Expressão evidente disso é a edição da Recomendação nº 31 do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) para orientar a atuação dos Tribunais de Justiça dos 

Estados e os Tribunais Regionais Federais diante do grande número de demandas 

envolvendo a assistência à saúde. Dentre as previsões feitas pelo documento, a 

primeira recomendação é a celebração de convênios para obtenção de apoio técnico 

de um conjunto especializado, composto por médicos e farmacêuticos, para auxiliar o 

magistrado na apreciação das causas relativas à saúde. É sugerido, ainda, que os 

tribunais promovam visitas dos magistrados aos Conselhos Municipais e Estaduais de 

Saúde e às unidades de saúde pública ou conveniadas ao SUS, bem como a 
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incorporação do Direito Sanitário pelas Escolas de Magistratura nos programas dos 

cursos de formação, vitaliciamento e aperfeiçoamento de magistrados. 

Estas medidas visam o aprimoramento da atuação judicial em causas 

específicas e delicadas, como as que envolvem o direito sanitário. Reconhece-se a 

lacuna técnica existente na formação de juristas quanto a temas singulares como a 

saúde e busca-se capacitar os membros do Judiciário para uma atuação informada e 

em algum grau independente, para que suas decisões não sejam exclusivamente 

reféns de pareceres técnicos.  

O Conselho Nacional de Justiça publicou, ainda, a Resolução nº 107, que 

institui o Fórum Nacional do Judiciário, também denominado Fórum da Saúde, 

responsável pelo monitoramento e resolução de demandas judiciais envolvendo 

questões sanitárias, como o fornecimento de medicamentos, tratamentos, produtos 

ou insumos em geral e disponibilização de leitos hospitalares. Sua principal atribuição 

é a elaboração de estudos e propositura de medidas concretas e normativas para 

aperfeiçoamento dos procedimentos, reforço da efetividade dos processos judiciais e 

prevenção de novos conflitos na área da Saúde Pública e Suplementar. 

No Rio de Janeiro, o Comitê Executivo do Estado conta com uma Consolidação 

de Enunciados elaborada através das conclusões apresentadas no I Workshop “Os 

desafios da tutela judicial do direito público à saúde”, organizado pelo Fórum Nacional 

de Saúde junto ao Comitê, com o objetivo de elaborar enunciados que pudessem 

fundamentar atos normativos destinados à implantação de um sistema capaz de: i) 

assegurar uma jurisdição com qualidade técnica a respeito do direito público à saúde; 

ii) reduzir o número de ações judiciais repetitivas; e iii) fomentar outros meios 

adequados de solução de conflitos concernentes ao tema. 

Nesse sentido, a referida Consolidação de Enunciados prevê a classificação 

das ações judiciais em curso de acordo com as seguintes categorias: medicamentos; 

internação; internação CTI; tratamento médico; intervenção cirúrgica; insumos (leite, 

fraldas etc.); material médico; terapias alternativas; exames; responsabilidade civil por 

erro médico; e descumprimento contratual. A justificativa é que “o conhecimento da 

quantidade e da natureza das demandas judiciais em matéria de saúde permite a 

adoção de políticas judiciárias mais eficazes” (CNJ, 2014, p. 1), o que se faz 

necessário, especialmente no cenário em que o número de pleitos por assistência 
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terapêutica quadruplicou, passando da faixa de 100.000 (cem mil), no ano 2010, para 

aproximadamente 400.000 (quatrocentos mil) no ano de 2014 (PERLINGEIRO, 2014, 

p. 4). 

O Instituto de Ensino e Pesquisa (INSPER), em pesquisa realizada para o CNJ, 

revelou o aumento de aproximadamente 130% (cento e trinta por cento) nas 

demandas anuais relativas à saúde na Justiça Estadual de primeira instância entre os 

anos de 2008 e 2017. Demonstrou, ainda, por meio dos relatórios "Justiça em 

Números" do CNJ que o aumento no número total de processos, no mesmo período 

e instância, foi de 50% (cinquenta por cento), o que revela que o crescimento das 

demandas de saúde no Poder Judiciário foi muito superior ao dos demais pleitos. 

Por sua vez, o Conselho Nacional de Justiça divulgou, na pesquisa intitulada 

“100 Maiores Litigantes - 2012”, que os setores públicos federais e estaduais foram 

responsáveis por 39,26% (trinta e nove vírgula vinte e seis por cento) do número de 

processos nos Juizados Especiais e na Justiça de primeiro grau, nos meses de janeiro 

a outubro do ano de 2011. 

Estudos sobre a judicialização da saúde revelam o crescimento das ações 

judiciais em face do poder público, com grande número de pleitos individuais (VIEIRA, 

2020, p. 32). Silvia Badim Marques sustenta um efeito dual dessa judicialização, no 

sentido de que 

 

Se, por um lado, a crescente demanda judicial acerca do acesso a 
medicamentos, produtos para a saúde, cirurgias, leitos de UTI, dentre 
outras prestações positivas de saúde pelo Estado, representa um 
avanço em relação ao exercício efetivo da cidadania por parte da 
população brasileira, por outro, significa um ponto de tensão perante 
os elaboradores e executores da política no Brasil, que passam a 
atender um número cada vez maior de ordens judiciais, garantindo as 
mais diversas prestações do Estado. Prestações estas que 
representam gastos públicos e ocasionam impactos significativos na 
gestão pública da saúde no país (MARQUES, 2008, p. 65). 

 

Lucio Picanço Facci (2014, p. 37) aponta a ausência cultural de solução 

administrativa dos conflitos como possível causa do grande número de litígios 

envolvendo o Poder Público e indica três princípios constitucionais que concorrem 

para a utilização de meios alternativos de resolução de conflitos na esfera pública, são 
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eles, o princípio democrático (art. 1º); o de acesso à justiça (art. 5º, inc. XXXV); e o da 

eficiência (art. 37, caput). A seguir, serão apresentados alguns dos mecanismos de 

resolução de conflitos alternativos à judicialização e a sua relação com os princípios 

constitucionais elencados. 

 

3. Meios Alternativos de Resolução de Conflitos 

 

Os Meios Alternativos de Resolução de Conflitos (MARC), que são 

mecanismos para solução de litígios além da via judicial, são assim chamados em 

decorrência da tradução do termo norte-americano Alternative Dispute Resolution 

(ADR) (CALMON, 2008, p. 85). Esses mecanismos podem ser heterônomos ou 

autônomos. Nos primeiros, também chamados de adjudicatórios, chega-se a uma 

solução vinculativa, determinada por um terceiro imparcial legitimado pelas partes 

para impor uma decisão, como ocorre na arbitragem, por exemplo. Os últimos, 

conhecidos ainda como consensuais, contam com a participação mais ativa das 

partes, já que nestes são elas quem detém o controle do processo e do seu resultado, 

sendo mediadas por um terceiro imparcial que tem a finalidade apenas de facilitar o 

diálogo entre os envolvidos, mas não detém nenhum poder decisório (CABRAL, 2013, 

p. 34). 

Como principais vantagens da utilização de meios alternativos à judicialização, 

doutrinadores apontam a eficiência, o menor custo e a celeridade em comparação ao 

processo judicial (CABRAL, 2013, p. 111). Para Eugênio Facchini Neto esse é um 

argumento de natureza quantitativa. O autor sustenta, ainda, que 

 

O segundo argumento, “qualitativo”, parte de uma abordagem 
segundo a qual a ADR possibilita uma maior participação das partes 
no desenvolvimento do processo e permite a elas um maior controle 
sobre o resultado do processo – afinal, são elas que definem esse 
resultado. Além disso, sustenta-se que a ADR oferece uma maior 
possibilidade de reconciliação entre as partes, garantindo uma melhor 
comunicação entre elas, aumentando assim a probabilidade de 
manutenção ou recuperação das relações interpessoais (FACCHINI 
NETO, 2009, p.107). 
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Quando se fala em espécies do gênero Meios Alternativos de Resolução de 

Conflitos, as mais comuns são arbitragem, conciliação e mediação. É importante 

salientar a existência de diversos outros mecanismos alternativos4, no entanto, vamos 

nos ater aqui aos mencionados acima, por serem os mais utilizados no Brasil. 

Na arbitragem, como dito anteriormente, as partes elegem um ou mais árbitros, 

que serão responsáveis por proferir uma decisão vinculativa para os envolvidos. A 

nomeação de vários árbitros, no entanto, deve se dar em número ímpar, pois em 

casos de divergência, prevalecerá a decisão da maioria. A Lei nº 9.307/96, que dispõe 

sobre a arbitragem, prevê a sua utilização para dirimir conflitos relativos a direitos 

patrimoniais disponíveis, de modo que as partes se submetam à arbitragem através 

de um convênio ou compromisso arbitral, que pode ser realizado antes ou depois de 

instaurado o conflito. 

Na conciliação, o diálogo entre as partes é favorecido por um terceiro imparcial 

– o conciliador – que pode apresentar sugestões aos envolvidos no conflito para que 

eles cheguem a um acordo (CABRAL, 2012, p. 46). Apesar da liberdade do conciliador 

de sugerir formas de solucionar a contenda, o Código de Processo Civil proíbe 

qualquer tipo de constrangimento ou intimidação das partes para que elas conciliem.5 

A conciliação pode ser judicial ou extrajudicial, ou seja, “desenvolvida durante o curso 

de um procedimento judicial e visa[ndo] a obtenção da solução do litígio pelas próprias 

partes antes que sobre ele se manifeste o Estado-Juiz” (CABRAL, 2012, p. 46) ou 

antes mesmo do ingresso na via judicial. Ademais, como bem pontuado por Cabral, 

“a legislação processual civil brasileira recomenda a realização de uma audiência 

conciliatória antes de iniciada a fase de produção de provas e prevê a possibilidade 

 
4 São alguns exemplos: negociação, transação, adjudicação, ombudsman, minitrial, summary jury trial, 
rent a judge, court-annexed arbitration, court-annexed mediation, early neutral evaluation, final-offer 
arbitration, one-way arbitration, confidential listener, special master, neutral fact-finder, expert fact-
finder, joint fact-finder. Para mais informações sobre o tema, vide: CABRAL, Marcelo Malizia. Os meios 
alternativos de resolução de conflitos: instrumentos de ampliação do acesso à justiça. 2012. 190 f. 
Dissertação (Mestrado) – Curso de Direito, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2012. p. 42 - 44. 
Disponível em: 
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/18756/marcelo_cabral.pdf. 
5 Art. 165, §2º do Código de Processo Civil de 2015.  
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de o juiz, a qualquer tempo, promover a conciliação entre os litigantes” (CABRAL, 

2012, p. 47). 

Na mediação, o diálogo entre as partes também é facilitado por um terceiro 

imparcial, neste caso o mediador. Esta ferramenta conta com legislação própria – a 

Lei nº 13.140/2015 – conhecida como Lei Geral da Medição, que dispõe sobre a 

mediação entre particulares, como meio de solução de controvérsias, e sobre a 

autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. Seu art. 1º considera 

“mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, 

que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver 

soluções consensuais para a controvérsia”. Este é um conceito aparentemente similar 

ao da prática de conciliação, no entanto, o Código de Normas Éticas e Procedimentais 

da Prática da Mediação no âmbito da OAB/RJ sustenta que diferentemente da 

conciliação, na mediação ocorre uma negociação assistida pelo mediador, que não 

detém nenhum poder decisório, mas auxilia as partes a estabelecerem o diálogo e 

refletirem sobre seus reais interesses para buscarem juntas alternativas que sejam 

mutuamente benéficas, respeitando as necessidades e as possibilidades das partes 

envolvidas no conflito. 

A doutrina também sustenta diferenças expressivas entre as práticas de 

conciliação e mediação. Bárbara Lupetti Baptista constatou, em sua pesquisa sobre 

as práticas que caracterizam a mediação e a conciliação de conflitos no Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro, que não existe consenso quanto ao significado atribuído a 

cada um desses mecanismos. Resta demonstrado que  

De um lado, a mediação apostaria na explicitação dos argumentos 
para que as partes decidam, elas mesmas, o que vão fazer com seus 
interesses conflitantes; de outro, a conciliação quer conciliar os 
interesses conflitantes das partes, para que a harmonia volte a reinar 
entre elas e o processo se conclua (BAPTISTA, 2013, p. 143). 

 

Luiz Alberto Warat (2004, p. 60) defende que a conciliação, diferentemente da 

mediação, não trabalha o conflito, e que o conciliador atua como um “negociador do 

litígio”, ao passo que o mediador atua para ajudar as partes a redimensionar o conflito 

motivo pelo qual a mediação é a prática mais indicada para solucionar conflitos em 

relacionamentos interpessoais que se prolongam no tempo (PINHO, 2008). No 
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entanto, a prática de mediação vem se expandindo para além da esfera privada, 

buscando solucionar também conflitos que envolvem a administração pública. A 

mediação sanitária, por exemplo, apresenta como um de seus principais objetivos, a 

discussão e solução de problemas coletivos de saúde (ASSIS, 2013, p. 8), para evitar 

o fenômeno da micro justiça – ou justiça do caso concreto – que concede ao 

jurisdicionado o direito pleiteado, preterindo aqueles que não recorrem ao Poder 

Judiciário (VIEIRA, 2020, p. 42 e 53). O propósito é incentivar a formulação de políticas 

públicas, e a adequação das já existentes, com base na real conjuntura sanitária, para 

que a efetivação do direito à saúde não dependa permanentemente de postulação 

judicial. Neste sentido, é necessário que o próprio Poder Executivo reformule o modelo 

de gestão que organiza a execução de políticas públicas na área de saúde de modo 

a prepará-lo para não apenas ofertar serviços mais adequados, mas também para 

compor eventuais conflitos com seus usuários (PERLINGEIRO, 2014, p. 5). 

No Brasil, já existem algumas experiências exitosas da prática de mediação 

sanitária: no estado de Minas Gerais, com o Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias de Justiça e Defesa da Saúde (CAO/SAÚDE); no Distrito Federal, por 

meio da Câmara Permanente Distrital de Mediação em Saúde (CAMEDIS); e no 

estado do Rio Grande do Norte, pelo Comitê Interinstitucional de Resolução 

Administrativas de Demandas da Saúde (CIRADS). Todas com o objetivo principal de 

reunir órgãos públicos para oferecer soluções extrajudiciais aos conflitos na área da 

saúde. 

No município do Rio de Janeiro também funciona um órgão em busca de 

solução administrativa para as demandas de saúde, através do Convênio de 

Cooperação nº 003/504/2012 que envolve as Defensorias Públicas do Estado e da 

União (DPGE e DPU), as Procuradorias Gerais do Estado e do Município (PGE e 

PGM), as Secretarias estadual e municipal de Saúde (SES e SMS) e o Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro (TJ/RJ), como tentativa de evitar o ajuizamento de ações 

judiciais para acesso a medicamentos, agendamento de procedimento cirúrgico ou 

exame médico (RIO DE JANEIRO, 2012, p. 3).6 O objeto deste convênio é a Câmara 

 
6 O Convênio de Cooperação nº 003/504/2012 não se encontra disponível no sítio eletrônico de nenhum 
de seus membros signatários. Para o desenvolvimento desta pesquisa, o referido Convênio foi 
disponibilizado pela Defensoria Pública Geral do Estado, via WhatsApp, junto com os relatórios 
consolidados dos anos de atuação da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde do Rio de Janeiro.  
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de Resolução de Litígios de Saúde do Rio de Janeiro (CRLS/RJ), que será abordada 

na seção seguinte percorrendo seu histórico, objetivo e atribuições, analisando dados 

quantitativos de sua atuação extraídos dos relatórios consolidados dos anos de 

funcionamento do órgão.  

 

4. Câmara de Resolução de Litígios de Saúde do Rio de Janeiro 

 

O objetivo da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde do Rio de Janeiro 

(CRLS/RJ) é proporcionar soluções administrativas às demandas que envolvem o 

direito à saúde dos assistidos da Defensoria Pública da União (DPU) e da Defensoria 

Pública Geral do Estado (DPGE), a fim de evitar a judicialização dessas demandas e 

diminuir o número de novas ações judiciais (RIO DE JANEIRO, 2012, p. 3). 

Antes da criação da CRLS/RJ, já havia medidas adotadas pela Secretaria de 

Estado do Rio de Janeiro para enfrentar o problema da excessiva judicialização. A 

primeira delas foi a criação, em 2007, da Central de Atendimento a Demandas 

Judiciais, cujo objetivo era fornecer melhor atendimento à população, evitando a 

duplicidade do cumprimento de demandas (RIO DE JANEIRO, 2020b, p.6). No mesmo 

ano foi firmada uma parceria entre a Secretaria Estadual de Saúde (SES) e a DPGE 

para manter entre si um fluxo de informações acerca da disponibilidade do objeto das 

demandas através do SUS. No ano de 2009, para fornecer subsídio técnico aos 

magistrados nas causas relativas à saúde, foi inserido o Núcleo de Assessoria Técnica 

em Ações de Saúde (NAT) no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ) 

e firmado o termo de cooperação para expandir o NAT à Justiça Federal. No entanto, 

por atuarem na fase pós-propositura da ação, essas medidas não eram suficientes 

para evitar a judicialização das demandas, por isso foi desenvolvido o Convênio de 

Cooperação que instituiu a CRLS/RJ, que atua na fase pré-processual, visando a 

solução administrativa das demandas (RIO DE JANEIRO, 2020b, p.6). 

No projeto inicial da CRLS/RJ, o objetivo era atender aos pacientes que 

buscavam medicamentos ou insumos padronizados pelo SUS para diabetes mellitus. 

A partir do primeiro mês de 2014, seu escopo foi ampliado para atender a todas as 

demandas de saúde dos residentes no município do Rio de Janeiro. Em 2017, o 
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Ministério da Saúde, ingressou no Convênio e passou a disponibilizar profissionais 

para fornecer apoio às questões referentes às unidades federais (RIO DE JANEIRO, 

2020b, p.7). 

Para atender a demanda de outros municípios, foi firmado em maio de 2015 o 

Termo de Cooperação Técnica nº 002/20157 entre a Secretaria Estadual de Saúde do 

Rio de Janeiro (SES) e a Defensoria Pública Geral do Estado (DPGE), com o objetivo 

de ampliar o atendimento da CRLS/RJ para além do município do Rio de Janeiro (RIO 

DE JANEIRO, 2020b, p.7). A princípio, foi estabelecida uma assessoria técnica 

realizada pelo Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde (NAT), mas com a 

celebração do Termo Aditivo ao Convênio nº 002/2015 a coordenação do projeto foi 

alterada e seus técnicos passaram a fazer parte da CRLS/RJ, que atualmente conta 

com a participação de 15 (quinze) municípios além do Rio de Janeiro: Duque de 

Caxias, Belford Roxo, Nova Iguaçu, Nilópolis, Japeri e São Gonçalo, conveniados no 

ano de 2015; Vassouras, Bom Jardim e Nova Friburgo, conveniados no ano de 2016; 

Silva Jardim, Magé, Paty do Alferes e Miguel Pereira, conveniados em 2017; e 

Campos dos Goytacazes e Mesquita, conveniados em 2018 (RIO DE JANEIRO, 

2020b, p.16). 

Como principais atribuições da CRLS/RJ, destacam-se a inserção – ou 

reinserção – do assistido no Sistema Único de Saúde (SUS) e a sugestão de avaliação 

médica para utilização de tecnologias alternativas disponíveis no SUS. Anunciada 

como espaço para avaliação de incorporação de novas tecnologias, a CRLS/RJ se 

empenha em nortear a formulação de propostas para ampliação dos Protocolos 

Clínicos e Diretrizes Terapêuticas Estaduais (RIO DE JANEIRO, 2020a, p.4). 

Na divisão de atribuições para atendimento dos assistidos, convencionou-se 

que a Defensoria Pública da União (DPU) fica responsável pelo atendimento dos 

casos com laudo médico que indique suspeita ou diagnóstico de câncer; de pedidos 

de medicamentos em que não exista Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 

estabelecidos; e nos quais o assistido já esteja em tratamento com Instituições de 

Saúde e Hospitais Federais, independentemente do ente federativo responsável pelo 

fornecimento do produto ou serviço pleiteado. Por sua vez, a Defensoria Pública Geral 

do Estado (DPGE) fica responsável pelo atendimento dos casos em que já exista 

 
7 O Termo de Cooperação Técnica nº 002/2015 não se encontra disponível em sítio eletrônico. 
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Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas estabelecidos, ainda que nas listas do 

Estado e do Município constem apenas outras espécies do gênero medicamentoso 

pleiteado (RIO DE JANEIRO, 2020a, p.8). 

No convênio de instituição da CRLS/RJ (2012, p. 8) é prevista a possibilidade 

de instauração dos procedimentos administrativos ainda que haja ação judicial para 

tutelar a pretensão, com o intuito de solucionar qualquer óbice na satisfação da ordem 

judicial ou adequar o tratamento às mudanças de condição clínica do paciente. O 

documento se ocupa substancialmente das competências de seus signatários e do 

modo de funcionamento do órgão, relacionando as atribuições da seguinte forma: 

a) Às Procuradorias Gerais do Estado e do Município (PGE e PGM) cabe 

a designação de procuradores para atuação nas audiências da CRLS/RJ e a 

orientação jurídica das Secretarias de Saúde (SES e SMS) quanto as medidas 

administrativas a serem adotadas para cumprimento das previsões do convênio. À 

PGE cabe, ainda, a manutenção e gerência do imóvel onde funcionam as atividades 

da CRLS/RJ, já que o espaço é de sua titularidade (RIO DE JANEIRO, 2012 p. 9-10). 

b) Às Secretarias de Saúde (SES e SMS) cabe, além de manter servidores 

para cumprimento das devidas atribuições, assegurar o cumprimento das demandas 

por medicamentos e procedimentos cirúrgicos encaminhadas pela CRLS/RJ, 

respeitando os prazos fixados no convênio. Cabe, ainda, instaurar procedimento de 

compra e contratação para satisfazer tais demandas, em conformidade com as 

definições do Ministério da Saúde e com os termos definidos pela Lei nº 8.080/90, 

bem como assegurar a capacitação técnica dos mediadores do Núcleo do TJ/RJ na 

área da saúde (RIO DE JANEIRO, 2012, p. 9). 

c) Às Defensorias Públicas (DPU e DPGE), cabe a manutenção de 

defensores públicos, servidores e estagiários para atendimento dos assistidos e a 

concentração do atendimento das demandas de saúde na capital, junto ao núcleo de 

primeiro atendimento que funciona na CRLS/RJ (RIO DE JANEIRO, 2012, p. 10). 

d) Ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ) cabe 

designar mediadores para atuarem na CRLS/RJ além de supervisionar e coordenar a 

atividade de mediação no órgão (RIO DE JANEIRO, 2012, p. 10). 

A CRLS/RJ atende aos assistidos com apoio profissional especializado para 

atuação nas causas de direito à saúde. Seu funcionamento ocorre na Rua da 
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Assembleia, nº 77, loja A, Centro – Rio de Janeiro, em dias úteis, no período das 10h 

às 18h, com horário reservado para expediente administrativo interno, de modo que o 

atendimento ao público se restringe ao período de 10h às 15h, estendido até às 

16h30m para os casos de urgência.8 

O atendimento inicial é realizado pelas Defensorias Públicas (DPU e DPGE), 

responsáveis pela triagem na qual se verifica o cumprimento do requisito de 

hipossuficiência, além do laudo médico e receita, que devem ser emitidos por 

profissional vinculado ao SUS e especificar as necessidades médicas do assistido, 

para encaminhá-lo à Secretaria de Saúde (SES ou SMS) responsável pela análise 

técnica da pretensão e adoção das medidas cabíveis a cada caso (RIO DE JANEIRO, 

2012, p. 4). 

Nos pedidos de medicamentos, insumos e materiais médicos, as Secretarias 

de Saúde (SES e SMS) informam aos assistidos se o objeto do seu pedido é 

padronizado pelo SUS, se é fornecido para a situação descrita no laudo médico 

apresentado e se está disponível. Sendo negativo o primeiro quesito, deve ser 

informada a existência de alternativa terapêutica disponível incorporada ao SUS.9 Se 

o objeto do pedido, apesar de padronizado, não estiver com estoque regularizado, as 

Secretarias de Saúde (SES ou SMS) devem iniciar processo de compra e informar às 

Defensorias Públicas (DPU ou DPGE) o prazo de entrega. Cumpridos todos os 

requisitos técnicos, os assistidos são encaminhados para retirada do produto, com a 

guia de encaminhamento administrativo, que só pode ser entregue se não houver 

pendência no cadastro do assistido.10 Não havendo pendências, o prazo para entrega 

do produto é de 45 (quarenta e cinco) dias (RIO DE JANEIRO, 2012, p. 4). 

Quando se trata de exames e cirurgias de rotina/eletivas, as Secretarias de 

Saúde (SES e SMS) informam aos assistidos se o procedimento é realizado no âmbito 

do SUS e verificam se o paciente está inserido no sistema de regulação. Não havendo 

 
8 São considerados de urgência os casos de internação e transferência hospitalar. 
9 Se o assistido tiver interesse na alternativa terapêutica disponível, será solicitado agendamento de 
consulta médica para avaliar a possibilidade de substituição da terapia, com prescrição do 
medicamento padronizado pelo SUS ou indicação de ineficácia para o paciente. 
10 O cadastro é instruído por documento de identificação, comprovante de residência e meio de contato 
do assistido, além da receita médica com descrição do produto solicitado, incluindo princípio ativo e 
dosagem Quando se tratar do componente especializado de assistência farmacêutica, será necessário 
ainda o cartão nacional de saúde do paciente e laudo de medicamento do componente especializado 
(LME). 
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pendência para o agendamento, será entregue ao assistido a guia de 

encaminhamento, constando a data da realização do procedimento – ou da avaliação 

pré-cirúrgica – para ser apresentada na unidade de execução do serviço. Se o 

procedimento pleiteado não estiver disponível na rede do SUS, será informada a 

existência de procedimento alternativo e, se este for de interesse do assistido, será 

solicitado agendamento de consulta médica para avaliar a possibilidade de alteração 

do procedimento, com prescrição do exame/cirurgia disponível no SUS – ou indicação 

de sua ineficácia para o paciente. As Secretarias de Saúde (SES e SMS) podem 

também, com base em parecer técnico, instaurar processo de contratação para 

atender a pretensão quando não houver alternativa disponível no SUS ou se a que 

houver for de contraindicação (RIO DE JANEIRO, 2012, p. 6). 

Nos casos de internação, a Secretaria de Saúde (SES ou SMS) verifica se o 

paciente já foi inserido no sistema de regulação. Caso a unidade de origem não o 

tenha inserido, será realizada sua inserção no sistema respectivo e comunicado à 

Corregedoria da SES e da SMS. Incluído no sistema de regulação, o assistido é 

informado sobre a disponibilidade de vaga, de acordo com a apuração e captação 

junto às centrais de regulação de leito, respeitando o critério de prioridade para 

tratamento intensivo (RIO DE JANEIRO, 2012, p. 8). 

As Secretarias de Saúde (SES ou SMS) têm acesso ao estoque de 

medicamentos e insumos do município e da Riofarmes e, após análise técnica da 

pretensão, emitem parecer de atendimento total, parcial ou de negativa das 

pretensões do assistido (RIO DE JANEIRO, 2020a, p. 15). Nas hipóteses de 

atendimento parcial ou negativa do pedido, a Defensoria Pública competente elabora 

petição inicial para tentar obter, pela via judicial, o pedido não atendido (RIO DE 

JANEIRO, 2020a, p. 12), já que para reagir à judicialização exacerbada não é 

necessário afastar a salvaguarda jurisdicional dos direitos individuais (PERLINGEIRO, 

2014, p. 5), mas estimular uma atuação em rede capaz de oferecer o suporte 

adequado para enfrentar os seus excessos. 

Para compreender os reflexos da atuação da CRLS/RJ, foi realizada pesquisa 

documental que se baseou na análise dos dados constantes dos relatórios CRLS – 

Capital e CRLS – Interior, ambos disponibilizados pela Defensoria Pública Geral do 

Estado (DPGE). Os documentos demonstram que no decorrer dos anos de atuação 
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da CRLS/RJ, foi crescente o número de encaminhamentos administrativos realizados 

pelo órgão, assim como a sua porcentagem, com exceção do ano de 2020 devido aos 

impactos da pandemia da COVID-19, já que em 16 (dezesseis) de março de 2020 a 

CRLS/RJ passou a atender de forma remota com restrição inicial para os casos que 

apresentassem risco de morte, expandindo aos demais casos somente a partir de 

julho do mesmo ano. 

Apesar de a CRLS/RJ funcionar desde o ano de 2013, até o ano de 2015 seu 

foco era o município do Rio de Janeiro. Somente a partir de então, seu atendimento 

se expandiu a outros municípios além da capital, compondo um novo eixo de atuação 

territorial da CRLS/RJ, designado como CRLS – interior. Convém notar que, apesar 

desta designação, parte significativa dos municípios abrangidos por esta frente 

territorial estão localizados na região metropolitana do Rio de Janeiro. 

Pelo exposto no relatório consolidado que abrange os anos de atuação da 

CRLS – Capital, é possível inferir, a partir da tabela a seguir, que a média de 

atendimentos realizados, de 2013 a 2020, aos residentes do município do Rio de 

Janeiro corresponde a 11.772,5 (onze mil, setecentos e setenta e dois vírgula cinco) 

casos por ano. 
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Tabela 1: Relatório Consolidado CRLS

 

Fonte: Relatório CRLS – Capital. 

 

Importante salientar que o total de atendimentos apresentado na tabela 1 como 

soma dos atendimentos de todos os anos, sob a denominação “Geral 2013 – 2020” 

não corresponde à soma correta dos valores de cada ano, tendo em vista que a tabela 

apresenta um total de 94.980 (noventa e quatro mil, novecentos e oitenta) casos, 

quando, na verdade, são 94.180 (noventa e quatro mil, cento e oitenta). A referida 

tabela foi extraída de um dos relatórios consolidados da CRLS/RJ para ilustrar o 

quantitativo de atendimentos do órgão no município do Rio de Janeiro ao longo dos 

seus anos de funcionamento. É válido ressaltar que os demais dados apresentados 

na tabela sob as rubricas “total de produtos geral” e “total encaminhamento 

administrativo” não são descritas no relatório, de modo que fica difícil inferir, por 

exemplo, se a rubrica “total de produtos geral” se refere ao total de produtos pleiteados 

ou ao total de produtos fornecidos. 
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A partir do Relatório CRLS – Interior foi possível analisar o número de 

atendimentos realizados anualmente pela CRLS/RJ a cada município que firmou 

convênio com DPGE a partir de 2015. 

 

Tabela 2: Quantitativo de Atendimentos por Município em cada ano 

 

Tabela elaborada pela autora através dos dados disponíveis no Relatório CRLS – Interior. 

*No Relatório CRLS – Interior, a tabela de dados anuais não faz referência ao município de Belford 
Roxo no ano de 2017, o que nos leva a crer que neste ano não houve atendimento da CRLS/RJ no 
referido município. 

 

Vale destacar que o Relatório CRLS – Interior indica 4 (quatro) atendimentos 

no Núcleo do Município de Queimados e 3 (três) atendimentos no Núcleo de São João 

da Barra no ano de 2015, bem como 7 (sete) atendimentos no Núcleo de São João 

de Meriti no ano de 2016, mesmo não havendo qualquer menção anterior a estes 

municípios e tampouco explicando o porquê desses números de atendimento 

específicos e restritos a estes anos. Logo, os dados da tabela 2 somados a estes, 

reflete o exposto na tabela a seguir: 

 

 

 

 

 

 

  

Belford 

Roxo 

 

Duque 

de 

Caxias 

 

Japeri 

 

Nilópolis 

 

Nova 

Iguaçu 

 

São 

Gonçalo 

 

Bom 

Jardim 

 

Vassouras 

 

Nova 

Friburgo 

 

Silva 

Jardim 

 

Magé 

 

Paty do 

Alferes 

 

Miguel 

Pereira 

 

Campos 

dos 

Goytacazes 

 

Mesquita 

2015 11 3 13 18 141 201 - - - - - - - - - 

2016 1 443 29 206 950 497 60 24 283 - - - - - - 

2017 * 732 47 257 979 479 123 145 1.099 168 292 105 54 - - 

2018 81 682 20 163 613 502 82 388 1.202 219 282 109 240 2.467 130 

2019 82 1.316 50 122 455 566 190 135 1.104 190 195 199 235 2.439 211 

   2020 13 359 17 56 134 381 70 30 580 97 27 98 144 1.251 125 
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Tabela 3: Relatório Consolidado CRLS Interior 

 

 

Fonte: Relatório CRLS – Interior. 

 

Levando em consideração que a implantação da CRLS/RJ nos municípios 

conveniados ocorreu em diferentes anos, analisar a média dos valores expressos na 

tabela 3 levaria a uma impressão distorcida da realidade dos dados. Para evitar tal 

distorção, o gráfico a seguir demonstra a evolução do número de atendimentos ao 

longo dos anos de atuação da CRLS/RJ em cada município, cujo convênio foi firmado 

a partir do ano de 2015. Assim como no Relatório CRLS – Capital, no Relatório CRLS 

– Interior não são descritas as rubricas “total de produtos geral” e “total 

encaminhamento administrativo”, gerando o mesmo problema de interpretação dos 

dados expostos sob estas denominações, motivo pelo qual a análise dos dados 

constantes nos relatórios se restringiu ao quantitativo de atendimentos fornecidos pela 

CRLS/RJ nos municípios conveniados.  
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Gráfico 1: Quantitativo de Atendimentos dos Município por ano de atuação da 

CRLS/RJ 

 

 

Gráfico elaborado pela autora através dos dados disponíveis no Relatório CRLS – Interior. 

 

O gráfico demonstra que o município com número de atendimentos mais 

expressivo foi Campos dos Goytacazes, mesmo sendo um dos últimos a implantar os 

serviços da CRLS/RJ. Em contrapartida, os municípios de Belford Roxo e Japeri, que 

são alguns dos primeiros a firmar convênio com a DPGE, mantiveram baixas as 

quantidades de atendimento. 

Conforme abordado anteriormente, dos 15 (quinze) municípios, além do Rio de 

Janeiro, conveniados com a DPGE para implantação dos serviços da CRLS/RJ, 6 

(seis) tiveram o convênio firmado no ano de 2015; 3 (três) no ano de 2016; 4 (quatro) 

no ano de 2017; e 2 (dois) no ano de 2018, por isso a análise da média anual de 

atendimentos destes municípios será demonstrada através de quatro gráficos, cada 

um com o período específico correspondente à atuação da CRLS/RJ. O objetivo é 

comparar a média de atendimentos nestes municípios com a média anual de 

atendimentos na cidade do Rio de Janeiro em igual período, para ter uma base que 

ilustre a tendência central de atendimentos nos municípios.  
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Gráfico 2: Média Anual de Atendimentos (2015 – 2020) 

 

 

Gráfico elaborado pela autora através dos dados disponíveis  

nos Relatórios CRLS – Capital e CRLS – Interior. 

 

Gráfico 3: Média Anual de Atendimentos (2016 – 2020) 

 

 

Gráfico elaborado pela autora através dos dados disponíveis  

nos Relatórios CRLS – Capital e CRLS – Interior. 
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Gráfico 4: Média Anual de Atendimentos (2017 – 2020) 

 

 

Gráfico elaborado pela autora através dos dados disponíveis  

nos Relatórios CRLS – Capital e CRLS – Interior. 

 

Gráfico 5: Média Anual de Atendimentos (2018 – 2020) 

 

 

Gráfico elaborado pela autora através dos dados disponíveis 

nos Relatórios CRLS – Capital e CRLS – Interior. 
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É possível notar que a média de atendimentos no município do Rio de Janeiro 

é expressivamente superior à média dos demais municípios. No entanto, o que mais 

chama atenção é que de todos os municípios comparados ao Rio de Janeiro, Campos 

dos Goytacazes é o único que apresenta uma média de atendimentos expressiva. 

Embora o recorte desta pesquisa não permita uma incursão mais aprofundada dos 

fatores que explicam as dinâmicas representadas nos gráficos e abordadas ao longo 

desta seção, este trabalho possibilita novos esforços de pesquisa que se baseiem nos 

dados sistematizados no presente artigo. 

 

Considerações Finais 

 

Tendo em vista o escopo deste trabalho, o foco analítico recaiu sobre o 

Convênio de Cooperação nº 003/504/2012 e sobre os dados constantes nos 

Relatórios da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde do Rio de Janeiro, que 

ilustram a dinâmica de funcionamento do órgão no município do Rio de Janeiro e nos 

demais municípios conveniados, desde a implantação dos serviços da CRLS/RJ até 

dezembro de 2020. Seus dados demonstram que o número de encaminhamentos 

administrativos foi crescente ao longo dos anos nas duas frentes de atuação da 

CRLS/RJ – Capital e Interior – fato que reforça os benefícios de uma atuação conjunta 

dos órgãos e entidades da Administração Pública com o Poder Judiciário  

A intenção deste trabalho foi apresentar contribuições empíricas importantes 

para habilitar novas avenidas de pesquisa sobre o tema da desjudicialização da saúde 

no Estado do Rio de Janeiro através de alternativas de solução administrativa de 

conflitos. Assim, esta obra pode colaborar, por exemplo, para instruir estudos futuros 

acerca da dissemelhança na atuação da CRLS/RJ no município do Rio de Janeiro e 

nos demais municípios, bem como habilitar estudos de comparação entre a CRLS/RJ 

e outros mecanismos de solução administrativa de conflitos em saúde existentes em 

outros estados da federação. 
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