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RESUMO 

 

 

O presente trabalho, de conclusão de curso, trouxe como proposta a análise, das causas 
que procuram justificar a internação hospitalar com diferença de classe no Sistema 
Único de Saúde. Para tal feito, o trabalho perpassa pelo contexto histórico da saúde no 
Brasil e a necessidade de um sistema que garanta a todos, de forma igualitária, universal 
e equitativa – bases do SUS - o direito à saúde. Ressalta a importância da efetivação das 
políticas públicas, pois quando estas se tornam meras formalidades e planos, há a busca 
por seu cumprimento através do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, por sua vez, ao 
conceder os pedidos das demandas pleiteadas, não podendo deixar que a lei, seja letra 
morta, muitas vezes, acaba gerando custos adicionais aos cofres públicos. Com isso 
parte da verba que seria aplicada para melhor funcionamento das políticas públicas - 
que seriam acessíveis a todos os cidadãos - é direcionada para fazer cumprir as 
determinações judiciais para uma única pessoa – ou algumas pessoas - que teve seu 
direito à saúde violado. Por fim, o trabalho traz precedentes judiciais em que foi 
discutido o direito a internação hospitalar com diferença de classe no SUS, assim como, 
o entendimento do STF, consolidado no Informativo 810 – Repercussão Geral. 

 

 

Palavras-chave: Internação hospitalar. Política pública. SUS. Copagamento. Diferença 
de classe. 
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INTRODUÇÃO 
 

 Com a excessiva judicialização das ações versando o direito à saúde, chega o 

momento de se reconhecer a necessidade de mudança e amadurecimento das questões 

pertinentes ao tema.  

 Buscar conhecer as políticas municipais e as práticas de saúde desenvolvidas nas 

cidades, portanto, reveste-se de importância e implica a definição de um referencial 

teórico que possibilite visualizar a implantação do SUS, não apenas a partir do olhar 

normativo-institucional, mas também a partir de diferentes pensamentos, que permitam 

retraduzir o cotidiano das relações dentro desse complexo sistema. Dessa forma, buscar 

acessar a memória e as representações sociais dos diferentes grupos que aí interagem e, 

de certa forma, reconstroem o SUS no cotidiano dos serviços de saúde é algo que se faz 

necessário. 

Mas aí surge o paradoxo enfrentado por milhares de juízes em todo Brasil: todo 

esse emaranhado de normas é o bastante para obrigar o Estado a fornecer 

tratamentos/medicamentos – muitas vezes caríssimos – a quem deles precisar, 

efetivando a Constituição? Embora seja a saúde direito fundamental, é possível – e justo 

– garantir o tratamento de apenas uma única pessoa que, por ser muito oneroso, 

prejudicará o acesso à saúde de uma gama infinitamente maior de pessoas?  Pode-se 

indagar, também, se há duas pessoas que precisam ficar isoladas, por possuírem uma 

doença de imunodeficiência, e uma delas possui condições de arcar com um quarto 

privativo e a outra não, a possibilidade de quarto diferenciado não estaria violando o 

princípio da igualdade? Poderia ocorrer tal fato no SUS? 

  O presente trabalho de conclusão de curso tem como finalidade analisar, a partir 

da doutrina e de precedentes do STF, como vem sendo discutidas as questões de 

internação hospitalar com diferença de classe no Sistema Único de Saúde – SUS, assim 

como os fundamentos que são utilizados na admissão ou não da diferença de classe, 

através do copagamento pelo paciente.  
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 O texto está dividido em três capítulos, cada qual com subseções. O primeiro 

capítulo discute a origem da preocupação com o tema saúde e do surgimento do Sistema 

Único de Saúde. 

 O segundo capítulo buscou traçar o significado de política pública, como se dá sua 

efetivação e desenvolvimento e consequentemente os seus efeitos jurídicos advindos da 

precariedade de seus programas. Buscou traçar também, a importância da atuação do 

juiz para a efetivação das políticas públicas, entretanto, não cabendo a este a atuação 

como legislador positivo. 

 Por fim, no terceiro capítulo, a questão central trazida girará em torno da 

possibilidade de um paciente, que assim desejar ser internado pelo SUS em 

acomodações “melhores/superiores”, arcando este ou seu responsável pelos custos 

originados desta opção.  
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1- O DIREITO À SAÚDE E AS PRÁTICAS SOCIAIS REIVINDICATÓRIAS 

E SUA EFETIVAÇÃO  

  

 Insta revelar que somente com a vinda da família real ao Brasil, no século XIX, 

que se viu a necessidade de organização de uma estrutura sanitária mínima. A 

Constituição do Império de 1824, de forte conteúdo liberal, trouxe algumas inovações 

de cunho social, entretanto, em nenhum momento normatizou, regulamentou ou colocou 

como princípio o direito à saúde.  

 Com o passar do tempo, em 1923 é promulgada a Lei Elói Chaves (Decreto 

Legislativo nº 4.682, de 24 de janeiro de 1923), que criou as Caixas de Aposentadoria e 

Pensão, mantidas por empresas que ofereciam serviços de assistência médica, descontos 

em medicamentos e aposentadorias aos seus funcionários, além de pensões aos seus 

herdeiros1

 Com a revolução de 1930 o modelo começa a mudar, sendo as caixas 

substituídas pelos IAPs (Institutos de Aposentadoria e Pensões)

.  

2

 Dando continuidade ao pequeno avanço em relação à saúde, durante o regime 

militar, houve a unificação das IAPs, criando-se o Instituto Nacional de Previdência 

Social – INPS, do Serviço de Assistência Médica e Domiciliar de Urgência e a 

Superintendência dos Serviços de Reabilitação da Previdência Social. Com a criação, 

desse novo sistema, todo trabalhador urbano que possuísse carteira assinada seria seu 

contribuinte e beneficiário, tendo direito ao atendimento na rede pública de saúde. 

, agora subsidiados 

pelos sindicatos, a partir daí, há o início de uma estruturação básica do sistema de saúde, 

que passa a realizar também ações curativas, com a ajuda da criação do Ministério da 

Educação e Saúde Pública. Contudo, a saúde ainda não era universalizada em sua 

dimensão curativa, restringindo a beneficiar apenas os trabalhadores que contribuíam 

para os institutos de previdência. 

                                                           
1 SERRA e GURGEL, J.B. Evolução da Previdência Social. 2ª Ed., Revista e Ampliada. FUNPREV, 
Fundação ANASPS, 2007. Pg. 37. 
 
2 Barroso afirma que “É somente entre 1870 e 1930 que o Estado passa a praticar algumas ações mais 
efetivas no campo da saúde, com a adoção do modelo “campanhista”, caraterizado pelo uso corrente da 
autoridade e da força policial. Apesar dos abusos cometidos, o modelo “campanhista” obteve importantes 
sucessos no controle de doenças epidêmicas.” (BARROSO, 2009). 
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Entretanto, grande parcela da população brasileira, ainda naquela época não integrava o 

mercado de trabalho formal, ficando, dessa forma, excluído do direito à saúde e 

dependentes da caridade pública. 

 Felipe Dutra Asensi resume a situação da saúde no Brasil, quando preleciona 

que: 

O direito à saúde foi construído no Brasil com uma forte influência do 
pluralismo e da política, e as repercussões disso para a cultura política 
também estiveram orientadas pelas estratégias governamentais. Em 
geral, denomina-se como movimento da reforma sanitária o movimento 
social que recebeu destaque a partir da década de 70 [...] em virtude de 
sua atitude combativa e resistente ao modelo assistencial de saúde 
presente no país e à ideia de saúde como um serviço a ser prestado pelo 
Estado em decorrência da situação trabalhista da pessoa beneficiária. 
[...] Observa-se, então, um quadro excludente no tocante ao alcance do 
direito à saúde, que reforçou a desigualdade social historicamente 
constituída no Brasil. Aqueles que trabalham têm o direito à assistência, 
e os que não trabalham possuem uma alternativa: suportar os custos e 
despesas de um plano de saúde privado. Ora, percebe-se um círculo 
vicioso presente nesta relação, uma vez que quem não trabalhasse não 
usufruiria os direitos trabalhistas (e, consequentemente, o direito à 
saúde) e, além disso, também não usufruiria a assistência em saúde, na 
medida em que não disporia de recursos suficientes para suportar as 
despesas dos planos privados. De modo, aquele que não possuísse 
vínculo empregatício teria possibilidades reduzidas de acesso a serviços 
públicos de saúde. Uma das escassas alternativas possíveis [...] foram as 
Santas Casas, que são instituições filantrópico-religiosas destinadas à 
ajuda de pessoas carentes3

 
. 

 
 A partir da influência do movimento sanitarista mundial, ocorrido após a 

Segunda Guerra Mundial e da redemocratização, havendo um reconhecimento da saúde 

como direito fundamental, foi na CRFB/1988 que o Direito à saúde consagrou-se em 

uma garantia fundamental, o que se deve às inúmeras conquistas estabelecidas através 

de movimentos políticos e sociais.  

 A valorização dos direitos humanos e a elevação da dignidade da pessoa 

humana, reconhecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 

assinada pelo Brasil, em 10 de dezembro de 1948, tornaram-se o cerne do nosso texto 

constitucional. Isso tudo se deu devido a tantos movimentos em busca da 

                                                           
3 ASENSI, Felipe Dutra. Direito à saúde: práticas sociais reivindicatórias e sua efetivação. Curitiba: 
Juruá Editora, 2013. (p. 138-140). 
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redemocratização do país4 pós período ditatorial, quanto pela crise social que assolou a 

nação nas décadas de 70 e 80. Assim, nasceu a Constituição Federal de 1988, 

considerada como uma constituição cidadã5

 Para Barroso, “A partir da Constituição Federal de 1988, a prestação do serviço 

público de saúde não mais estaria restrita aos trabalhadores inseridos no mercado 

formal” 

. 

6

 Dessa forma, o acesso à saúde bem como os assuntos ligados as políticas 

públicas tem assumido grande relevância nos últimos anos, tendo como consequência a 

alta procura no serviço público e números catastróficos de ações judiciais em busca da 

tutela de um direito fundamental violado. 

. 

  A nossa Carta Magna, definiu em seu artigo 197 que: 

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 
jurídica de direito privado. 
 
 

Em virtude dessas considerações foram elaborados inúmeros diplomas legais, 

tais como: Lei nº 8.080 (Lei Orgânica da Saúde) e Lei nº 8.142, ambas de 1990; 

Códigos Sanitários Estaduais e Municipais; Lei nº 9.782, de 1999 (ANVISA); Lei nº 

                                                           
4 Os anos que precederam a promulgação da Constituição Brasileira de 1988 foram tensos e turbulentos, 
vez que, apesar da promoção da anistia e liberdade partidárias pelo novo presidente General João Baptista 
Figueiredo, as forças ditatoriais se manifestaram em atos de violência contra a 
redemocratização.(BARROSO, 2008, p. 7). 

5 Em 27 de julho de 1988, Ulysses Guimarães proferiu discurso enquanto presidente da Assembleia 
Constituinte, no qual afirmou “essa será a Constituição cidadã. Porque recuperará como cidadãos milhões 
de brasileiros.” P. 12151. (BRASIL. Diário, 1988). 

6 BARROSO, Luís Roberto. Vinte anos da constituição brasileira de 1998: o Estado a que chegamos. 
2008. pg.29.  Sequentia: (...) “Todos os brasileiros, independentemente de vínculo empregatício, 
passaram a ser titulares do direito à saúde”. Disponível em: 
<http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-
estudos/outraspublicacoes/volume-i-constituicao-de-1988/vinte-anos-da-constituicao-de-1988-a-
reconstrucao-democratica-do-brasil>. Acesso em: 29 janeiro/2016. 
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9.656, de 1988 (Saúde Suplementar); Lei nº 10.972, de 2004 (Hemobrás); Lei nº 11.105, 

de 2005 (Lei de Bioética), além de inúmeros regulamentos infralegais7

 Dentre as leis referidas acima, está a Lei nº 8.080/1990, que dispões sobre o 

Sistema Único de Saúde - SUS, que será objeto deste estudo. 

. 

 Contudo, a concretização destes direitos não tem sido fácil, em decorrência 

especialmente da necessidade de investimento e da criação e aplicação de políticas 

públicas. 

 A efetivação do Direito à saúde se dá por muitas vezes, através do Judiciário, 

que diante da inércia do Executivo ou Legislativo, tem o poder-dever de realizar a 

justiça ou no mínimo efetivar o direito a que compete ao ser humano, com toda a 

imparcialidade e independência que lhe é devida. No entanto, passou-se a indagar quais 

seriam os limites de intervenção do Poder Judiciário nas opções do Poder Executivo 

através da judicialização das políticas públicas. 

 Neste sentido, o fato de o direito a saúde ser assegurado na Constituição não 

garante a suficiência das instâncias, espaços, leis, regulamentos e diretrizes necessárias 

para otimizar e operacionalizar a sua concretização. O direito a saúde e seus princípios 

correlatos, à época da promulgação da Constituição, consistiam em verdadeiras texturas 

abertas que ainda necessitavam de regulamentação. Tendo em vista a abrangência 

semântica e o alcance ao direito a saúde, é preciso considerar as normas 

regulamentadoras posteriores a Constituição, tais como as leis que implementam o SUS, 

as instâncias de participação e as normas operacionais. Tais normas buscam, em 

múltiplos aspectos, construir arcabouços jurídico-institucionais para a sua efetivação. 

 O fato é que uma parte da doutrina entende que a intervenção do Judiciário na 

execução de políticas públicas é resultado da incapacidade do Poder Executivo e do 

Poder Legislativo em elaborar meios legais e constituir garantias de acesso suficientes à 

tutela dos direitos sociais previstos na Constituição. Por outro lado, há doutrinadores 

que entendem que a intervenção do Poder Judiciário na esfera de competência dos 

outros poderes compromete a harmonização dos mesmos, configurando, dessa forma, a 

violação do princípio constitucional da separação dos poderes. Soma-se a esse 

                                                           
7 AITH, Fernando. A emergência do Direito Sanitário como um novo campo do direito. In: 
ROMERO, Luiz Carlos; DELDUQUE, Maria Célia. (Orgs.). Estudos de Direito Sanitário: a produção 
normativa e saúde. Brasília: Senado Federal, 2011, p. 25-29.   
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argumento o da falta de legitimidade pelo voto popular do Poder Judiciário, visto que 

não caberia a ele determinar quais são as prioridades legislativas de investimento. 

 Nesta linha de raciocínio, a intervenção do Poder Judiciário nas políticas 

públicas acaba criando despesas não planejadas causando grave lesão à ordem 

administrativa, pois não há a prévia dotação orçamentária para tanto. O fenômeno da 

Judicialização da saúde tem prejudicado o planejamento e a gestão de serviços em favor 

daqueles que mais necessitam, vez que os recursos financeiros são finitos. 

  

 1.1 - Saúde Pública e seus limites constitucionais  
 

 Indubitável é que o tema saúde pública apresentou tal importância que a vigente 

Constituição da República Federativa do Brasil além de incluí–lá entre os direitos 

sociais, dedicou a ela o Título VIII, Capítulo II, Seção II. 

 Assim sendo, a nossa Carta Magna impõe o acesso à saúde como prestação 

positiva do Estado, que se concretiza por meios de políticas públicas, regidos pelos 

princípios da universalidade e da igualdade. No que tange ao principio da 

universalidade nas políticas de saúde pública, desejou o legislador a prestação de 

serviço público ao alcance de todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país – 

art.5º, caput; art. 196; art. 194, I da CRFB/1988. 

  Ademais, ao ordenar o acesso universal igualitário, a Constituição reclama o 

respeito a e observação das diferentes situações experimentadas pelos indivíduos e 

grupos no desenvolvimento das políticas públicas, sob pena de discriminação. Ou seja, 

o direito à saúde pode ser encarado, com enfoque tanto subjetivo como coletivo. O 

enfoque individual é de fácil visualização, uma vez que cada um tem assegurado, 

inclusive constitucionalmente, pelo ordenamento, o direito de ser beneficiado por 

políticas públicas que visem à proteção de sua saúde. O segundo enfoque, apesar de 

expressamente previsto pela Constituição, é o de que o Sistema Único de Saúde deve ter 

um alcance universal, ou seja, deve assegurar a todos que dele possam precisar uma 

igualdade de tratamento, o que implica não haver privilégio de um em detrimento de 

todos. 
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 Dizer que o direito à saúde é um direito fundamental significa dizer, em primeiro 

lugar, que ele vincula os Poderes Públicos (Legislativo, Executivo e Judiciário) e que 

ele não pode ser subtraído da Constituição, nem mesmo por emenda constitucional8

 É evidente que a fim de proteger os direitos sociais conquistados, surgiram 

outros princípios, como o Princípio da Vedação ao Retrocesso. Apesar desse princípio 

estar implícito na Carta Maior, ele possui uma grande importância, visto que ele alude à 

ideia de que o Estado, após ter implementado um direito fundamental - que no caso em 

questão é o direito à saúde – não pode praticar ato que viole e vulnere um direito que 

estava passível de fruição.  

. Tal 

fato, também implica afirmar que, no exercício desses poderes e dentro dos limites da 

realidade, o Estado está obrigado a promover a saúde na maior medida do possível. O 

fundamento formal do direito à saúde goza de superior hierarquia, como norma 

constitucional que é, possuindo aplicabilidade imediata e vinculativa, impositiva ao 

Poder Público, conforme dispõe o art. 5º, § 1º da CRFB/1988. Quanto ao seu 

fundamento material, a saúde está intimamente ligada ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, cabendo ressaltar que a saúde é um direito indissociável do direito à 

vida. 

 Outro princípio muito utilizado, porém que consiste em uma limitação fática e 

jurídica oponível, ainda que de forma relativa, à realização dos direitos fundamentais é 

o Princípio da Reserva do Possível que, em linhas gerais, regula a possibilidade e a 

extensão da atuação estatal no que se refere à efetivação de alguns direitos sociais e 

fundamentais, condicionando a prestação do Estado à existência de recursos públicos 

disponíveis. Assim, o Poder Judiciário deve estar ciente que muitas vezes uma decisão 

                                                           
8 Vale lembrar que a saúde também é formalmente direito fundamental, pois encontra-se positivada no 
texto constitucional e em tratados internacionais. Mais do que um direito a ser protegido, o direito à saúde 
é “cláusula pétrea constitucional”. MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso 
de Direito Constitucional. 8. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. Pg. 610-611: “A Constituição brasileira de 
1988 atribuiu significado ímpar aos direitos fundamentais. Já a colocação do catálogo dos direitos 
fundamentais no início do texto constitucional denota a intenção do constituinte de emprestar-lhes 
significado especial. A amplitude conferida ao texto, que se desdobra em setenta e oito incisos e quatro 
parágrafos (art.5º), reforça a impressão sobre a posição de destaque que o constituinte quis outorgar a 
esses direitos. A ideia de que os direitos fundamentais devem ter eficácia imediata (art.5º, § 1º) ressalta a 
vinculação direta dos órgãos estatais a esses direitos e o seu dever de guardar-lhes estrita observância. 
O constituinte reconheceu ainda que os direitos fundamentais são elementos integrantes da identidade e 
da continuidade da Constituição, considerando, por isso, ilegítima qualquer reforma constitucional 
tendente a suprimi-los (art.60, §4º)”. 
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pode levar as chamadas escolhas trágicas, que podem comprometer o acesso à saúde de 

toda a coletividade em detrimento de apenas uma. 

 Conforme podemos destacar, ainda sobre o Princípio da Reserva do Possível, o 

STF, no ARE 639337/SP, que ensejou o Informativo nº 632, compreendeu que: 

 

É certo – tal como observei no exame da ADPF 45/DF, Rel. Min. 
CELSO DE MELLO (Informativo/STF nº 345/2004) – que não se 
inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder 
Judiciário – e nas desta Suprema Corte, em especial – a atribuição de 
formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA 
DE ANDRADE, “Os Direitos Fundamentais na Constituição 
Portuguesa de 1976”, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), 
pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes 
Legislativo e Executivo. 
Impende assinalar, contudo, que tal incumbência poderá atribuir-se, 
embora excepcionalmente, ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos 
estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos 
que sobre eles incidem em caráter mandatório, vierem a comprometer, 
com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos 
individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, como 
sucede na espécie ora em exame. 
Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais premissas, 
significativo relevo ao tema pertinente à “reserva do possível” 
(STEPHEN HOLMES/CASS R. SUNSTEIN, “The Cost of Rights”, 
1999, Norton, New York; ANA PAULA DE BARCELLOS, “A 
Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais”, p. 245/246, 2002, 
Renovar), notadamente em sede de efetivação e implementação (sempre 
onerosas) dos direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais 
e culturais), cujo adimplemento, pelo Poder Público, impõe e exige, 
deste, prestações estatais positivas concretizadoras de tais prerrogativas 
individuais e/ou coletivas. 
Não se ignora que a realização dos direitos econômicos, sociais e 
culturais – além de caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de 
concretização – depende, em grande medida, de um inescapável vínculo 
financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de 
tal modo que, comprovada, objetivamente, a alegação de incapacidade 
econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá 
razoavelmente exigir, então, considerada a limitação material referida, a 
imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. 
Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar 
obstáculo artificial que revele – a partir de indevida manipulação de sua 
atividade financeira e/ou político-administrativa – o ilegítimo, arbitrário 
e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o 
estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de 
condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min. 
CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004). 
Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” – 
ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não 
pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, 
dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, 
notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder 
resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos 
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constitucionais impregnados de um sentido de essencial 
fundamentalidade. 

 

 

 Certo é que ao discorrer sobre saúde púbica e seus limites constitucionais, pode-

se afirmar que o Estado Democrático de Direito não encontra sustentação sem o respeito 

à dignidade da pessoa humana e sem a supremacia dos direitos fundamentais sociais e 

civis. Tal ocorrência é tão abrangente que repercute na atuação dos Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário. O poder da constitucionalização impõe ao Legislativo o dever de 

atuar com vistas à realização de direitos e programas constitucionais, impedindo a 

elaboração de leis que contenham dispositivos contrários à Constituição. O Poder 

Executivo, em especial a Administração Pública, deve agir segundo os ditames 

constitucionais, cabendo ao Poder Judiciário o controle de constitucionalidade e a 

aplicação das normas infraconstitucionais sob o pálio protetor da Constituição. Cabe, 

portanto, ao Poder Público dispor sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. 

 Necessário lembrar, que há muitas formas de estudar o direito à saúde e a 

legislação, provocando, como consequência, uma intensa arena de debates e posições 

políticas sobre o tema. 

 Não se pode negar que com a promulgação da Constituição de 1988 e a Lei 

Orgânica de Saúde nº 8.080/90, as políticas públicas voltadas para a saúde tiveram um 

grande avanço, uma vez que rompeu com o padrão político anterior excludente e 

baseado no mérito. Contudo, o sistema ainda apresenta falhas e não consegue atender 

todas as necessidades da nossa sociedade, dando margem a inúmeras ações judiciais. 

 

 1.2- O Sistema Único de Saúde 
 

 O Sistema Único de Saúde, mais conhecido como SUS é o resultado de um 

grande esforço coletivo de mobilização do País, que alcançou sua oficialização no ano 

de 1988, ao ser decretado na Constituição Brasileira. O SUS abriga em si os princípios 

doutrinários da universalidade, integralidade, equidade, descentralização e, por fim, não 

menos importante, o princípio da participação social. 
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 Conforme preleciona Asensi, tais princípios devem tanto orientar o ordenamento 

em relação ao SUS, quanto serem seguidos pelo Poder Público9

 Na Carta Maior podemos encontrar regulamentação referente ao SUS no seu 

Título VIII – da Ordem Social, Capítulo II – da Seguridade Social, Seção II – da Saúde, 

que cria o Sistema Único de Saúde (SUS), ademais, em 19 de setembro de 1990 foi 

promulgada a Lei Orgânica de Saúde nº 8.080/90, que além de estabelecer a estrutura, 

definia o modelo de funcionamento do SUS. Outrossim, há a Lei º 8.142/1990, sendo 

estas regulamentações as bases jurídicas que constituem o SUS . Seus gestores são as 

Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, além do Ministério da Saúde na esfera 

federal, que são responsáveis pela implementação das diretrizes do SUS. 

. 

 A criação do SUS trouxe resultados importantes, como o fim da separação que 

existia no sistema público de saúde entre os incluídos e os não-incluídos 

economicamente com a implantação do princípio da universalidade, rompendo com a 

ideia que limitava os direitos sociais àqueles inseridos no mercado de trabalho. Com a 

universalização da saúde, a responsabilidade do Estado brasileiro para garantir o direito 

a todos os cidadãos implica diretamente na necessidade de ampliar substancialmente a 

alocação de recursos financeiros. Dessa forma, estabeleceu no art. 195 da Constituição 

Federal de 1988, que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do 

orçamento da seguridade social, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios, além de outras fontes.  
                                                           
9 ASENSI, Felipe Dutra. Direito à saúde: práticas sociais reivindicatórias e sua efetivação. Curitiba: 
Juruá Editora, 2013. (p. 143-144) - “O princípio da universalidade diz respeito ao reconhecimento da 
saúde enquanto um direito fundamental de todo e qualquer ser humano, cabendo ao Estado garantir as 
condições indispensáveis ao seu pleno exercício e o efetivo acesso à atenção e à assistência à saúde em 
todos os níveis de complexidade. Portanto, tal princípio pressupõe uma relação em que os cidadãos têm 
um direito que se configura como um dever do Estado, sem possibilidade de restrição à sua 
universalidade. O princípio da integralidade significa, originariamente, a garantia do fornecimento de 
um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos, curativos, coletivos, exigidos para 
todos os níveis de complexidade de assistência. Deste modo, tal princípio engloba ações de promoção, 
proteção e assistência na saúde. O princípio da equidade expressa a ideia de justiça social, uma vez que 
busca reduzir as desigualdades entre os titulares do direito à saúde. Isto significa admitir uma postura de 
tratar desigualmente os desiguais, investindo mais recursos públicos nas Unidades das Federações em 
que a carência e as deficiências no sistema público de saúde são maiores. O princípio da 
descentralização exige que um único gestor responda por toda a rede assistencial na sua área de 
abrangência, conduzindo a negociação com os prestadores e assumindo a responsabilidade pelas 
políticas de saúde. A descentralização ainda permite uma maior aproximação com a realidade social de 
cada localidade, de modo a tornar as políticas públicas mais efetivas por meio da incorporação da 
sociedade civil no processo de formulação, fiscalização e execução das políticas. O princípio da 
participação social expressa uma forma de ampliar a efetividade das políticas públicas de saúde e uma 
via de exercício do controle social, de modo a democratizar essa descentralização do sistema de saúde, 
principalmente a partir da atuação dos Conselhos de Saúde. Assim, são criados canais de participação 
popular na gestão do SUS em todas as esferas (municipal, estadual e federal)”. 
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 Os objetivos finais do SUS se caracterizam como prestar assistência à população 

a partir do modelo de promoção da saúde, que implica ações buscando eliminar ou 

controlar as causas das doenças e agravos, ou seja, determinando ou condicionando o 

aparecimento de doenças; proteger a saúde da população, que consiste em ações 

específicas para prevenir riscos e exposições às doenças e agravos à saúde, isto é, 

manter o seu estado de saúde; e desenvolver ações de recuperação da saúde de forma a 

evitar mortes e sequelas em pessoas já acometidas por processos mórbidos.  

 A construção do SUS é norteada por alguns princípios doutrinários, quais sejam: 

a universalidade, a equidade e a integralidade das ações de saúde. Conforme ensina 

Aguilera10

 Conjuntamente, com os princípios expostos acima, a organização do SUS é 

regida por mais cinco princípios, sendo eles: a regionalização e a hierarquização, a 

resolutividade, a descentralização, a complementariedade e a participação dos cidadãos. 

A regionalização e a hierarquização implicam que a rede de serviços do SUS deva ser 

organizada de forma que todas as regiões possam contar com serviços de saúde de 

diferentes níveis de atenção, que se articulem a partir da sua hierarquização, permitindo 

um conhecimento maior dos problemas de saúde em uma área delimitada, favorecendo 

ações de vigilância epidemiológica, sanitária, controle de vetores e educação em saúde, 

além das ações de atenção ambulatorial e hospitalar em todos os níveis de 

complexidade; a resolutividade é definida como a exigência de que, quando um 

indivíduo busca o atendimento ou quando surge um problema de impacto coletivo sobre 

a saúde, o serviço correspondente esteja capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o 

nível exigido pela sua complexidade; a descentralização representa a redistribuição das 

, o princípio da universalidade, implica no fato em que todas as pessoas 

tenham direito ao atendimento; a equidade parte da premissa de que todo cidadão é 

igual perante o SUS e será atendido conforme as suas necessidades, permitindo a 

diminuição das desigualdades existentes; a integralidade, por sua vez, implica que todas 

as ações de promoção, proteção e de recuperação da saúde formem um todo indivisível. 

As unidades prestadoras de serviços, com seus diversos graus de complexidade, formam 

também um todo indivisível, devendo configurar um sistema capaz de prestar 

assistência integral. 

                                                           
10 Aguilera CE, Bahia L. A história das políticas de saúde no Brasil. In: Aguilera CE, Bahia L, 
organizadores. Temas de Políticas de Saúde. Rio de Janeiro (RJ): Universidade Federal do Rio de Janeiro; 
1993. p. 3-13 
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responsabilidades pelas ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo, 

chegando até o nível municipal; a participação dos cidadãos ou controle social, que 

implica a garantia constitucional de que a população, através de entidades 

representativas, deverá participar do processo de formulação das políticas de saúde e do 

controle de sua execução, em todos os níveis desde o federal até o local e, por fim, a 

complementariedade do setor privado está prevista quando há a necessidade de 

contratação de serviços privados para a complementação dos serviços públicos 

(AGUILERA, 1993, p.10). 

 No ano 2000, foi aprovada e promulgada a Emenda Constitucional nº 2911

 Cumpre observar que os interesses conflitantes no campo da saúde, referente ao 

dinamismo relacional entre os direitos e deveres do indivíduo e as atribuições do 

Estado, ainda trazem muitos debates. Um deles diz respeito aos gastos, sobretudo 

porque os recursos financeiros destinados para o SUS não têm sido suficientes para dar 

suporte a um sistema público universal. 

, que 

determinou a vinculação e estabeleceu a base de cálculo e os percentuais mínimos de 

recursos orçamentários que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios 

seriam obrigados a aplicar em ações e serviços públicos de saúde, ou seja, a EC nº 29 

garantiu o financiamento das ações e dos serviços públicos de saúde pelas três esferas 

do governo. 

  No que diz respeito à participação social não existe um consenso claro sobre o 

seu significado. Entretanto, ela desempenha uma papel muito importante, pois a 

participação comunitária em saúde é principalmente um canal indispensável de relação 

entre o Estado, os trabalhadores e a sociedade na definição e no alcance de objetivos 

setoriais de saúde, ao mesmo tempo orientada para a modificação favorável dos 

determinantes sociais de saúde.  

  

                                                           
11 Altera os artigos 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta o artigo 77 ao Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento 
das ações e dos serviços públicos de saúde.  
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2- AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E SEUS EFEITOS JURÍDICOS  

  

 O papel que o Estado desempenha em nossa sociedade mudou diversas vezes ao 

longo do tempo. Grandes mudanças também são observadas em relação aos direitos 

fundamentais e suas gerações12

 Dessa forma e pelo fato do termo Política Pública possuir significado variado

. Do século XVIII ao XIX, por exemplo, o principal 

papel do Estado era a segurança pública e a defesa externa em caso de ataque inimigo. 

Entretanto, hodiernamente, com o aprofundamento e expansão da democracia, passou-

se a afirmar que a principal função do Estado é promover o bem estar da sociedade. 

Para que isso aconteça, o Estado deve contar com uma série de ações e agir em 

diferentes áreas, tais como a educação, saúde, meio ambiente. Para alcançar resultados 

nessas diversas áreas e promover o bem-estar da sociedade, os governos se utilizam das 

Políticas Públicas. 

13

                                                           

12 MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 8. 
Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. Pg 136 a 138. “Os direitos fundamentais assumem posição de definitivo 
realce na sociedade quando se inverte a tradicional relação entre Estado e indivíduo e se reconhece que 
o indivíduo tem, primeiro, direitos, e, depois, deveres perante o Estado, e que os direitos que o Estado 
tem em relação ao indivíduo se ordenam ao objetivo de melhor cuidar das necessidades dos cidadãos. 
(...) Outra perspectiva histórica situa a evolução dos direitos fundamentais em três gerações. A primeira 
delas abrange os direitos referidos nas Revoluções americana e francesa. São os primeiros a ser 
positivados, daí serem ditos de primeira geração. Pretendia-se, sobretudo, fixar uma esfera de 
autonomia pessoal refratária às expansões do Poder. Daí esses direitos traduzirem-se em postulados de 
abstenção dos governantes, criando obrigações de não fazer, de não intervir sobre aspectos da vida 
pessoal de cada indivíduo...Referem-se a liberdades individuais.(...) 

 

e amplo, no presente trabalho, iremos delimitar seu o conceito, para que não se desvie 

O descaso para com os problemas sociais, que veio a caracterizar État Gendarme, associado às pressões 
decorrentes da industrialização em marcha, i impacto do crescimento demográfico e o agravamento das 
disparidades no interior da sociedade, tudo isso gerou novas reivindicações, impondo ao Estado um 
papel ativo na realização da justiça social. O ideal absenteísta do Estado liberal não respondia, 
satisfatoriamente, às exigências do momento. (...) Como consequência, uma diferente pletora de direitos 
ganhou espaço no catálogo dos direitos fundamentais – direitos que não mais correspondem a uma 
pretensão de abstenção do Estado, mas que o obrigam a prestações positivas. São os direitos de segunda 
geração, por meio dos quais se intenta estabelecer uma liberdade real e igual para todos, mediante a 
ação corretiva dos Poderes Públicos. Dizem respeito a assistência social, saúde, educação, trabalho, 
lazer etc. (...) 
Já os direitos chamados de terceira geração peculiarizam-se pela titularidade difusa ou coletiva, uma 
vez que são considerados para a proteção não do homem isoladamente, mas de coletividade de grupos,. 
Tem-se aqui, o direito à paz, ao desenvolvimento, à qualidade do meio ambiente, à conservação do 
patrimônio histórico e cultural. 

13 SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, Porto Alegre, ano 8, nº 
16, jul/dez 2006, p. 20. “Assim, do ponto de vista teórico-conceitual, a política pública em geral e a 
política social em particular são campos multidisciplinares, e seu foco está nas explicações sobre a 
natureza da política pública e seus processos. Por isso, uma teoria geral da política pública implica a 
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da proposta do trabalho. Fernando Borges Mânica14

 A Constituição Federal de 1988 define as competências de todos os entes que 

compõem a federação. Em seu artigo 23, atribui comumente à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios as seguintes competências: 

, compreende as políticas públicas 

como a totalidade de ações, metas e planos que os governos – seja no âmbito nacional, 

estadual ou municipal – traçam para concretizar o bem-estar da sociedade e o interesse 

público (MÂNICA, 2007, p. 02). Assim, as políticas públicas, depois de desenhadas e 

formuladas, se desdobram em planos, programas, projetos, bases de dados ou sistemas 

de informação e pesquisas. Em seguida, quando postas em ação, deverm ser 

implementadas, ficando submetidas a sistemas de acompanhamento e avaliação. 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios: 
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições 
democráticas e conservar o patrimônio público; 
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 
pessoas portadoras de deficiência; 
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 
artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os 
sítios arqueológicos;  
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de 
arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural; 
V -  proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à 
tecnologia, à pesquisa e à inovação;  
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 
suas formas;  
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento 
alimentar; 
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico; 
X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, 
promovendo a integração social dos setores desfavorecidos; 

                                                                                                                                                                          
busca de sintetizar teorias construídas no campo da sociologia, da ciência política e da economia. As 
políticas públicas repercutem na economia e nas sociedades, daí por que qualquer teoria da política 
pública precisa também explicar as inter-relações entre Estado, política, economia e sociedade. Tal é 
também a razão pela qual pesquisadores de tantas disciplinas – economia, ciência política, sociologia, 
antropologia, geografia, planejamento, gestão e ciências sociais aplicadas – partilham um interesse 
comum na área e têm contribuído para avanços teóricos e empíricos. Pode-se, então, resumir política 
pública como o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou 
analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso 
dessas ações (variável dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que os 
governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que 
produzirão resultados ou mudanças no mundo real.”  
14 MÂNICA, Fernando Borges. Teoria da Reserva do Possível: Direitos Fundamentais a Prestações e 
a Intervenção do Poder Judiciário na Implementação de Políticas Públicas. Revista Brasileira de 
Direito Público, Belo Horizonte, ano 5, n. 18, p. 169-186, jul./set. 2007. Pg.02-04. 
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XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de 
pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus 
territórios; 
XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do 
trânsito. 

  

 Assim, podemos notar que são variadas as competências que os entes federativos 

compartilham, sendo todos potencialmente alvos de Políticas Públicas. A 

descentralização das Políticas Públicas é uma forma de torná-las mais eficientes e 

eficazes, pois  quando são desenvolvidas pelo ente federativo que se encontra mais 

próximo dos cidadãos - que sem dúvida é o município -, fica mais fácil de 

operacionalizá-las e considerar as suas peculiaridades. 

 

 

 2.1- Desenvolvimento da Política Pública no âmbito municipal 
  

 No Brasil, podemos dizer que ainda prevalece a perspectiva de desenvolvimento 

centrada na União, isto é, que as soluções devem vir do governo federal, em um sistema 

de cima para baixo. Em consequência disso, a maioria das cidades ficam dependentes 

dos repasses dos estados e da União.  

 Deste modo, para que o município possa assumir mais efetivamente seu papel de 

gestor de Políticas Públicas, contribuindo com a descentralização do sistema brasileiro, 

é necessário que para ele seja disponibilizado volume maior de recursos financeiros, 

além de um planejamento de longo prazo. No que se refere aos recursos financeiros, 

algumas medidas que podem ser tomadas são aumento dos repasses obrigatórios das 

demais entidades da federação, e/ou aumentando sua arrecadação com o crescimento 

das atividades econômicas locais e/ou tomando medidas para diminuir seus gastos com 

outros tipos de despesa. Já em relação ao planejamento de longo prazo, este deve contar 

com o apoio de dos servidores públicos e setores da sociedade civil organizada. A 

necessidade de se ouvir a opinião dos servidores se dá por questões técnicas, uma vez 

que eles irão operacionalizar as ações, além de que possuem algumas das informações 

necessárias para o bom planejamento. 
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 A sociedade civil, por sua vez, pode contribuir com a qualidade das ações, uma 

vez que o elaborador poderá perceber quais são os problemas. Considerando-se o poder 

municipal a esfera administrativa mais próxima da população, essa tarefa se torna mais 

fácil. Essa é uma das maiores vantagens das políticas municipais – sua proximidade 

com o público alvo.  

 Pode-se citar como instrumentos e meios que o município possui para o 

planejamento das Políticas Públicas o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e a Lei de Orçamento – art.16515

 Deste modo, através do Plano Plurianual ficam estabelecido os projetos e os 

programas de média duração, definindo objetivos e metas da ação pública para um 

período de quatro anos. A adoção desse Plano incentiva o Governo a planejar todas as 

suas ações de modo a não macular as diretrizes nele contidas. É nele que se estabelecem 

 da Constituição Federal. Esses 

instrumentos são elementos legislativos que compõem o sistema orçamentário 

brasileiro, instituídos pela Constituição Federal de 1988 para a União, e pelas Leis 

Orgânicas para os municípios.  

                                                           

15  Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I - o plano plurianual; II - as 
diretrizes orçamentárias;III - os orçamentos anuais. 

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, 
objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e 
para as relativas aos programas de duração continuada. 

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração 
pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orientará a 
elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a 
política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório 
resumido da execução orçamentária. 

§ 4º Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão 
elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. 

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá: I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, 
seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público; II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; III - o orçamento da seguridade 
social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem 
como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público. 

§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, 
sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de 
natureza financeira, tributária e creditícia. 

§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, 
terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional. 

§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da 
despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e 
contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.(...) 
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as Políticas Públicas. Essa peça orçamentária guiará a formação da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias que, por sua vez, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, que 

destinará os recursos para as ações governamentais inseridas nas Políticas Públicas. 

 As políticas públicas visam abranger a totalidade da sociedade, pois quando a 

Administração Pública age, ela faz isso com base no interesse público, logo, são 

universais quando atendem a todos os membros da parcela da população a que se 

dirigem e tornam-se focalizadas quando de alguma forma selecionam seus beneficiários 

a partir de um critério. 

  O SUS se apresenta como a principal política pública de saúde brasileira, que 

tem como premissa possibilitar o acesso universal. Ele possui uma estrutura de 

organização institucional inovadora, com um modelo de atendimento a todos os 

cidadãos, além de mudança impressa nas formas de direcionar, conceber, pensar e fazer 

a assistência à saúde no país. Quando isso não acontece, devido à precariedade de seus 

programas podemos observar a procura por tal efetivação pela via judicial, provocando 

a chamada “judicialização da saúde”. 

  

 2.2- Desafios para que as Políticas Públicas garantam a efetivação de 
 direitos 
  

 Hodiernamente, no Brasil, visualiza-se através de noticiários uma tendência do 

aumento de decisões judiciais obrigando o poder público a fornecer medicamentos, 

insumos, equipamentos, como leitos hospitalares para a realização de cirurgias, ou seja, 

quando o cidadão não consegue ter acesso ou ver seu direito concretizado, ele busca a 

efetivação através da via judicial. 

 Entretanto, quando o juiz busca resguardar e se fazer cumprir o que determina a 

lei, eles tendem a desconsiderar o impacto orçamentário de suas decisões e entendem 

que todos os entes da federação podem ser igualmente responsabilizados pelo 

fornecimento de qualquer item pedido pelo paciente, como demonstra o predecente 

abaixo: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 
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SOLIEDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. 
PRECEDENTES. 
1- Incube ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art.196 da Constituição Federal, 
configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 
corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 

2- Agravo regimental não provido. (RE 756.149 – AgR/RS, Rel. Min. 
DIAS TOFFOLI – grifo nosso). 

 
 

 
 Esse fenômeno de decisões judiciais obrigando o poder público a fornecer bens e 

serviços de saúde tem sido chamado por alguns de “judicialização da saúde”. Tal 

denominação refere-se aos casos em que os juízes obrigam os gestores de saúde a 

fornecer os produtos/serviços demandados pelos pacientes-requerentes, que pleiteiam 

principalmente medicamentos.  

Para muitos juízes questões relativas ao orçamento público, como a escassez de 

recursos e a não previsão de gasto, bem como o não pertencimento do medicamento 

pedido às listas de medicamentos do SUS, não são razões suficientes para se denegar o 

pedido de um tratamento médico, dado que este encontra respaldo no direito à saúde 

assegurado pela Constituição Federal16

 Como consta em pesquisa realizada pela Advocacia- Geral da União, juntamente 

com o Ministério da Saúde, o gasto do Ministério da Saúde com medicamentos cuja 

provisão foi determinada por ordem judicial passou de R$ 2,5 milhões em 2005 para 

aproximadamente R$ 266 milhões em 2011 (Advocacia-Geral da União e Ministério da 

Saúde, 2012). A estimativa mais recente do gasto da SES-SP com demandas judiciais 

calcula um gasto anual de cerca de R$ 513 milhões. Em termos comparativos, esse valor 

.  

                                                           

16 Partilha desse entendimento o Ministro Sidney Sanches, o qual no Recurso Extraordinário 198263/RS 
proferiu o seguinte voto: “Indisputável a obrigação do Estado em socorrer pacientes pobres da 
fenilcetonúria, eis que a saúde é dever constitucional que lhe cumpre bem administrar. A Constituição, 
por acaso Lei Maior, é suficiente para constituir a obrigação. Em matéria tão relevante como a saúde, 
descabem disputas menores sobre legislação, muito menos sobre verbas, questão de prioridade”. (RE 
198263, Relator Min. SYDNEY SANCHES, julgado em 12/02/2001, publicado em DJ 30/03/2001) 
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consistiria em 90% do gasto anual do SUS em diagnósticos em laboratórios clínicos no 

Estado de São Paulo (Naffah Filho, Chieffi e Correa, 2010)17

 Com isso, o impacto dessas decisões apontam dois fatos relevantes para os 

planejadores de políticas públicas e para a gestão do orçamento público: a primeira 

delas é que existem cada vez mais ações contra o sistema público de saúde pedindo 

tratamentos médicos e, o segundo fato é que o impacto das decisões judiciais no 

orçamento público de saúde está longe de ser insignificante. 

. 

 Sabe-se que os municípios possuem orçamentos menores e infraestrutura menor 

desenvolvida que estado e a União. Porém, é consolidado o entendimento no Judiciário 

brasileiro de que o paciente pode pleitear judicialmente bens e serviços de saúde a 

qualquer ente da federação - município, estado ou União -, independentemente da 

divisão de competências, das normas do SUS, ou do custo daquilo que se pede. 

Observa-se tal entendimento, a exemplo do seguinte precedente do STF: 

A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde 
consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios são responsáveis solidários pela saúde junto ao indivíduo e 
à coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas 
cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, 
estadual ou federal), de prestações na área de saúde. (Suspensão de 
Liminar nº 228, julg. 14/10/2008, publ. 21/10/2008). 
     
 

 Urge salientar que tais decisões possuem um caráter especialmente oneroso aos 

municípios, pois estes se vêem obrigados a fornecer tratamentos de altíssimo custo e 

complexidade que, de acordo com a divisão de competências do SUS, deveriam ser 

fornecidos pelos governos estaduais ou pelo Ministério da Saúde, os quais dispõem de 

recursos financeiros e previsão orçamentária para tanto. 

 Para exemplificar esta situação, o ex-secretário de Saúde do estado de São Paulo 

afirmou que, a depender do tratamento ordenado e do tamanho do orçamento de um 

                                                           

17 NAFFAH FILHO, Michel; CHIEFFI, Ana C.; CORREA, Maria C. S-Codes: um novo sistema de 
informações sobre ações judiciais da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Bepa, v. 7, n. 84, p. 18-
30, 2010.  
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município, já houve casos em que, para o cumprimento de apenas uma decisão judicial, 

o orçamento municipal em saúde foi comprometido em 20% dos recursos previstos18

 No que se pese, o Judiciário, ao adotar a tese da responsabilidade solidária dos 

entes federativos para compor o polo passivo de ações que demandam bens e serviços 

de saúde. Assim como, também, a defesa que os bens de saúde não se restringem apenas 

àquilo que está previamente definido em listas públicas. Acaba desenvolvendo como 

consequência efeitos prejudicial, por pelo menos três motivos. 

. 

 O primeiro motivo a ser apontado é o acesso desigual ao SUS, porque aqueles 

que pleiteiam judicialmente acabam tendo um acesso mais amplo de ações e serviços de 

saúde, enquanto o restante da população conta apenas com aquilo que está definido nas 

políticas públicas. O segundo motivo do efeito prejudicial é porque geram um 

desequilíbrio na distribuição de competências dentro do sistema, sobrecarregando o ente 

mais frágil – o município. O terceiro motivo é a geração de um elevado grau de 

incerteza ao gestor público. Não apenas sobre o quanto de verba pública, que precisará 

disponibilizar para a compra de medicamentos/serviços demandados judicialmente, mas 

também, sobre o impacto nas contas públicas e os cortes necessários em outras despesas 

e políticas. 

 Dessarte, diante de tais decisões do Poder Judiciário, temos como consequência 

o acesso desigual ao SUS, uma vez que àqueles que pleiteiam pela via judicial tem mais 

chances de ver seu direito cumprido, do àqueles que dependem dos recursos que ainda 

vão ser remanejados para o SUS, em prol de todos que utilizem o serviço. 

 Um ponto importante a ser observado na análise das políticas públicas e a 

divisão de competências em sistemas federativos, é o fato de que cooperação não 

significa corresponsabilização. O SUS, sendo um "sistema", funciona - ou deveria 

funcionar - como tal, com cada órgão desempenhando um papel para o seu adequado 

funcionamento e manutenção. Por isso, não há razão para supor que todos os entes 

federados são igualmente responsáveis pela assistência farmacêutica, assim como não 

são igualmente responsáveis por transplantes de órgãos, por exemplo. Por essa razão é 

que se pode afirmar que as decisões judiciais que tratam todos os entes federados, 

                                                           
18 REVISTA ÉPOCA. O paciente de R$800 mil. 16 mar. 2012. Disponível em: 
<http://revistaepoca.globo.com/tempo/noticia/2012/03/o-paciente-de-r-800-mil.html>  

http://revistaepoca.globo.com/tempo/noticia/2012/03/o-paciente-de-r-800-mil.html�
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União, estados e municípios, como igualmente responsáveis pela assistência 

farmacêutica, assim como em casos de internação e assistência ambulatorial são 

prejudiciais para o sistema de saúde porque desarranjam sua organização federativa de 

forma a onerar excessivamente os municípios, que podem ver seus recursos 

comprometidos com poucas ações judiciais.  

 

 2.3 – A atuação do juiz como legislador positivo 
 

 Como visto até agora, o direito à saúde possui status de direito fundamental em 

nosso ordenamento jurídico e como tal merece e exige plena eficácia. Dessa forma, a 

omissão do Estado na prestação dessa assistência médico-farmacêutica, assim como, na 

disponibilidade de leitos hospitalares, deu a oportunidade para o desenvolvimento do 

fenômeno da judicialização da saúde.  

 Dito isto, o direito à saúde deve ser encarado como passível de ser tutelado 

judicialmente, caso o Estado não promova materiais necessários à sua plena realização. 

Desde modo, muitos pacientes buscam o Poder Judiciário, para que ele estabeleça a 

realização de determinadas políticas públicas, e, com isso, concretize direitos sociais 

constitucionalmente previstos. No entanto, a implementação da atuação de juízes para o 

acesso à saúde encontra limites de toda ordem, especialmente de ordem econômica. 

 Diversas vezes, nas ações que pleiteiam tal direito, são levantadas as questões 

relativas ao “mínimo existencial” versus “reserva do possível”. Assim como a 

impossibilidade de atuação do juiz como legislador positivo, não cabendo ao Poder 

Judiciário ampliar o alcance da norma. 

 Nesse sentido, tem-se o julgado da ADI 2.075/RJ: 

O princípio constitucional da reserva de lei formal traduz limitação ao 
exercício das atividades administrativas e jurisdicionais do Estado. A 
reserva de lei analisada sob tal perspectiva constitui postulado revestido 
de função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas matérias a ela 
sujeitas, quaisquer intervenções normativas, a título primário, de órgãos 
estatais não-legislativos. Essa cláusula constitucional, por sua vez, 
projeta-se em uma dimensão positiva, eis que a sua incidência reforça o 
princípio, que, fundado na autoridade da Constituição, impõe, à 
administração e à jurisdição, a necessária submissão aos comandos 
estatais emanados, exclusivamente, do legislador. Não cabe, ao Poder 
Executivo, em tema regido pelo postulado da reserva de lei, atuar na 
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anômala (e inconstitucional) condição de legislador, para, em assim 
agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, 
desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, 
só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento. É que, se tal 
fosse possível, o Poder Executivo passaria a desempenhar atribuição 
que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador), usurpando, desse 
modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, 
competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao 
princípio constitucional da separação de poderes.( ADI 2.075-MC, Rel. 
Min. Celso de Mello, julgamento em 7-2-01, Plenário, DJ de 27-6-03) 

 
 
 Porém, este argumento não convence, pois o Judiciário ao atuar de uma forma 

pró-ativa, no sentido de promover a efetivação de direitos que dependem diretamente de 

políticas públicas, não está ferindo a separação dos poderes, nem tão pouco editando 

novas normas. A realização de políticas públicas por determinação judicial, não lhe 

autoriza criar políticas públicas, e o Poder Judiciário realmente não cria novas leis ou 

normas, ele apenas implementa as já existentes ou tenta dar efetivação a elas. 

 Diante desse contexto, acaba incidindo sobre o Poder Judiciário a obrigação de 

efetivar as prestações de saúde. Incumbido-lhe promover em favor da população 

medidas preventivas e de recuperação, devido a falta de concretude das políticas 

públicas. 

Certo é que a Suprema Corte tem entendido que o Judiciário possui competência 

e legitimidade institucional para condenar o Estado ao fornecimento de medicamentos e 

tratamentos médicos, para a proteção do bem mais importante que é a vida. Assim, tal 

ideia esta caracterizada e comprovada, pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal e 

Relator Celso de Mello, no Recurso Extraordinário com Agravo 727.864/PR: 

Tal como pude enfatizar em decisões por mim proferida no exercício da 
Presidência do Supremo Tribunal Federal, em contexto assemelhado ao 
da presente causa (Pet. 1.246/SC), entre proteger a inviolabilidade do 
direito à vida e à saúde – que se qualifica como direito subjetivo 
inalienável a todos assegurado pela própria Constituição da República 
(art.5º, “caput”, e art. 196) – ou fazer prevalecer, contra essa 
prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do 
Estado, entendendo, uma vez configurado esse dilema, que razões de 
ordem ético-jurídica impõem, ao julgador, uma só e possível opção: 
aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde 
humanas.19

                                                           
19 Ainda sobre o Recurso Extraordinário com Agravo 727.864/PR: (...) 

 

O Supremo Tribunal Federal, ao suprir as omissões inconstitucionais dos órgãos estatais e ao adotar 
medidas que objetivam restaurar a Constituição violada pela inércia dos Poderes do Estado, nada mais faz 
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 Dessa forma, o controle jurisdicional do STF, diante da inércia do Poder Público 

na realização e na efetivação das Políticas Públicas, se justifica pela atividade de 

fiscalização judicial que ele exerce e não de legislador positivo, como muitos 

confundem. Além disto, o Judiciário atua, também, para que sejam respeitados certos 

parâmetros constitucionais, como a proibição ao retrocesso social, proteção ao mínimo 

existencial, vedação da proteção insuficiente e proibição de excesso. 

  

                                                                                                                                                                          
senão cumprir a sua missão institucional e demonstrar, com esse gesto, o respeito incondicional que tem 
pela autoridade da Lei Fundamental da República. 
A colmatação de omissões inconstitucionais, realizada em sede jurisdicional, notadamente quando 
emanada desta Corte Suprema, torna-se uma necessidade institucional, quando os órgãos do Poder 
Público se omitem ou retardam, excessivamente, o cumprimento de obrigações a que estão sujeitos por 
expressa determinação do próprio estatuto constitucional, ainda mais se tiver presente que o Poder 
Judiciário, tratando-se de comportamentos estatais ofensivos à Constituição, não pode se reduzir a uma 
posição de pura passividade. 
As situações configuradoras de omissão constitucional – ainda que se cuide de omissão parcial derivada 
da insuficiente concretização, pelo Poder Público, do conteúdo material da norma impositiva fundada na 
Carta Política – refletem comportamento estatal que deve ser repelido, pois a inércia do Estado qualifica-
se como uma das causas geradoras dos processos informais de mudança da Constituição, tal como o revel 
autorizado magistério doutrinário (ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ, “Processos Informais de 
Mudança da Constituição”, p. 230/232, item n. 5, 1986, Max Limonad; JORGE MIRANDA, Manual de 
Direito Constitucional”, tomo II/406 e 409, 2ª Ed. 1988, Coimbra Editora; J. J. GOMES CANOTILHO e 
VITAL MOREIRA, “Fundamentos da Constituição”, p. 46, item n. 2.3.4, 1991, Coimbra Editora). 
O fato inquestionável é um só: a inércia estatal em tornar efetivas as imposições constitucionais traduz 
inaceitável gesto de desprezo pela Constituição e configura comportamento que revela um 
incompreensível sentimento de desapreço pela autoridade, pelo valor e pelo alto significado de que se 
reveste a Constituição da República.” 
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3- A DIFERENÇA DE CLASSE NO SUS E A POSIÇÃO DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL 

 

Como foi exposto até aqui, o Sistema Único de Saúde, nasceu com o objetivo de 

reduzir as desigualdades no acesso à saúde, de forma que toda a universalidade da 

população tivesse acesso de forma igualitária. Entretanto, nos dias atuais, observa-se 

que tratamentos iguais podem não ser equitativos, na medida em que numa determinada 

intervenção entre duas pessoas uma delas pode desfrutar de condições superiores, que 

lhe permitiram resultados mais rápidos do que a outra. 

A questão central trazida neste terceiro capítulo girará em torno da possibilidade de 

paciente que assim desejar ser internado pelo SUS em acomodações 

“melhores/superiores” venha a arcar pelos custos originados desta opção. Tal 

possibilidade de diferença de internação foi denominada “diferença de classe”. 

A possibilidade de internação em acomodações melhores é feita mediante 

copagamento, pelo paciente que assim desejar. Essa experiência de copagamento no 

acesso à saúde não é uma novidade. Sua primeira tentativa foi em 1967, com o 

lançamento do Plano Nacional de Sáude (PNS), em que havia uma tabela20

A segunda tentativa se deu em 1974, com o Plano de Pronta Ação (PPA) do 

Ministério da Previdência e Assistência Social – MPAS. Esse plano facultou aos 

beneficiários do INPS (Instituto Nacional de Previdência Social) a opção por instalações 

hospitalares especiais, nos hospitais privados contratados. Na terceira tentativa, em 

1977, o Congresso Nacional, através da Lei nº 6.429, de 1º de setembro de 1977, 

autorizou o Poder Executivo a instituir, no âmbito da previdência social, a participação 

direta dos beneficiários para custear os serviços médicos de que se utilizassem e dos 

medicamentos que lhes fossem fornecidos em ambulatório. A mesma lei definiu as 

bases do esquema de participação, que deveria considerar, além do nível de renda do 

paciente, outros fatores tais como: a natureza da doença, o vulto das despesas e o porte 

do custeio. Ressalta-se que eram isentos de qualquer pagamento os acidentados de 

 nacional de 

participação segundo as diferentes classes de renda da população. 

                                                           
20  ANEXO I - Tabela 1. 
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trabalho — beneficiários de seguro estatal específico — e as pessoas que recebessem 

remuneração ou benefícios até 5 (cinco) valores de referência.   

Como se pode notar, várias foram as tentativas e experiências anteriores sobre a 

complementação pagas pelos usuários, seja para o uso de acomodações 

superiores/extraordinárias ou para complementação de pagamento a médicos que os 

pacientes escolhessem.21

Deve-se ressaltar que o SUS, conforme dispõe o art. 198

 

22 da CF/88, é composto por 

hospitais públicos e alguns hospitais privados, pois seus serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada que constituem um sistema único. 

Esses hospitais particulares são, por sua vez, conveniados aos SUS, ou seja, recebem 

uma contraprestação do Estado por serviços prestados aos cidadãos – através do 

Sistema do SUS (art.19923

 

 da CRFB/88). Nestes hospitais privados é que surge a 

possibilidade de optar pela “diferença de classe” nas acomodações. 

3.1- A Constituição de 1988 e Regulamentação do SUS 
 

A Constituição Federal não faz referência expressa à gratuidade. Entretanto, ela se 

encontra de forma implícita, ao estabelecer que saúde é direito de todos e dever do 

Estado (art.196, CRFB/1988). Logo, seria contraditório pensar em um acesso universal 

e igualitário e exigir-se contribuição/complementação de determinado serviço pelo 

cidadão. Tal entendimento, aparentemente tão claro, dispensaria comentários adicionais, 

não fosse por já ter existido a possibilidade de complementação, após a CRFB/88.  

                                                           
21 Em 1980 (Portaria MPAS nº 2 079) e em 1982 (Portaria MPAS no 2 837), o uso de instalações 
especiais voltou a ser regulamentado. Segundo Medici (1992), a primeira portaria determinava que “(...) 
as complementações pagas pelos usuários no uso das acomodações extraordinárias não poderiam 
ultrapassar o valor estipulado pela Associação Médica Brasileira (AMB) (...)”. A situação permaneceu 
inalterada até dezembro de 1986, quando o MPAS liberou a complementação de honorários e de serviços 
pelo uso de acomodações especiais. Com a desregulamentação, os honorários passaram a ser ajustados 
livremente entre médico e paciente. A prática foi definitivamente proibida a partir de 30 de outubro de 
1991 (Portaria INAMPS no 283/91). 
 
22 Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
 
23 Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. § 1º - As instituições privadas poderão 
participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato 
de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
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Ademais, a Carta Magna estabelece no artigo 199, que a assistência à saúde é livre à 

iniciativa privada e dedica seus parágrafos à regulação das relações entre o público e o 

privado no sistema de saúde. O §1º modula a participação das instituições privadas no 

SUS. Os §2º e o §3º vedam a destinação de recursos públicos para auxílios ou 

subvenções às instituições privadas com fins lucrativos e participação direta ou indireta 

de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde. O §4º proíbe a 

comercialização de órgãos, sangue e seus derivados. A inclusão desses preceitos no 

texto constitucional expressa uma tentativa, ainda que precária, de conciliação dos 

embates sobre caráter público-privado dos estabelecimentos de saúde. 

Coube à Lei nº 8.080/1990 – Lei que Regulamenta o SUS, especificamente em seu 

artigo 4324

Em países como o Brasil, em que geralmente os serviços públicos de saúde são de 

baixa qualidade, seria ineficaz a cobrança de taxas, visto que o usuário que preferisse 

melhores acomodações, assim como, um atendimento diferenciado, ficaria muito 

onerado. Além disso, a grande parte da população usuária do SUS é de baixa renda, 

circunstância que, em princípio, tornaria inelegível para uma participação significativa 

adicional, além daquela que já faz via impostos e contribuições sociais.  

, dispor de forma explicita sobre a gratuidade no acesso aos serviços públicos 

e privados que integram o sistema. Todavia, há uma certa obscuridade técnica, na 

segunda parte, do enunciado do art. 43, pois a ressalva de que trata a lei só deveria 

alcançar os serviços acessórios não considerados de assistência à saúde, ou seja, a 

hotelaria diferenciada. Ainda sim, tal prática estaria vedada aos hospitais públicos, pois 

a norma infraconstitucional restringe a exceção à rede privada contratada.  

 

3.2 – Resolução nº 283/91 do extinto INAMPS 
 

A Resolução nº 283, de 30 de Agosto de 1991, do extinto INAMPS25

                                                           
24 Art. 43. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos contratados, 
ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos com as entidades privadas. 

 (Instituto 

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social) tem por conteúdo a vedação a 

 
25 BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - 
INAMPS. Resolução n. 283, de 30 de agosto de 1991. Classifica em duas categorias os internamentos dos 
pacientes nas unidades assistenciais do Sistema Único de Saúde - SUS. (ementa elaborada pelo CDI/MS). 
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 23 set. 1991, p. 20421. Republicação. 
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complementaridade a qualquer título à unidade assistencial. Tal afirmação decorre da 

proibição de cobrança encontrada no item 2.1 da Resolução, in verbis: 

2.1- A AIH26

 

 garante a gratuidade total da assistência prestada, sendo 
vedada à unidade assistencial a cobrança ao paciente ou seus familiares, 
de complementaridade, a qualquer título. 

 Logo, a Resolução nº 283/91 era mais um instrumento para ratificar a vedação à 

complementaridade de qualquer cobrança pela unidade assistencial, seja por postos ou 

hospital do SUS, bem como aqueles vinculados a ele. 

 Entretanto, o entendimento exposto pelo STF no julgamento do RE 226.835-

6/RS, sobre a Resolução nº 283/91 é outro: 

DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE PERMITIU A INTERNAÇÃO 
HOSPITALAR NA MODALIDADE "DIFERENÇA DE CLASSE", 
EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO DOENTE, QUE 
NECESSITAVA DE QUARTO PRIVATIVO. PAGAMENTO POR 
ELE DA DIFERENÇA DE CUSTO DOS SERVIÇOS. RESOLUÇÃO 
N° 283/91 DO EXTINTO INAMPS.De qualquer modo, o que a 
Resolução nº 283/91 (fl. 14) veda é o complemento em relação ao tipo 
de internação nela prevista, visando coibir abusos dos conveniados, não 
quanto à acomodação em classe superior. 
 Assim, não se está ofendendo o tratamento igualitário e a  
universalidade, pois os leitos – em enfermaria - são a todos oferecidos 
em igualdade de condições, sendo que a diferença de classe não é 
propiciada pelo Estado, e sim uma opção do paciente. Este, face à 
gravidade da doença, dispõe-se (ou se vê obrigado diante do contexto) a 
assumir a diferença entre o serviço básico e a aludida acomodação 
superior, sem prejuízo para o sistema público e em seu evidente 
beneficio.(RE 226.835-6/RS, , Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma 
- jul. 14/12/1999; DJe 10/03/2000) 

 

 Dessa forma, no precedente acima, o STF entende que o disposto no item 2.1 da 

Resolução nº283/91 não se configuraria um impedimento para a internação hospitalar 

na modalidade “diferença de classe”. 

 
 

                                                                                                                                                                          
Disponível 
em:<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=17&data=23/09/1991>. 
 
26  Autorização de Internação Hospitalar. 
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 3.3. – O Público e o Privado: complementaridade dos serviços públicos 
 

 A reforma sanitária, que trouxe o ideal de que a saúde é um dever do Estado e 

um direito do cidadão, procurou para alcançar tais fins, combinar a adoção de 

programas capazes de garantir o acesso dos grupos vulneráveis e, ao mesmo tempo, 

inseri-los no sistema universal de saúde, alocando recursos públicos para diminuir as 

desigualdades.  

Dessa forma, àqueles pacientes que necessitam de internação e optam pela 

complementaridade/copagamento para ter acesso a acomodações superiores, visto que o 

SUS, não conta com os chamados leitos privativos, utilizam-se do princípio da equidade 

e defendem que não há que se falar em quebra de isonomia entre os pacientes do 

SUS,vez que não ocorre tratamento desigual, mas apenas a faculdade de atendimento 

diferenciado em situação diferenciada, sem ampliação de direito previsto da 

Constituição Federal e sem ônus extra para o sistema público.  

Soma-se a isso o fato de que parte dos cidadãos pode ser coberta por planos 

privados de saúde e, ao mesmo tempo, utilizar os serviços do SUS, resultando na dupla 

cobertura para aqueles que podem pagar ou podem ser financiados pelos empregadores. 

Com a atual crise econômica e a falta de recursos suficientes destinados à saúde, 

mostra-se oportuna a questão da complementaridade dos serviços públicos. O próprio 

SUS não escapou dessa necessidade de participação do setor privado. Como 

demonstrado alhures, a Constituição de 1988 tratou desse tema ao permitir que o Poder 

Público recorresse aos serviços privados de saúde quando seus próprios serviços fossem 

insuficientes. No entanto, essa complementaridade se expandiu além daquilo que se 

previa inicialmente. 

Apesar do legado do SUS, o Estado não tem sido capaz de garantir sozinho a 

prestação integral dos serviços de saúde. A realidade é que hoje seria impossível 

defender uma Administração Pública que pudesse executar serviços de forma direta, 

sem contar com a participação do setor privado. Nada obstante, evitar na rede SUS, por 

exemplo, que o médico negocie seus honorários diretamente com o paciente tem claras 

vantagens: elimina o risco de mercantilização da medicina, protege o paciente na 

condição de consumidor, e ajuda a evitar a discriminação no acesso, além de eliminar a 
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prática do pagamento “por fora”, e evitar que àqueles que não possuem condição de 

pagar fiquem à margem, esperando os que complementaram o pagamento serem 

atendidos. 

 

3.4 – Controvérsias em torno do copagamento 
 

O copagamento, taxa moderadora, complementaridade, participação no custeio 

(cost-sharing) ou, ainda, contrapartida do usuário são diferentes maneiras para 

denominar o mecanismo de recuperação de custos adotado por muitos sistemas de 

saúde, segundo o qual o paciente arca com parte dos custos dos bens e serviços, quando 

destes fizer uso. 

O sistema de copagamento é uma medida de ajuste, em que a conta dos serviços 

de saúde prestada é compartilhada com os usuários. A participação do usuário no 

custeio ocorre nos casos de serviços diferenciados, quando o paciente opta por melhores 

acomodações.  

Um dos pontos positivos do copagamento seria o fato da contribuição do usuário 

ter um grande potencial na geração de receita suplementar, pois permitiria uma reserva 

para custear alguma atividade específica do governo na área de saúde. Ademais, o 

copagamento poderia contribuir para a valorização dos serviços por parte dos usuários, 

visto que os eles tornar-se-iam mais exigentes com a qualidade de um bem ou serviço se 

pagassem pela sua aquisição ou uso.   

Entretanto, deve-se ter o discernimento de que a população brasileira mais 

desfavorecida é a que depende exclusivamente do SUS para o atendimento das suas 

necessidades de saúde, assim, tornando o sistema ainda mais perverso. Para os pacientes 

sem planos e sem seguros, já são acentuadas as grandes dificuldades de acesso e de 

tempo em lista de espera para internações, exames complementares e consultas a 

especialistas. 

A oferta de serviços, especificamente de internação hospitalar, no Brasil, é feira 

pelo SUS e pelo mercado privado. Informações da Pesquisa Assistência Médico-

Sanitária de 2005 (MAS/IBGE) mostram que a grande parte dos estabelecimentos com 

internação, dos leitos e das unidades do país são privados (respectivamente 62, 66 e 
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92%), enquanto a maioria das unidades ambulatoriais é pública (75%)27

 Logo, deduz-se de tal informação o fato de que a população usuária apenas do 

SUS tem que competir pelos leitos do sistema público. Enquanto aqueles que possuem 

plano de saúde ou que podem fazer o copagamento poderiam utilizar os serviços 

ambulatórias do SUS e, chegada a hora da internação, poderiam utilizar os leitos 

superiores, fornecidos pelos hospitais particulares conveniados ao SUS – fato que os 

passaria na frente daqueles que apenas estão esperando algum leito vagar.  

. Verifica-se, 

com isso, que existe uma expressiva diferença entre a disponibilidade de leitos dos que 

tem condição para arcar com o copagamento e dos que não tem planos privados de 

saúde ou que não possuem condições para realizar a complementaridade. 

 

3.5 - Entendimento do STF acerca da “diferença de classe” no SUS 
 

Diante da grande demanda ao Poder Judiciário, para garantir o acesso à saúde, 

para admissão da diferença de classe em casos de internação hospitalar, grande parte 

dos autores, dessas ações, se valem de mandado de segurança, para pleitear tais direitos. 

Na presente subseção serão analisados casos em que foi concedido, na origem do 

processo, o direito do paciente de optar pela internação hospitalar na modalidade 

“diferença de classe”. 

 Todavia, é o entendimento da maioria do Judiciário, principalmente 

entendimento da Suprema Corte, que tal modalidade só poderia ser aceita com a 

comprovada necessidade de isolamento protetor pelo paciente, ou seja, casos em que o 

paciente ao compartilhar leito hospitalar colocaria em risco a vida dos outros pacientes 

(doenças infecto contagiosa - como o ebola ) ou  a sua própria vida em risco, quando 

este estivesse cometido por alguma doença grave que baixasse as defesas naturais do 

corpo (como a leucemia aguda, por exemplo). No RE 496244/RS, cujo relator foi o 

Ministro Eros Grau, pode-se inferir o seguinte: 

DECISÃO 
                                                           
27 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Conta satélite de saúde: Brasil 2005-2007. Rio de 
Janeiro: IBGE. Acesso e utilização dos serviços, condições de Saúde e fatores de risco e proteção à 
saúde 2008. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsocia
is2007/indic_ sociais2007.pdf.  
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Discute-se neste recurso extraordinário a constitucionalidade de 
resolução que veda a possibilidade de paciente optar por classe de 
internação e tratamento hospitalar superiores aos custeados pelo SUS 
ainda que assumindo os ônus do sobrepreço da outra classe. 
2. O Tribunal de origem afirmou que “o art. 196, da Constituição 
Federal, não impõe óbice à busca de acomodações e serviços 
diferenciados, a serem custeados pelo próprio paciente, pois que 
nenhum prejuízo acarreta ao sistema público de saúde, que 
continua onerado apenas com as despesas que são de sua própria 
responsabilidade, não se configurando, ademais, quebra da 
isonomia, eis que, sem estabelecer tratamento desigual entre 
pessoas em idêntica situação, apenas permite-se atendimento 
diferenciado em situação diferenciada, sem ampliar direito previsto 
na Carta” [fl. 102]. 
3. A recorrente sustenta que o provimento judicial violou preceitos da 
Constituição do Brasil. 
4. O recurso não merece prosperar. O Supremo, ao julgar caso análogo 
ao destes autos, fixou o seguinte entendimento: 
“EMENTA: DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE PERMITIU A 
INTERNAÇÃO HOSPITALAR NA MODALIDADE "DIFERENÇA 
DE CLASSE", EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO 
DOENTE, QUE NECESSITAVA DE QUARTO PRIVATIVO. 
PAGAMENTO POR ELE DA DIFERENÇA DE CUSTO DOS 
SERVIÇOS. RESOLUÇÃO Nº 283/91 DO EXTINTO INAMPS.  
O art. 196 da Constituição Federal estabelece como dever do Estado a 
prestação de assistência à saúde e garante o acesso universal e 
igualitário do cidadão aos serviços e ações para sua promoção, proteção 
e recuperação. O direito à saúde, como está assegurado na Carta, 
não deve sofrer embaraços impostos por autoridades 
administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a 
ele. O acórdão recorrido, ao afastar a limitação da citada Resolução nº 
283/91 do INAMPS, que veda a complementariedade a qualquer título, 
atentou para o objetivo maior do próprio Estado, ou seja, o de 
assistência à saúde. Refoge ao âmbito do apelo excepcional o exame da 
legalidade da citada resolução. Inocorrência de quebra da isonomia: 
não se estabeleceu tratamento desigual entre pessoas numa mesma 
situação, mas apenas facultou-se atendimento diferenciado em 
situação diferenciada, sem ampliar direito previsto na Carta e sem 
nenhum ônus extra para o sistema público. Recurso não conhecido” 
[RE n. 226.835, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 10.3.00]. Nego 
seguimento ao recurso com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, 
do RISTF. Publique-se. (Recurso Extraordinário 496244/RS -  Rio 
Grande do Sul, Tel. Min. Eros Grau, jul. 23/04/2008; DJe-084 Divulg 
09/05/2008, Public. 12/05/2008, grifo nosso) 

 
 

Cumpre ressaltar, por necessário, que admitir que um paciente internado pelo 

SUS tenha acesso a melhores condições de internação ou a médico de sua confiança 

mediante pagamento subverte totalmente a lógica do sistema, que possui como bases os 

princípios da universalidade, da equidade e da integralidade. Não se pode conceber que 

um atendimento público de saúde que se pretenda igualitário, comporte dentro de si, 
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diversas possibilidades de atendimento de acordo com a capacidade econômico-

financeira do paciente, ainda mais, quando esse atendimento se encontra a cargo do 

Estado.  

As justificativas utilizadas para o provimento dessas demandas, sob a ótica do 

demandante pode até fazer sentido, quando este não quer colocar a sua vida em risco 

e/ou a vida dos demais pacientes em risco, entretanto, ao se comparar dois pacientes, 

ambos acometidos pela mesma doença e necessitados de isolamento protetor – pacientes 

acometidos por leucemia aguda, por exemplo -, e, só um deles com condições  de arcar 

com a diferença de custos, opta pelo quarto privativo, enquanto o outro paciente fica 

entregue à própria sorte, pois não há condições econômico-financeira. Dessa forma, 

como não entender que não existe tratamento desigual entre pessoas numa mesma 

situação?  

Considerando que os serviços fornecidos pelo SUS não são impostos e sim 

fornecidos, cabendo ao paciente à escolha por sua utilização ou não, há julgados que 

entendem que existe a possibilidade do paciente optar sim, por tratamento em 

acomodações superiores, com a diferença de custos pagos pelo mesmo, pois não onera 

aos cofres públicos, desse modo, a distinção não seria criada pelo Poder Público, mas 

pela própria condição financeira do paciente. O julgado da RE 516671/RS, logo abaixo, 

mostra a utilização de tal argumento, e, vai além, ao dispor que o direito à saúde “não 

deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas no sentido de reduzi-

lo ou de dificultar o acesso a ele”. 

Decisão 
Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão assim 
ementado:“ADMINISTRATIVO. SUS. ATENDIMENTO MÉDICO. 
COBRANÇA DE DIFERENÇAS COMPLEMENTARES. 
INTERNAÇÃO DIFERENCIADA. INCABIMENTO. 
Não há inconstitucionalidade no ato administrativo que instituiu a 
proibição da cobrança de encargos complementares dos pacientes 
atendidos pelo SUS” (fl. 194). Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da 
Constituição, alegou-se ofensa aos arts. 5º, I, 6º, 196, 197 e 199, da 
mesma Carta. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo 
provimento do recurso (fls. 243-244). A pretensão recursal merece 
acolhida. É que o acórdão recorrido está em dissonância com o 
entendimento do Supremo Tribunal Federal, consoante se observa do 
julgamento do RE 226.835/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão, cuja ementa 
segue transcrita: 
“EMENTA: DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE PERMITIU A 
INTERNAÇÃO HOSPITALAR NA MODALIDADE ‘DIFERENÇA 
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DE CLASSE’, EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO 
DOENTE, QUE NECESSITAVA DE QUARTO PRIVATIVO. 
PAGAMENTO POR ELE DA DIFERENÇA DE CUSTO DOS 
SERVIÇOS. RESOLUÇÃO Nº 283/91 DO EXTINTO INAMPS. 
 O art. 196 da Constituição Federal estabelece como dever do 
Estado a prestação de assistência à saúde e garante o acesso 
universal e igualitário do cidadão aos serviços e ações para sua 
promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde, como está 
assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços impostos por 
autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de dificultar 
o acesso a ele. O acórdão recorrido, ao afastar a limitação da citada 
Resolução nº 283/91 do INAMPS, que veda a complementariedade a 
qualquer título, atentou para o objetivo maior do próprio Estado, ou 
seja, o de assistência à saúde. Refoge ao âmbito do apelo excepcional o 
exame da legalidade da citada resolução. Inocorrência de quebra da 
isonomia: não se estabeleceu tratamento desigual entre pessoas 
numa mesma situação, mas apenas facultou-se atendimento 
diferenciado em situação diferenciada, sem ampliar direito previsto 
na Carta e sem nenhum ônus extra para o sistema público. Recurso 
não conhecido”. Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes 
decisões, entre outras: RE 596.445/RS, Rel. Min. Celso de Mello; RE 
496.244/RS, Rel. Min. Eros Grau; RE 428.648/RS, Rel. Min. Cezar 
Peluso; RE 452.245/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 261.268/RS, 
Rel. Min. Moreira Alves; RE 334.356/RS, Rel. Min. Carlos Velloso. 
Isso posto, conheço do recurso e dou-lhe provimento (CPC, art. 557, § 
1º-A). Honorários a serem fixados pelo Juízo de Execução, nos termos 
da legislação processual. (RE 611559/RS, Rel. Min. Ayres Britto; 
Jul.31/05/2010; DJe- 106, Divulg. 11/06/2010, Public 14/06/2010, grifo 
nosso) 

 
Recentemente, no dia 30 de novembro de 2015, o STF ao analisar o RE 

581488/RS adotou o entendimento no sentido de que é inconstitucional tanto o 

pagamento de diferença com vistas à internação em acomodações superiores quanto o 

pagamento direcionado à obtenção de um atendimento diferenciado por médico do 

próprio SUS ou conveniado.  

Desse modo, mesmo que o usuário quisesse pagar tais diferenças de forma 

"voluntária", ter-se-ia situação contrária à Constituição. Tal assentimento ficou 

consubstanciado no RE 581488/RS do STF, in verbis: 

É constitucional a regra que veda, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS, a internação em acomodações superiores, bem como o 
atendimento diferenciado por médico do próprio SUS, ou por 
médico conveniado, mediante o pagamento da diferença dos valores 
correspondentes. Essa a conclusão do Plenário, que desproveu recurso 
extraordinário em que discutida a possibilidade de internação pelo SUS 
com a faculdade de melhoria do tipo de acomodação recebida pelo 
usuário mediante o pagamento de diferença entre os valores 
correspondentes. O Colegiado explicou que o SUS, conforme instituído 
pela Lei 8.080/1990, prevê dois eixos de ação: estabelece a prestação de 
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serviços públicos de saúde e uma gama de atividades denominadas de 
ações de saúde, conforme o art. 200 da CF. É regido pelos princípios da: 
a) universalidade, como garantia de atenção à saúde por parte do 
sistema a todo e qualquer cidadão, por meio de serviços integrados por 
todos os entes da federação; b) equidade, a assegurar que serviços de 
todos os níveis sejam prestados, de acordo com a complexidade que o 
caso venha a exigir, de forma isonômica, nas situações similares; e 
c) integralidade, reconhecendo-se cada indivíduo como um todo 
indivisível e integrante de uma comunidade. Embora os serviços de 
saúde devam obedecer a esses princípios, estão limitados pelos 
elementos técnico-científicos, e pela capacidade econômica do Estado. 
Nesse contexto, possibilitar assistência diferenciada a pessoas numa 
mesma situação, dentro de um mesmo sistema, vulnera a isonomia e a 
dignidade humana. Admitir que um paciente internado pelo SUS 
tenha acesso a melhores condições de internação ou a médico de sua 
confiança mediante pagamento subverte a lógica do sistema e 
ignora suas premissas. Além disso, a Constituição não veda o 
atendimento personalizado de saúde, e admite o sistema privado. Os 
atendimentos realizados pela rede pública, todavia, não devem se 
submeter à lógica do lucro, por não ser essa a finalidade do 
sistema. Ainda que os supostos custos extras corressem por conta do 
interessado, a questão econômica ocupa papel secundário dentre os 
objetivos impostos ao ente estatal. A implementação de um sistema de 
saúde equânime é missão do Estado, que deve buscar a igualdade 
sempre que chamado a atuar. O Tribunal assinalou que a diferença de 
classes dentro do sistema também não leva a maior disponibilidade de 
vagas na enfermaria, porque há um limite de admissão de pessoas para 
cada estabelecimento, e todo paciente, mesmo em acomodações 
superiores, é contabilizado dentro do mesmo sistema público. Sublinhou 
precedentes do STF relacionados ao tema, em que garantido, em casos 
excepcionais, o tratamento diferenciado, a despeito da proibição de 
pagamento a título de complementação aos hospitais, por internação de 
pacientes em quartos particulares. Ocorre que os julgados dizem 
respeito a casos individuais, baseados na situação clínica de pacientes 
específicos, e grande parte deles se dera na fase de implementação do 
SUS. No presente caso, entretanto, se objetiva implementar a diferença 
de classe de modo amplo e irrestrito. Assim, embora se reconheça que o 
SUS ainda carece de recursos e de aprimoramento para se consagrar 
como um sistema que atenda às suas finalidades constitucionais e 
legais, deve haver esforços no sentido da promoção da igualdade de 
acesso, e não em sentido oposto, em clara ofensa à Constituição. 
(RE 581488/RS, rel. Min. Dias Toffoli, 3.12.2015, grifo nosso) 

 
 

 Insta salientar que o julgamento da RE 581488 /RS se deu pelo Plenário 

do STF, em sede de repercussão geral, o que evidencia, mais uma vez, a grande 

importância de que se reveste tal assunto. O referido caso foi um recurso interposto pelo 

Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (CRM-RS), contra acórdão do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). O voto-condutor foi o do ministro-

relator Dias Toffoli, que enfatizou a ilicitude de o Poder Público instituir, dentro do 

SUS, pagamento para que determinados cidadãos possam ter acesso diferenciado a bens 
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e serviços de saúde. O ministro-relator destacou ainda que a Constituição admitiu a 

coexistência de serviços públicos e privados de saúde, mas não “a criação de castas nos 

serviços de saúde públicos”, o que seria um “intolerável desvio de finalidade”. 

No referido Recurso Extraordinário 581488/RS (decisão publicada no 

Informativo 810) representa um reajuste da jurisprudência da Corte que permitia a 

diferenciação em casos individuais em que a especificidade da doença ou do tratamento 

assim exigisse. O caso trazido nos autos da RE, mesmo sendo uma hipótese 

completamente diferente, tinha como objetivo estabelecer a diferença de classe de forma 

ampla e irrestrita, assegurando a quem pudesse pagar, o direito ao acesso de melhores 

acomodações e atendimento por médico de sua confiança.  

Entretanto, como vimos até aqui e conforme entendimento agora consolidado do 

STF, essa lógica de diferenciação através de complementação de pagamento, 

subverteria a garantia constitucional de acesso universal à saúde e os fundamentos do 

SUS, que possuem como base a equidade do acesso e do tratamento, sendo, dessa 

forma, a introdução de medidas diferenciadoras inadmissível, a não ser em casos 

extremos e devidamente justificados. 
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CONCLUSÃO 
 

Pode-se concluir de tudo que foi exposto no presente trabalho, que muito ainda 

há de se melhorar em relação aos direitos e acesso á saúde. O Poder Público deve ter por 

missão adotar políticas que reafirmem os princípios orientadores do SUS, que são a 

igualdade, universalidade e a equidade, guiando os seus esforços no sentido de ampliar 

cada vez mais o atendimento público à população, não podendo adotar diretrizes que 

esvaziem o sentido da universalidade da cobertura do SUS, ou restrinjam o seu acesso. 

A judicialização da saúde tem se tornado cada vez mais relevante para os 

municípios e para a gestão municipal de políticas públicas, colocando aos gestores 

públicos o desafio de lidar com os gastos (muitas vezes imprevistos) gerados pelo 

cumprimento de decisões judiciais dentro de um contexto de orçamentos limitados, 

desse modo, um bom planejamento e investimento nas políticas públicas relacionadas à 

saúde, poderia diminuir de forma expressiva a quantidade de demandas judiciais. 

O Sistema Único de Saúde foi concebido para mudar o padrão assistencial 

baseado no seguro para o direito universal e equitativo, assim, a complementaridade dos 

serviços do SUS, não deve lograr êxito, sob o argumento do desrespeito a lógica que 

permeia a organização federativa do SUS, também como, violação da ao art.196 da 

Constituição Federal de 1988. 

Dessa maneira, os dados e fatos narrados no presente trabalho apontam para os 

seguintes impactos da judicialização: a criação de um acesso desigual ao SUS, 

favorecendo sobremaneira aqueles que acionam o Judiciário; um desequilíbrio na 

distribuição de competências dentro do sistema, que potencialmente sobrecarrega o 

município; e a dificuldade para o planejamento e a gestão do orçamento público dada a 

imprevisibilidade do gasto imposto pelas ações judiciais. 

Portanto, todos sabem que o SUS real não é o SUS idealizado, do dever ser, mas 

não se pode usar subterfúgios como as superlotações nas emergências hospitalares, a 

carência de profissionais e de equipamentos, insuficiência de leitos, as grandes filas, 

demora nos atendimentos e a falta de resolutividade dos serviços ofertados pela rede 

pública, para justifica a “diferença de classe” no acesso aos serviços de saúde. 
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Quando se fala nos serviços prestados pelo SUS é preciso entender o caráter 

social que o sistema assume desde a época em que era apenas idealizado. Numa 

sociedade em que a saúde era espécie de concessão do Estado, e somente a 

trabalhadores formais. O SUS representa um mecanismo de ampliação da cidadania e 

inclusão social na medida em que tem como princípios a universalidade de acesso aos 

serviços e igualdade da assistência. 

A internação hospitalar com diferença de classe no Sistema Único de Saúde só 

possui sua razão de existir quando for formulada por pacientes que realmente 

necessitem e comprovem. Sendo, essa diferença nas acomodações feita com base na 

necessidade médica, se tornando imprescindível para a qualidade de vida do paciente e 

até para o aumento de sua sobrevida. O estabelecimento de qualquer diferença por si só 

já fere o texto constitucional que afirma em seu artigo 196 que o Estado brasileiro deve 

garantir o acesso à saúde de forma universal e igualitária. 

Em conclusão, é preciso considerar que o SUS busca não somente ser um 

sistema eficiente que traduza na prática seus princípios instituidores, mas um 

mecanismo de construção de uma sociedade mais justa e solidária. 
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ANEXO I 

TABELA 1 
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	Para exemplificar esta situação, o ex-secretário de Saúde do estado de São Paulo afirmou que, a depender do tratamento ordenado e do tamanho do orçamento de um município, já houve casos em que, para o cumprimento de apenas uma decisão judicial, o orç...
	No que se pese, o Judiciário, ao adotar a tese da responsabilidade solidária dos entes federativos para compor o polo passivo de ações que demandam bens e serviços de saúde. Assim como, também, a defesa que os bens de saúde não se restringem apenas à...
	O primeiro motivo a ser apontado é o acesso desigual ao SUS, porque aqueles que pleiteiam judicialmente acabam tendo um acesso mais amplo de ações e serviços de saúde, enquanto o restante da população conta apenas com aquilo que está definido nas pol...
	Dessarte, diante de tais decisões do Poder Judiciário, temos como consequência o acesso desigual ao SUS, uma vez que àqueles que pleiteiam pela via judicial tem mais chances de ver seu direito cumprido, do àqueles que dependem dos recursos que ainda ...
	Um ponto importante a ser observado na análise das políticas públicas e a divisão de competências em sistemas federativos, é o fato de que cooperação não significa corresponsabilização. O SUS, sendo um "sistema", funciona - ou deveria funcionar - com...
	2.3 – A atuação do juiz como legislador positivo

	Como visto até agora, o direito à saúde possui status de direito fundamental em nosso ordenamento jurídico e como tal merece e exige plena eficácia. Dessa forma, a omissão do Estado na prestação dessa assistência médico-farmacêutica, assim como, na d...
	Dito isto, o direito à saúde deve ser encarado como passível de ser tutelado judicialmente, caso o Estado não promova materiais necessários à sua plena realização. Desde modo, muitos pacientes buscam o Poder Judiciário, para que ele estabeleça a real...
	Diversas vezes, nas ações que pleiteiam tal direito, são levantadas as questões relativas ao “mínimo existencial” versus “reserva do possível”. Assim como a impossibilidade de atuação do juiz como legislador positivo, não cabendo ao Poder Judiciário ...
	Nesse sentido, tem-se o julgado da ADI 2.075/RJ:
	Porém, este argumento não convence, pois o Judiciário ao atuar de uma forma pró-ativa, no sentido de promover a efetivação de direitos que dependem diretamente de políticas públicas, não está ferindo a separação dos poderes, nem tão pouco editando no...
	Diante desse contexto, acaba incidindo sobre o Poder Judiciário a obrigação de efetivar as prestações de saúde. Incumbido-lhe promover em favor da população medidas preventivas e de recuperação, devido a falta de concretude das políticas públicas.
	Certo é que a Suprema Corte tem entendido que o Judiciário possui competência e legitimidade institucional para condenar o Estado ao fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, para a proteção do bem mais importante que é a vida. Assim, tal id...
	Dessa forma, o controle jurisdicional do STF, diante da inércia do Poder Público na realização e na efetivação das Políticas Públicas, se justifica pela atividade de fiscalização judicial que ele exerce e não de legislador positivo, como muitos confu...
	3- A DIFERENÇA DE CLASSE NO SUS E A POSIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
	Como foi exposto até aqui, o Sistema Único de Saúde, nasceu com o objetivo de reduzir as desigualdades no acesso à saúde, de forma que toda a universalidade da população tivesse acesso de forma igualitária. Entretanto, nos dias atuais, observa-se que ...
	A questão central trazida neste terceiro capítulo girará em torno da possibilidade de paciente que assim desejar ser internado pelo SUS em acomodações “melhores/superiores” venha a arcar pelos custos originados desta opção. Tal possibilidade de difere...
	A possibilidade de internação em acomodações melhores é feita mediante copagamento, pelo paciente que assim desejar. Essa experiência de copagamento no acesso à saúde não é uma novidade. Sua primeira tentativa foi em 1967, com o lançamento do Plano Na...
	A segunda tentativa se deu em 1974, com o Plano de Pronta Ação (PPA) do Ministério da Previdência e Assistência Social – MPAS. Esse plano facultou aos beneficiários do INPS (Instituto Nacional de Previdência Social) a opção por instalações hospitalare...
	Como se pode notar, várias foram as tentativas e experiências anteriores sobre a complementação pagas pelos usuários, seja para o uso de acomodações superiores/extraordinárias ou para complementação de pagamento a médicos que os pacientes escolhessem....
	Deve-se ressaltar que o SUS, conforme dispõe o art. 19821F  da CF/88, é composto por hospitais públicos e alguns hospitais privados, pois seus serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada que constituem um sistema único. ...
	3.1- A Constituição de 1988 e Regulamentação do SUS

	A Constituição Federal não faz referência expressa à gratuidade. Entretanto, ela se encontra de forma implícita, ao estabelecer que saúde é direito de todos e dever do Estado (art.196, CRFB/1988). Logo, seria contraditório pensar em um acesso universa...
	Ademais, a Carta Magna estabelece no artigo 199, que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada e dedica seus parágrafos à regulação das relações entre o público e o privado no sistema de saúde. O §1º modula a participação das instituições pri...
	Coube à Lei nº 8.080/1990 – Lei que Regulamenta o SUS, especificamente em seu artigo 4323F , dispor de forma explicita sobre a gratuidade no acesso aos serviços públicos e privados que integram o sistema. Todavia, há uma certa obscuridade técnica, na ...
	Em países como o Brasil, em que geralmente os serviços públicos de saúde são de baixa qualidade, seria ineficaz a cobrança de taxas, visto que o usuário que preferisse melhores acomodações, assim como, um atendimento diferenciado, ficaria muito onerad...
	3.2 – Resolução nº 283/91 do extinto INAMPS

	A Resolução nº 283, de 30 de Agosto de 1991, do extinto INAMPS24F  (Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social) tem por conteúdo a vedação a complementaridade a qualquer título à unidade assistencial. Tal afirmação decorre da proib...
	2.1- A AIH25F  garante a gratuidade total da assistência prestada, sendo vedada à unidade assistencial a cobrança ao paciente ou seus familiares, de complementaridade, a qualquer título.
	Logo, a Resolução nº 283/91 era mais um instrumento para ratificar a vedação à complementaridade de qualquer cobrança pela unidade assistencial, seja por postos ou hospital do SUS, bem como aqueles vinculados a ele.
	Entretanto, o entendimento exposto pelo STF no julgamento do RE 226.835-6/RS, sobre a Resolução nº 283/91 é outro:
	DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE PERMITIU A INTERNAÇÃO HOSPITALAR NA MODALIDADE "DIFERENÇA DE CLASSE", EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO DOENTE, QUE NECESSITAVA DE QUARTO PRIVATIVO. PAGAMENTO POR ELE DA DIFEREN...
	Assim, não se está ofendendo o tratamento igualitário e a  universalidade, pois os leitos – em enfermaria - são a todos oferecidos em igualdade de condições, sendo que a diferença de classe não é propiciada pelo Estado, e sim uma opção do paciente. E...
	Dessa forma, no precedente acima, o STF entende que o disposto no item 2.1 da Resolução nº283/91 não se configuraria um impedimento para a internação hospitalar na modalidade “diferença de classe”.
	3.3. – O Público e o Privado: complementaridade dos serviços públicos

	A reforma sanitária, que trouxe o ideal de que a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão, procurou para alcançar tais fins, combinar a adoção de programas capazes de garantir o acesso dos grupos vulneráveis e, ao mesmo tempo, inseri-los no...
	Dessa forma, àqueles pacientes que necessitam de internação e optam pela complementaridade/copagamento para ter acesso a acomodações superiores, visto que o SUS, não conta com os chamados leitos privativos, utilizam-se do princípio da equidade e defen...
	Soma-se a isso o fato de que parte dos cidadãos pode ser coberta por planos privados de saúde e, ao mesmo tempo, utilizar os serviços do SUS, resultando na dupla cobertura para aqueles que podem pagar ou podem ser financiados pelos empregadores.
	Com a atual crise econômica e a falta de recursos suficientes destinados à saúde, mostra-se oportuna a questão da complementaridade dos serviços públicos. O próprio SUS não escapou dessa necessidade de participação do setor privado. Como demonstrado a...
	Apesar do legado do SUS, o Estado não tem sido capaz de garantir sozinho a prestação integral dos serviços de saúde. A realidade é que hoje seria impossível defender uma Administração Pública que pudesse executar serviços de forma direta, sem contar c...
	3.4 – Controvérsias em torno do copagamento

	O copagamento, taxa moderadora, complementaridade, participação no custeio (cost-sharing) ou, ainda, contrapartida do usuário são diferentes maneiras para denominar o mecanismo de recuperação de custos adotado por muitos sistemas de saúde, segundo o q...
	O sistema de copagamento é uma medida de ajuste, em que a conta dos serviços de saúde prestada é compartilhada com os usuários. A participação do usuário no custeio ocorre nos casos de serviços diferenciados, quando o paciente opta por melhores acomod...
	Um dos pontos positivos do copagamento seria o fato da contribuição do usuário ter um grande potencial na geração de receita suplementar, pois permitiria uma reserva para custear alguma atividade específica do governo na área de saúde. Ademais, o copa...
	Entretanto, deve-se ter o discernimento de que a população brasileira mais desfavorecida é a que depende exclusivamente do SUS para o atendimento das suas necessidades de saúde, assim, tornando o sistema ainda mais perverso. Para os pacientes sem plan...
	A oferta de serviços, especificamente de internação hospitalar, no Brasil, é feira pelo SUS e pelo mercado privado. Informações da Pesquisa Assistência Médico-Sanitária de 2005 (MAS/IBGE) mostram que a grande parte dos estabelecimentos com internação,...
	Logo, deduz-se de tal informação o fato de que a população usuária apenas do SUS tem que competir pelos leitos do sistema público. Enquanto aqueles que possuem plano de saúde ou que podem fazer o copagamento poderiam utilizar os serviços ambulatórias...
	3.5 - Entendimento do STF acerca da “diferença de classe” no SUS

	Diante da grande demanda ao Poder Judiciário, para garantir o acesso à saúde, para admissão da diferença de classe em casos de internação hospitalar, grande parte dos autores, dessas ações, se valem de mandado de segurança, para pleitear tais direitos...
	Todavia, é o entendimento da maioria do Judiciário, principalmente entendimento da Suprema Corte, que tal modalidade só poderia ser aceita com a comprovada necessidade de isolamento protetor pelo paciente, ou seja, casos em que o paciente ao comparti...
	Cumpre ressaltar, por necessário, que admitir que um paciente internado pelo SUS tenha acesso a melhores condições de internação ou a médico de sua confiança mediante pagamento subverte totalmente a lógica do sistema, que possui como bases os princípi...
	As justificativas utilizadas para o provimento dessas demandas, sob a ótica do demandante pode até fazer sentido, quando este não quer colocar a sua vida em risco e/ou a vida dos demais pacientes em risco, entretanto, ao se comparar dois pacientes, am...
	Considerando que os serviços fornecidos pelo SUS não são impostos e sim fornecidos, cabendo ao paciente à escolha por sua utilização ou não, há julgados que entendem que existe a possibilidade do paciente optar sim, por tratamento em acomodações super...
	Recentemente, no dia 30 de novembro de 2015, o STF ao analisar o RE 581488/RS adotou o entendimento no sentido de que é inconstitucional tanto o pagamento de diferença com vistas à internação em acomodações superiores quanto o pagamento direcionado à ...
	Desse modo, mesmo que o usuário quisesse pagar tais diferenças de forma "voluntária", ter-se-ia situação contrária à Constituição. Tal assentimento ficou consubstanciado no RE 581488/RS do STF, in verbis:
	Insta salientar que o julgamento da RE 581488 /RS se deu pelo Plenário do STF, em sede de repercussão geral, o que evidencia, mais uma vez, a grande importância de que se reveste tal assunto. O referido caso foi um recurso interposto pelo Conselho Re...
	No referido Recurso Extraordinário 581488/RS (decisão publicada no Informativo 810) representa um reajuste da jurisprudência da Corte que permitia a diferenciação em casos individuais em que a especificidade da doença ou do tratamento assim exigisse. ...
	Entretanto, como vimos até aqui e conforme entendimento agora consolidado do STF, essa lógica de diferenciação através de complementação de pagamento, subverteria a garantia constitucional de acesso universal à saúde e os fundamentos do SUS, que possu...
	CONCLUSÃO
	Pode-se concluir de tudo que foi exposto no presente trabalho, que muito ainda há de se melhorar em relação aos direitos e acesso á saúde. O Poder Público deve ter por missão adotar políticas que reafirmem os princípios orientadores do SUS, que são a ...
	A judicialização da saúde tem se tornado cada vez mais relevante para os municípios e para a gestão municipal de políticas públicas, colocando aos gestores públicos o desafio de lidar com os gastos (muitas vezes imprevistos) gerados pelo cumprimento d...
	O Sistema Único de Saúde foi concebido para mudar o padrão assistencial baseado no seguro para o direito universal e equitativo, assim, a complementaridade dos serviços do SUS, não deve lograr êxito, sob o argumento do desrespeito a lógica que permeia...
	Dessa maneira, os dados e fatos narrados no presente trabalho apontam para os seguintes impactos da judicialização: a criação de um acesso desigual ao SUS, favorecendo sobremaneira aqueles que acionam o Judiciário; um desequilíbrio na distribuição de ...
	Portanto, todos sabem que o SUS real não é o SUS idealizado, do dever ser, mas não se pode usar subterfúgios como as superlotações nas emergências hospitalares, a carência de profissionais e de equipamentos, insuficiência de leitos, as grandes filas, ...
	Quando se fala nos serviços prestados pelo SUS é preciso entender o caráter social que o sistema assume desde a época em que era apenas idealizado. Numa sociedade em que a saúde era espécie de concessão do Estado, e somente a trabalhadores formais. O ...
	A internação hospitalar com diferença de classe no Sistema Único de Saúde só possui sua razão de existir quando for formulada por pacientes que realmente necessitem e comprovem. Sendo, essa diferença nas acomodações feita com base na necessidade médic...
	Em conclusão, é preciso considerar que o SUS busca não somente ser um sistema eficiente que traduza na prática seus princípios instituidores, mas um mecanismo de construção de uma sociedade mais justa e solidária.
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