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RESUMO
Este artigo analisará a saúde enquanto um direito funda-
mental, no pós-Constituição de 1988, com a criação do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Cumpre destacar que in-
tegra a intenção deste estudo analisar o caráter transdis-
ciplinar da saúde, bem como a sua intrínseca relação com 
a política pública, destacando aspectos pertinentes à judi-
cialização da política pública. Assim, pretende-se analisar 
o emblemático caso Cremers X Município de Giruá, visto 
que se trata de uma decisão paradigmática. No tocante ao 
Sistema Único de Saúde, é um marco que indica a possibi-
lidade de retrocesso, da privatização do público e de des-
truição da maior política pública de saúde do país: o SUS.
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ABSTRACT
This article will examine health as a fundamental right post-
1988 constitution, with the establishment of the Sistema 
Único de Saúde (Single Health System - SUS). It is of note 
that it is integral to the intent of this study to analyze the 
character of transdisciplinary health as well as its intrinsic 
relationship with public policy, focusing on aspects relevant 
to the legalization of public policy. We intend to analyze 
the emblematic Cremers x Giruá County cases, since it is 
a landmark ruling. With regards to the Sistema Único de 
Saúde (Single Health System - SUS), this case is a symbol 
which indicates the possibility of backsliding, of the priva-
tization of the public, and destruction of the biggest public 
health policy of the country: the SUS.

KEYWORDS
Right to health. Single Health System. Public health policy. 
Giruá.

* Pós-Doutora em Direito. Professora da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, da Fundação do Ministério Público, da Scuola
Dottorale Internazionale Tullio Ascarelli e Professora visitante da Universita Degli Studi Di Salerno. Diretora da Escola de 
Saúde Pública do Rio Grande do Sul. Membro do Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio
Grande do Sul (FAPERGS)

**  Mestranda em Direito Público (UNISINOS, Bolsista Capes). Especializanda em Direito Sanitário (Escola de Saúde Pública do 
Estado do Rio Grande do Sul).

Correspondência
Av. Unisinos, 950 – Cristo Rei – São Leopoldo – RS – Brasil – CEP: 93022-000
Programa de Pós-graduação em Direito.
E-mail: srmvial@terra.com.br | gabrielle.koll@hotmail.com 



Bol. Saúde | Porto Alegre | v. 24 | n. 2 | p. 13-24 | jul./dez. 2010

14 | Sandra Regina Martini Vial, Gabrielle Kölling

INTRODUÇÃO

Discutir o direito à saúde no Brasil toma 
força no pós-Constituição, mais especificamen-
te após a criação do Sistema Único de Saúde
(SUS). A consolidação da disciplina de Direito 
Sanitário também encontra seus pressupostos 
a partir destes eventos. Embora a matéria já 
viesse sendo desenvolvida na Itália desde o fi-
nal dos anos 60, no Brasil esta discussão ocorre 
mais tarde. O estado da arte do Direito Sanitá-
rio, enquanto disciplina, ainda é muito incipien-
te, na medida em que a matéria ainda não faz 
parte dos currículos dos cursos de graduação: 
apenas em algumas universidades brasileiras ela 
aparece como obrigatória. A trajetória do Di-
reito Sanitário tem seu berço na Universidade
de São Paulo, com a Professora Sueli Dallari, a 
qual não tem medido esforços para difundir es-
sas discussões e aprofundar a pesquisa na área.

Assim, a saúde, considerando o seu caráter 
abrangente e transdisciplinar, constitui-se em 
desafio ao pensamento jurídico e social, por-
que, além de estar atenta ao movimento de 
redefinições em todos os campos da atividade 
humana, é ainda uma construtora ativa da par-
ticipação social. 

Associada à apropriação de saberes na área 
do Direito Sanitário está a produção de conhe-
cimento em saúde, que se insere como uma 
nova vertente de trabalho, visando à sensibili-
zação dos gestores e trabalhadores, na defe-
sa dos direitos legítimos das populações e que 
precisam ser tratados como uma rede de mul-
tiplicidades, pois envolvem governos, ciências, 
empresas, comunidades e pessoas na perspec-
tiva de ação intersetorial.

Inicialmente, cabe destacar que a saúde 
é, antes de mais nada, um direito fundamen-
tal, que ultrapassa as fronteiras de um Estado 
Nação. Quando o percebemos deste modo, 
vemos que temos vários instrumentos inter-

nacionais que são úteis para a efetivação desse 
direito. Em seguida, trataremos de discutir o 
conceito de saúde a partir de seus determinan-
tes sociais, mostrando que a saúde é um tema 
e uma questão transversal, em que todos os se-
tores da vida social estão envolvidos. Falar em 
saúde implica discutir a situação de trabalho, la-
zer, informação, educação, religiosidade, entre 
outros aspectos. Destaca-se: vamos trabalhar 
com o conceito de saúde, não de doença. 

Na sequência, é imprescindível refletir 
sobre a ameaça que o direito fundamental 
à saúde está sofrendo em função da deci-
são que julgou o recurso de apelação cível n°
2003.71.05.005440-0, que tramitou no Tri-
bunal Regional Federal da 4ª Região (Acórdão 
publicado do Diário da Justiça da União, bol. 
1185 de 13 de outubro de 2005, p. 578-579), 
cujo objeto de discussão era o “pagamento da 
diferença”, Cremers X Giruá/RS. Embora o 
Sistema Único de Saúde tenha necessidades de 
aperfeiçoamento, é o mais avançado modelo 
de política pública de inclusão social, por isso a 
sua efetivação é uma luta cotidiana assim como 
o é a democracia. Com estes pontos pretende-
-se chegar a discutir a decisão do STF sobre o 
“pagar a diferença de classe” (BRASIL, 2005).

Saúde como um direito fundamental

Se o direito fundamental é reivindicado por 
alguns, então é reivindicado para todos. É 
com base nessa solidariedade, decorrente 
da universalidade dos direitos fundamentais 
e da indivisibilidade, que se desenvolvem a 
autoestima, o seu senso de identidade pes-
soal e de cidadania, junto com os outros 
reconhecimentos como iguais (FERRAJOLI,
2007, p. 64, tradução nossa).

Que o direito à saúde é um direito funda-
mental, constitucionalmente assegurado, não 
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temos dúvidas, porém temos várias dificulda-
des em identificar sua implantação enquanto 
tal. Dizer que algo é fundamental não basta. 
Por isso, faz-se necessário justificar a nomen-
clatura direito fundamental: pode-se dizer que 
essa foi construída a partir da participação, 
porque não, inusitada, da população, cujo en-
sejo foi a temática dos direitos humanos, além 
do contexto social vivenciado na década de 80, 
que era o momento ideal para a construção de 
um documento social e político. 

É pertinente destacar que os direitos funda-
mentais, quando tratados no âmbito constitu-
cional, são assim denominados por se tratarem 
de “direitos inerentes à pessoa, reconhecidos, 
explícita ou implicitamente pela Constituição” 
(HERNÁNDEZ, 2002, p. 112). Ou seja, direi-
tos que são essenciais à própria subsistência do 
indivíduo enquanto pessoa. Ainda sobre esse 
aspecto da constitucionalização desses direi-
tos, pode-se destacar o que Canotilho (1991, 
p. 375) diz, veja-se:

A positivação de direitos fundamentais sig-
nifica a incorporação na ordem jurídica po-
sitiva dos direitos considerados ‘naturais’ e 
‘inalienáveis’ do indivíduo. Não basta uma 
qualquer positivação. É necessário assinalar-
-lhes a dimensão ‘fundamental rights’ coloca-
da no lugar primeiro das fontes de direito: as 
normas constitucionais.

Esse caráter de “fundamentalidade” do direi-
to à saúde é bastante visível, visto que o direito 
à saúde requer, também, uma atenção integral à 
saúde, ou seja, atenção médico-hospitalar, pro-
gramas de saúde pública, vigilância epidemioló-
gica, vigilância sanitária, educação para a saúde, 
saneamento básico, habitação, alimentação, nu-
trição etc. (BUSS, 2010). Sem esses mínimos, 
não há condições de se falar em saúde. Ainda 
sobre ser um direito fundamental do ser huma-

no, o direito à saúde reveste-se de um caráter 
humano, no dizer de Dallari (2002, p. 58):

O direito sanitário diz respeito tanto ao di-
reito à saúde, enquanto trata de reivindica-
ção de um direito humano, quanto ao direito 
da saúde pública, que é um conjunto de nor-
mas jurídicas que tem por objeto a promo-
ção, prevenção e recuperação da saúde de 
todos os indivíduos que compõem o povo de 
determinado Estado, compreendendo, por-
tanto, ambos os ramos tradicionais em que 
se convencionou dividir o direito: direito pú-
blico e o privado.

Compreender a saúde como um “conceito” 
que transcende a mera ausência de doença de-
manda reconhecer a real necessidade do cará-
ter transdisciplinar na seara da saúde. É neces-
sária uma integração de saberes, ou seja, uma 
integração entre o direito e o direito sanitário, a 
bioética, a biomedicina, a medicina, enfim, uma 
verdadeira integração entre as ciências “hu-
manistas” e as biológicas. Esse próprio caráter 
transdisciplinar pode ser concebido como fruto 
de uma leitura constitucional responsável, pois 
se a saúde é um direito fundamental e a pró-
pria Constituição faz alusão ao Sistema Único 
de Saúde como sendo a grande política pública 
de saúde, há que se impelir todos os esforços 
para que essa política seja realmente eficaz. To-
davia, é ingênuo demais se pensar que o direito 
por si só dá conta dessa concretude, ele apenas 
fornecerá os instrumentos, mas é justamente 
essa junção de conhecimento transdisciplinar 
na gestão do SUS que pode fazê-lo dar certo!

Outro aspecto extremamente relevante é a 
necessidade de ações intersetoriais, no que tan-
ge à promoção da saúde, pois essas ações estão 
intimamente ligadas aos determinantes sociais 
da saúde (BUSS, 2010). Se falarmos de determi-
nantes sociais, estamos falando, necessariamen-
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te, de outros gestores da coisa pública, ou seja, 
não basta tão somente ficarmos vinculados aos 
agentes da saúde ou somente aos operadores do 
direito. Nessa discussão (e trabalho) perpassa-
-se pela educação, pela cidadania, e por diversos 
outros ramos, ou seja, pelas mazelas do Estado.

Desde a década de 80, estamos buscando 
formas de sensibilizar os gestores quanto à 
importância da saúde e de seus determinantes 
sociais. Ter direito a um direito fundamental 
significa desde assegurar a vida até o direito a 
morrer. Viver e morrer em condições dignas 
são direitos de cada cidadão. Esse direito, em-
bora legislativamente assegurado, ainda está 
longe de ser efetivado. Mesmo considerando 
as várias e diferentes tentativas que vêm sen-
do implantadas, por vários setores da saúde e 
do direito, para a efetivação do direito à saúde, 
ainda temos muito a efetivar. 

Entender a saúde, na perspectiva de direi-
to fundamental, implica a luta contínua para a 
consolidação desse direito como um bem co-
mum, como aquilo que deve perpassar toda a 
sociedade, fundado na solidariedade, na frater-
nidade e no compartilhar, significa ver o outro 
como um outro eu. Só assim, segundo Ferrajoli 
(2007), poderemos ser cidadãos. A cidadania 
está intrínseca na possibilidade do compar-
tilhar. O conceito de saúde nos leva a refletir 
sobre uma dimensão comunitária.

Um importante reforço para a concepção 
do direito à saúde como direito fundamental 
podemos encontrar nos instrumentos forneci-
dos pelo direito internacional, através de acor-
dos e pactos que o Brasil também assina. Marco 
importante foi a Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos (1948), onde já se evidencia a 
necessidade da proteção à saúde, embora ainda 
fosse considerada apenas nos seus aspectos pre-
videnciários. É justamente por isso que Daisy de 
Freitas Lima Ventura (2008) fala da trama dos 
tratados internacionais, em que o Brasil é signa-

tário de 19 acordos multilaterais e 85 acordos 
bilaterais em termos de saúde – destaca a autora 
que 51 desses acordos foram firmados em 2000. 

Todos esses instrumentos são importantes 
e fazem parte de uma sociedade cosmopo-
lita, porém não podemos deixar de lado os 
problemas loco-regionais, mais do que isso, 
precisamos ver como os signatários diretos 
desses acordos são atendidos através des-
ses instrumentos. A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) segue sendo a instituição mais 
importante para a regulamentação e aplicação 
dos códigos sanitários e das novas e urgentes 
medidas a serem adotadas nos mais diversos 
níveis e em diversos âmbitos. A OMS, des-
de sua criação (1948), vem se ocupando em 
combater as doenças infectivas. Na atualidade 
sua dimensão é mais abrangente (atendendo 
as demandas de uma nova sociedade): desde 
questões ambientais, até os determinantes so-
ciais em saúde. 

Utilizando o conceito clássico da Organiza-
ção Mundial da Saúde sobre saúde como sendo 
“o estado de mais completo bem-estar físico, 
mental e social, e não apenas a ausência de en-
fermidade (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 
SAÚDE, 1947)”, podemos identificar, por um 
lado, avanços, por exemplo, toda a luta dos mo-
vimentos sociais em saúde, dos trabalhadores, 
dos gestores e também, mais modernamente 
(pós-Constituição de 1988) a integração des-
te movimento no sistema do direito; por ou-
tro lado, vemos que muitas vezes o processo 
de efetivação da saúde, como um direito, en-
contra entraves do tipo econômico, cultural e 
até social. 

Para o direito à saúde ser plenamente rea-
lizado, não basta apenas preocupação estatal, 
é preciso o engajamento de todos (indivídu-
os, famílias, organismos, empresas). É preciso 
uma construção coletiva da saúde, mas com 
participação ativa do Estado, não no sentido 
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de privatizar a saúde, mas de torná-la um locus 
público.

O direito à saúde e a política pública

[...] a saúde tem constituído um dos temas 
mais debatidos pelos estudiosos das ciências 
jurídicas e sociais, estando sempre no centro 
do debate institucional entre as orientações 
de mudanças políticas e ideológicas em re-
lação ao estado de bem-estar (BOMPIANI,
19961 p. 4, tradução nossa).

A saúde no Brasil, antes da Constituição de 
1988, acumulou uma longa experiência de fazer 
parte de um sistema social nos moldes de seguro, 
que demonstrou ser excludente e injusto, na me-
dida em que somente tinham acesso aos bene-
fícios os trabalhadores formais que contribuíam 
regularmente. Neste período, a saúde era tra-
tada como um complemento dos benefícios da 
previdência social, e suas ações e serviços foram 
administrados por gestores de outras políticas 
públicas. Cada serviço atendia a uma clientela es-
pecífica. Os reflexos disso podem ser observados 
na crescente e constante privatização dos servi-
ços de saúde, embora ela agora seja um direito 
fundamental, constitucionalmente assegurado. 

A atribuição à norma constitucional de sta-
tus de norma jurídica e a constitucionalização 
do direito à saúde vislumbram que o Poder 
Judiciário exerce papel basilar na realização, 
interpretação do texto constitucional. Com o 
status de norma jurídica, a Constituição desfru-
ta de imperatividade, o que acarreta, nos casos 
de inobservância, um mecanismo de cumpri-
mento forçado, além de ganhar um caráter hie-
rarquicamente superior (BEDÊ et al., 2006, p. 
440-441). E é aqui, nesse ponto, que se pode 
destacar a problemática da judicialização.

É inegável que as consequências da judiciali-
zação da saúde são fortemente sentidas na ges-

tão do SUS, pois a intervenção desarticulada e 
pouco criteriosa das inúmeras decisões judiciais
afeta todo o SUS, como é o caso das diversas 
ações judiciais pleiteando o pagamento da dife-
rença, que será tratado a posteriori. Parece-nos 
claro e evidente que a decisão judicial na área 
da saúde poderá ser um elemento positivo na 
construção do complexo sistema de saúde. 

Se considerarmos o fato de ainda vivermos 
numa democracia incipiente e, em função disso, 
entregarmos aos magistrados as decisões sobre o 
direito à saúde (judicialização), está-se retirando 
a escolha do arbítrio técnico (e qualificado) dos 
gestores do SUS, bem como do arbítrio político 
dos administradores (que nós indiretamente ele-
gemos – sistema da política) e entregando-a ao 
arbítrio do juiz, “escolhido” mediante concurso 
público, cujos conhecimentos são pautados na 
área jurídica. Será que essa é uma boa alternativa 
para o constante processo de construção do SUS? 

Diante disso, faz-se necessário compreen-
der qual é o entendimento dessa judicialização, 
de vez que o Poder Judiciário precisa levar em 
consideração algumas coisas, já que o decidir 
não é passível de fuga e as demandas estão aí, 
trabalho o Judiciário tem!

Sobre a judicialização, é interessante des-
tacar a contribuição de Barroso no sentido de 
que os direitos constitucionais em geral, e os 
direitos sociais em específico, converteram-se 
em direitos subjetivos em sentido pleno, ou 
seja, oponíveis ao Estado, comportando tutela 
judicial específica. A intervenção do Poder Ju-
diciário, determinando à Administração Pública 
condutas, que acabam por interferir na política 
pública, procura realizar a promessa constitu-
cional do universalismo do SUS.

Nesse sentido, pode-se dizer que alguns as-
pectos são esquecidos no maravilhoso universo 
da jurisdição. São eles: a abertura de um espaço 
democrático do Poder Judiciário, a fim de trazer 
o debate público sobre as políticas públicas, as-
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sim, o Judiciário deve oferecer aos cidadãos pro-
cedimentos para que possam questionar a legiti-
midade, eficácia e atualidade das políticas públicas 
de saúde quando não forem suficientes as demais 
formas de participação e controle sociais. A ação 
civil pública e até mesmo as audiências públicas 
podem ser vistas como uma abertura pública a 
um debate que deve ser essencialmente público!

Dentro dessa temática da judicialização, 
deve-se pensar na saúde pública. Hodierna-
mente, é possível concebê-la como um conjun-
to de ações e serviços de responsabilidade do 
Poder Público, efetuados de forma impessoal, 
contínua, permanente e com eficiência, tendo 
como objeto a prevenção de doenças, bem 
como a redução das limitações físicas, mentais 
e sociais, voltadas à coletividade, com o intuito 
de manter os indivíduos em condições de inte-
grarem um estado de bem-estar físico, mental 
e social (COSTA, 2002, p. 6-7).

Todavia, deve-se levar em conta a definição da 
OMS para a saúde, bem como os determinantes 
sociais em saúde. Ou seja, torna-se necessário 
levar em consideração esses determinantes, pois 
eles são a expressão dos fatores sociais, econô-
micos, culturais, étnico/raciais e de comporta-
mentos que influenciam direta ou indiretamente 
alguns problemas de saúde ou podem ser poten-
ciadores de risco (BUSS et al., 2007, p. 78). Ou 
seja, são fatores sociais afetando a saúde e, segun-
do Krieger (2001), eles podem ser mecanismos a 
serem levados em conta nas ações de saúde para 
levar em conta as situações sociais que afetam a 
saúde. Este é um novo olhar para a saúde, não 
como mera ausência de doença, mas relacionada 
com várias outras condições, em especial o bem-
-estar completo da pessoa. Ou seja, não se tem 
dúvidas de que para esse bem-estar não bastam 
apenas medicamentos ou hospitais bem equipa-
dos, é preciso uma prevenção adequada, reabi-
litação, segurança alimentar, tutela do ambiente, 
água e ar limpos, entre outros. 

Outra dificuldade que precisamos enfrentar é 
a forma de como os serviços públicos deverão se 
adequar a esta nova realidade, ou seja, o direito à 
saúde na sua plenitude. Assim, o direito deixa de 
ser somente o direito da pessoa e passa a ser um 
bem da comunidade, um direito reconhecido para 
todos. Ao estudarmos a evolução desse direito, 
vemos que a relação necessidades e recursos nem 
sempre é harmônica, mesmo em países mais de-
senvolvidos como a Itália (BINDI, 2005, p. 15).

No estágio atual, onde a saúde é reconhecida 
– apesar das dificuldades – como um direito fun-
damental, ainda cabe questionar como se tutela 
esse bem fundamental, se realmente é possível 
termos um sistema único, equitativo, universal. 
O nosso Sistema Único de Saúde foi criado em 
1990, pela Lei n° 8.080, e essa, por sua vez, está 
estruturada em três princípios constitucionais 
e em três organizativos. O primeiro grupo ga-
rante a universalização da assistência – permite 
a todos o acesso –, a integralidade da atenção 
– todas as ações necessárias à promoção, pre-
venção, tratamento e reabilitação – e a equidade 
– serviços e bens segundo as necessidades. Já os 
princípios organizativos são a descentralização 
da gestão com a participação das esferas federal, 
estadual e municipal, a regionalização e hierar-
quização das redes de serviços e a participação 
da comunidade na gestão do sistema. 

Esses princípios deveriam nortear todos os 
administradores e gestores do sistema de saú-
de, mas nem sempre isso é possível. Quando 
o sistema da saúde não responde às demandas 
da população em geral, o sistema do direito é 
chamado para dar respostas, ou melhor, o sis-
tema do direito é obrigado a decidir. As deci-
sões algumas vezes são simples, outras vezes, 
extremamente complexas. Isso faz com que 
os operadores do direito, que ao longo de sua 
formação nunca tiveram uma disciplina sobre 
direito sanitário, busquem informações cons-
tantemente em outros setores. 
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A relação dos sistemas político e jurídico no 
tocante à efetivação de direitos é extremamente 
nítida, pois de acordo com uma das funções do 
sistema político – tomar decisões coletivamente 
vinculantes – leia-se, nesse caso, como a promul-
gação de uma lei feita pelo legislativo, que, por 
exemplo, altere o sistema de funcionamento do 
SUS. Nesse caso, pode ser registrada como “êxi-
to político”. Esse ato vai desencadear, simultanea-
mente, mudança na situação de vigência do direi-
to, servindo de instrução para os tribunais, bem 
como para todos aqueles que queiram saber. 

Ao direito resta manter as expectativas do 
tipo jurídicas estáveis. A Constituição, em últi-
ma análise, funciona como mecanismo de aco-
plamento estrutural entre o sistema do direito 
e da política. No âmbito do direito à saúde, 
pode-se dizer que é a partir dos dispositivos 
constitucionais, que permeiam o sistema do 
direito, que o sistema da política poderá agir, 
algumas vezes, por exemplo, por meio de polí-
ticas públicas de saúde, como no caso do SUS.

A partir disso, é possível identificarmos a 
relação que se estabelece entre o sistema da 
Política, do Direito e o Sanitário, na medida em 
que o “Direito Sanitário” é a expressão da po-
lítica pública de saúde, que logicamente é uma 
política social, com o objetivo de proporcionar 
a integração social. E é dentro do Sistema Polí-
tico, na perspectiva das relações de poder, que 
se estabelecem as estruturações dessas políti-
cas públicas sociais de saúde.

É dentro dessa perspectiva que se deve ter 
bem claro que é preciso garantir um patamar 
mínimo de vida para todos os seres humanos da 
sociedade brasileira, cabendo ao Estado o dever 
de proteger os direitos sociais, principalmente 
da parcela da população que não tem acesso 
a esses direitos. Para isso, é necessário que os 
sistemas de saúde iniciem reformas de peso, no 
sentido de privilegiar a atenção básica, expandir 
a oferta de serviços públicos, promover a inte-

gração entre os diferentes níveis de assistência, 
de maneira a gerar a formação de sistemas in-
tegrados e começar a trabalhar com a ideia de 
saúde como direito, isto é, responsabilidade co-
letiva e não responsabilidade individual.

Decidir sobre temas ligados à saúde significa 
decidir sobre a vida, sobre o bem viver em so-
ciedade. Não temos dúvidas sobre a importân-
cia da participação do Judiciário na efetivação do 
direito à saúde, porém é preciso levar em conta 
o forte processo de judicialização da saúde. Este 
fato é novo no Brasil, mas tomou proporções 
inesperadas. Demandas que eram inicialmente 
apenas individuais, hoje se apresentam como 
demandas coletivas; se inicialmente o grande 
problema que batia às portas do Judiciário era 
a questão de cirurgias no exterior, hoje temos 
demandas que vão desde medicamentos até o 
direito de morrer com dignidade. 

As mudanças da atual sociedade fazem com 
que o Judiciário tenha questões muito complexas 
para decidir e, paradoxalmente, nem sempre os 
“decididores” estão preparados para essas de-
cisões. É importante registrar que a disciplina 
do Direito Sanitário ainda é muito recente, não 
consta no rol das disciplinas obrigatórias, nem 
na área do Direito, nem na área da Saúde, está 
presente, hoje, nos cursos de pós-graduação. A 
pesquisa ainda é insuficiente, apesar dos esfor-
ços de consolidação da área. Mas alguns eventos 
e decisões nos causam preocupação, pois po-
dem significar um retrocesso, como é o caso da 
decisão que passaremos a questionar.

A decisão de Giruá

Assim como grande parte dos municípios do 
RS, Giruá é um município fundado na agricultu-
ra, ocupa o sétimo lugar como maior produtor 
de soja do Rio Grande do Sul, totalizando área 
plantada de 57 mil hectares – segundo o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (2007). 
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O município também é o segundo maior produ-
tor de trigo do Estado, totalizando 23 mil hecta-
res de área plantada em seu território. Na grande 
extensão de área do município, 856 km quadra-
dos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, também se cultiva linho. A cultu-
ra deixa Giruá em primeiro lugar na produção 
gaúcha, um total de 2 mil hectares produzidos. 
Giruá também se destaca no Rio Grande do Sul 
pelo cultivo de girassol, uma área total de 1,2 mil 
hectares plantados, o que coloca o município na 
terceira posição no Estado (INSTITUTO BRASI-
LEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). 

E foi neste lugar que tivemos uma das deci-
sões mais complexas no sentido do retrocesso 
do SUS, é o caso do “pagar a diferença”. No 
dia 13 de maio de 2010 no processo de exe-
cução de sentença contra a Fazenda Pública no

2003.71.05.005440-0/RS, o Juiz Federal Subs-
tituto Lademiro Dors Filho intimou, face ao 
resultado da apelação, o Município de Giruá a:

[...] a) permita o acesso do paciente à in-
ternação pelo SUS e o pagamento da cha-
mada diferença de classe, para obter me-
lhores acomodações, pagando a quantia 
respectiva, quer ao hospital, quer ao médico;
b) abstenha-se de exigir que a internação só 
se dê após exame do paciente em posto de 
saúde (outro médico que não o atendeu), 
e de impedir a assistência pelo médico do 
paciente, impondo-lhe outro profissional 
(BRASIL, 2010).

Tal decisão refere-se ao “pagar a diferença”, 
mas não é uma demanda isolada, é apenas uma 
decisão dentro do poder judiciário. Vale dizer 
que se está diante de uma verdadeira “enxur-
rada” de demandas como essa. O trecho da 
decisão supracitada refere-se à apelação cível 
n° 2003.71.05.005440-0, que tramitou no Tri-
bunal Regional Federal da 4ª Região, onde o 

Conselho Regional de Medicina do Rio Grande 
do Sul (CREMERS) pleiteou o pagamento da di-
ferença de classe dentro do Sistema Único de 
Saúde, o apelado foi o Município de Giruá. 

Qualquer jurista ou não jurista que leia a 
decisão e que tenha uma pré-compreensão 
constitucional visualiza que a decisão não tem 
fundamentação constitucional, apesar de tratar 
e tocar (no plano extremamente prático) num 
ponto relevantíssimo: o direito à saúde e ao 
Sistema Único de Saúde.

É interessante observar que num dos votos 
do acórdão (decisão que “analisou” o recurso 
de apelação), o desembargador cita na funda-
mentação do seu voto um trecho do parecer 
do Ministério Público Federal acerca do tema:
Em seu parecer, a fls. 237/240, anotou o douto 
procurador do MPF, in verbis:

[...] a pretensão (i) supostamente atende aos 
interesses dos usuários do SUS, dos pres-
tadores de serviços de saúde e dos profis-
sionais médicos. Os pacientes podem ter 
interesse em obter internação em acomo-
dações privativas ou semi-privativas, mesmo 
que tenham que pagar por isso [...] (BRASIL,
2005, grifo nosso).

Veja-se o quão interessante é a fundamen-
tação, atente-se para o grifado na decisão: 
“Os pacientes podem ter interesse”. Nota-se 
que interesse, nessa perspectiva, recebe o status 
de direito. Não há a necessidade de ser operador 
do sistema jurídico para saber que interesse é algo 
distinto de direito. Ora, interesse pode ser quase 
tudo, menos direito! A Constituição alude ao di-
reito à saúde, e não ao interesse pessoal de cada 
um. Se a lógica do interesse vai permear o sistema, 
então o fim está próximo, pois essa lógica liberal do 
interesse aniquila o caráter universalista do Sistema 
Único de Saúde, visto que só quem puder pagar é 
que terá um serviço mais digno. Acaba, também, 
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com o aspecto igualitário do sistema de saúde, pois 
será uma luta de classes: quem pode pagar x quem 
não pode pagar. Esse tipo de situação aniquila por 
completo com a saúde pública.

Há que se destacar que esse tipo de decisão 
corrobora a ideia de que se o serviço público é 
deficitário ou pouco digno, o cidadão deve pagar 
para receber um atendimento adequado, mas o 
serviço prestado não deveria ser no mínimo dig-
no? Então se o Estado não pode prestar tal ser-
viço de modo digno está tudo bem, pois quem 
pode pagar paga e está tudo resolvido? É, parece 
que a resposta para isso mediante tal decisão é 
no mínimo insatisfatória e preocupante. 

O que causa maior preocupação, ainda, é 
que essa não é uma decisão única. O Supremo 
Tribunal Federal tem decidido inúmeros recursos 
extraordinários com esse tema, oriundos de dife-
rentes estados da federação, é simples a consta-
tação, basta acessar o site do Supremo. Frente a 
essas várias decisões, cumpre salientar uma delas, 
que por acaso foi usada na decisão supracitada 
como um pretenso fundamento, pois foi o deci-
dido por quem diz o que é o direito em última 
análise, ou seja, o Supremo Tribunal Federal no 
Recurso Extraordinário do Rio Grande do Sul no

226835 de 14 de outubro de 1999:

EMENTA: direito à saúde. art. 196 da Cons-
tituição Federal. Acórdão recorrido que per-
mitiu a internação hospitalar na modalidade 
“diferença de classe”, em razão das condi-
ções pessoais do doente, que necessitava 
de quarto privativo. Pagamento por ele da 
diferença de custo dos serviços. Resolução
n° 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 igua-
litário 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 n° 283/91 do INAMPS,
que veda a complementariedade a qualquer 
título, atentou para o objetivo maior do pró-
prio Estado, ou seja, o de assistência à saú-
de. 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 conhe-
cido (BRASIL, 1999).

Se o Supremo está decidindo assim, então a 
tendência é o esfacelamento do sistema de saú-
de. Esse tipo de decisão mostra a privatização 
do público. É um retrocesso, pois se no perío-
do pré-constituinte lutou-se para reverter esse 
quadro de privatização, hoje, mais de 20 anos 
depois, vive-se o inverso. Esse tipo de decisão 
possui efeito inter partes (ou seja, atinge tão so-
mente os envolvidos na demanda). Todavia, essa 
decisão, bem como as demais, serão utilizadas 
nas demandas de 1° grau como precedentes, ou 
seja, como jurisprudência, e isso servirá de base 
para outras demandas, ou seja, atinge-se o efeito 
erga omnes, mesmo que indiretamente. 

Além de ser uma decisão extremamente 
questionável, do ponto de vista técnico-jurídi-
co, há que se destacar que essa situação vivida, 
que ousamos chamar de um novo paradigma 
(muito negativo), nos faz perceber o quão frágil 
é a nossa democracia, bem como os nossos es-
paços democráticos, pois o nosso Congresso e 
os nossos agentes políticos de modo geral não 
se manifestaram em relação a essa decisão.
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Se não conseguimos concretizar direitos míni-
mos, fundamentais, se não conseguimos concre-
tizar espaços democráticos para um debate que é 
público, então a nossa democracia está mais frágil 
do que se pensa, e a nossa cidadania também.

Nesse sentido, são oportunas as observa-
ções a respeito da relação entre direito – direi-
to à saúde e cidadania de Costa (2008, p. 33): 

[...], o direito à saúde é um direito intima-
mente vinculado à solidariedade estatal, e, 
para além do vínculo, um direito profunda-
mente ligado à cidadania. Cada indivíduo, vi-
vendo no território de um Estado, é cidadão 
deste Estado e tem direito à saúde. Esta con-
cepção do direito à saúde é consequência da 
evolução do próprio conceito de direito, 
pois como o direito de votar ou ser eleito, o 
direito à saúde foi progressivamente esten-
dido para toda a sociedade civil, produzindo 
todos os efeitos vinculados à cidadania. 

Parece-nos oportuno dizer que se concreti-
zar o direito à saúde é dar concretude, também, 
à cidadania. Se o direito à saúde foi progressi-
vamente estendido a toda sociedade, então se-
ria um retrocesso segregar aqueles que podem 
pagar daqueles que não podem, no que tange 
ao acesso ao Sistema Único de Saúde, na pers-
pectiva de um serviço eficiente e digno. 

CONCLUSÕES

[...] É por isso que vale a pena aceitarmos 
descalçar não só os sete, mas todos os sa-
patos que atrasam a nossa marcha coletiva. 
Porque a verdade é uma: antes vale andar 
descalço do que tropeçar com os sapatos 
dos outros (COUTO, 2009).

Tem razão Mia Couto quando diz que de-
vemos descalçar os sete sapatos, mas não só 

esses sete que ele aponta no seu conto, mas 
todos os que são inadequados, apertados, en-
fim, todos os sapatos contrários à democracia 
e aos direitos humanos. 

Concretizar direitos fundamentais que são 
efetivamente fundamentais, inerentes à condi-
ção de pessoa, é também realizar a democracia. 
Não há dúvidas da dificuldade que foi consolidar a 
saúde como direito fundamental, o que não é di-
ferente em relação à solidificação do direito sani-
tário no Brasil. A evolução no trato das questões 
do direito à saúde é constante, de modo que um 
novo olhar para a saúde é necessário, e esse olhar 
deve levar em conta os determinantes sociais em 
saúde, bem como o método de trabalho transdis-
ciplinar além das práticas intersetoriais.

Temos um Sistema Único de Saúde que é 
fruto de um longo esforço por parte dos ope-
radores desse sistema. As mazelas acerca da 
gestão que assolam o SUS são inegáveis, mas 
o mais inegável é que, se liquidarmos com esse 
sistema, estaremos cada vez mais distantes de 
concretizar o artigo 196 de Constituição, pois, 
para tal, o SUS é condição de possibilidade.

Esse tipo de decisão do Supremo Tribunal Fe-
deral, que repercute nas instâncias inferiores, dá 
início à brutal ruptura dos princípios basilares do 
SUS: universalidade e igualdade. Essa postura da 
nossa corte está tentando corrigir a administração 
pública, propiciando saúde a uma pequena parce-
la da sociedade, ou seja, aos que podem pagar. 

 Neste momento, existe no Rio Grande do 
Sul uma grande mobilização para ver como 
reverter a situação imposta pela decisão, des-
tacamos o papel fundamental do Conselho Es-
tadual da Saúde (CES), a Associação dos Secre-
tários de Saúde (ASSEDISA), a Federação dos 
Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS), a 
Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, 
entre outros. Também nacionalmente existe 
uma forte mobilização para evitar que novas 
decisões sejam tomadas seguindo os mesmos 
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pressupostos desta que ora analisamos. A Se-
cretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do 
Sul logo se manifestou contrariamente a esta 
decisão. A Escola de Saúde Pública discutiu 
este tema durante a realização do III Seminário
Internacional de Direito Sanitário.
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