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DIFERENÇA DE CLASSE NO SUS – INVIÁVEL E INCONSTITUCIONAL 

 
  A presente abordagem trata de questão relevante e de extrema gravidade, pois pode 
afetar diretamente o atual modelo vigente do Sistema Único de Saúde. O pagamento da chamada 
‘diferença de classe no SUS’, discutido no Recurso Extraordinário 581.488, junto ao Supremo 
Tribunal Federal, merece de parte dos administradores uma redobrada atenção, em vista de suas 
consequências danosas para o sistema de saúde. O processo do Município de Canela tem 
repercussão geral reconhecida pelo STF e servirá como parâmetro para todas as demais decisões 
acerca da matéria em todo o país. 
 
  Para entender o alcance da pretensão do Conselho Regional de Medicina/RS, são três 
os pedidos deduzidos na demanda posta em julgamento, quais sejam:  
 
  1. Garantir ao paciente o direito à internação pelo SUS, de forma direta e sem 
triagem do sistema, com a possibilidade de optar por acomodações superiores, pagando uma 
diferença de valores ao Hospital, bem como de honorários aos médicos, acertados previamente; 
 
  2. Garantir o direito do paciente escolher o seu médico assistente, credenciado ou não 
ao SUS, visando obter o diagnóstico de baixa diretamente junto ao Hospital, sem a necessidade de 
ser examinado por outro médico em local designado pelo sistema único; 
 
  3. Garantir a autonomia do médico escolhido pelo paciente para manter o 
atendimento junto ao Hospital, sem ficar sujeito a atenção de outro profissional vinculado ao SUS. 
 
  Resta concluir que a situação é, efetivamente, a melhor dos mundos aos usuários do 
SUS que tenham condições financeiras para pagar a chamada ‘diferença de classe’, pois agrega 
atendimento privilegiado junto ao Hospital e com seu médico particular, ambos recebendo valores 
do paciente. Enquanto isso, o SUS acabará pagando os maiores custos dos procedimentos que serão 
realizados por quem teria condições de bancar todo o tratamento, não apenas o que interessa as duas 
partes. 
 
  Importante tecer algumas observações acerca dos pedidos do CREMERS, constante 
na ação impetrada pelo referido Conselho. O pedido de escolha do médico pelo paciente, 
combinado à faculdade de desconsideração da triagem nos postos de saúde. Quanto ao primeiro, sua 
admissão levaria necessariamente à inutilização ou banalização do credenciamento para atuar como 
médico do SUS, já que qualquer médico poderia solicitar a internação de pacientes pelo sistema 
caso prevaleça a livre opção do usuário sobre o profissional que venha a lhe assistir.  
 
  Já o livre acesso ao sistema, independentemente da triagem pelos serviços públicos 
de saúde, pode levar a práticas fraudulentas, paralelamente ao privilégio concedido àqueles com 
possibilidade de custear serviços médicos em detrimento dos cidadãos que dependem 
exclusivamente do SUS para os cuidados de sua saúde. 



 

  Por outro lado, a exigência de triagem não afronta direitos, notadamente de usuários 
do SUS; ao contrário, concretiza o princípio da igualdade de acesso ao sistema, pois estabelece a 
entrada única para o atendimento, que possui regras gerais, universais, abrangentes e igualitárias.  
 
  A dispensa da triagem, afastando a presença de profissional do SUS no pedido de 
baixa hospitalar, substituída por médico, credenciado ou não, a pretexto de se tratar de profissional 
de confiança do paciente, cria privilégio, vulnerando o princípio da isonomia, na medida em que os 
que podem arcar com parcela das despesas, terão acesso diferenciado, ao passo que todos os demais 
usuários se submeteriam à triagem usual. 
 
  O CREMERS se vale de outras decisões do próprio Supremo Tribunal Federal que 
autorizou a internação diferenciada, com pagamento da ‘diferença de classe’, mas em casos 
excepcionais que requeriam isolamento ou a necessidade médica para o paciente. As situações são 
diversas, de modo que não pode ser aplicada decisão pontual e específica do STF, de forma 
ampliada, como quer o autor da demanda, sob pena de distorção dos fatos e das deliberações 
corretamente proferidas pela mais alta Corte do país. 
 
  Nas ações específicas acima referidas, a conclusão dos Ministros do STF foi no 
seguinte sentido: 

O direito à saúde, como está assegurado no art. 196 da Constituição, não deve 

sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas no sentido de reduzi-

lo ou de dificultar o acesso a ele. Inexistência, no caso, de ofensa ao princípio da 

isonomia. 
 
  Pela pretensão do CREMERS, em momento algum poderia o gestor do SUS interpor 
embaraços de natureza administrativa para obstar o acesso de usuários ao sistema único de saúde. 
Tal fato não ocorre; ao revés, os gestores buscam facilitar sempre o acesso, reduzindo cada vez mais 
a espera por consultas, elevando o número de leitos dentro das necessidades da demanda e 
aprimorando os serviços especializados, para oferecer cada vez mais qualidade na rede pública. 
 
  Contudo, o caso concreto não versa sobre impedimentos de ordem administrativa ou 
burocrática, mas decorrente de previsão constitucional, de acesso igualitário e de universalidade no 
atendimento, sem favorecer ou privilegiar determinada pessoa. 
 
  Desta forma, o Município assegura ao usuário do sistema de saúde os preceitos do 
art. 196 da Carta Federal, sem causar qualquer prejuízo ou embaraços para o acesso. Entretanto, a 
exemplo do que ocorre com os planos de saúde, o gestor do sistema tem a obrigação de normatizar 
a forma de prestar o serviço. E o sistema único de saúde deve funcionar nos mesmos moldes dos 
planos de saúde privados, inclusive o da UNIMED, cooperativa dos próprios médicos que buscam 
um diferencial em relação ao SUS. 
 
  Comparativo 
 
  Para entender melhor o funcionamento do sistema, basta fazer uma simples 
comparação do SUS com os demais planos privados de saúde. E a história é singela. 
 



 

  Qualquer cidadão que tenha condições de manter um plano privado de saúde, 
somente consegue obter atendimento de um determinado médico, SE ESTE MÉDICO FOR 
CREDENCIADO E AUTORIZADO a operar pelo plano de saúde pertencente ao usuário. Esta 
comparação é de extrema importância. Nenhum médico irá atender um determinado paciente com 
plano de saúde, se este profissional não for credenciado pelo referido plano. Então, a porta de 
entrada do plano privado de saúde é o médico obrigatoriamente credenciado para tanto. Do 
contrário, não haverá atendimento. 
 
  O SUS funciona assim também. Para entrar no sistema e ter as despesas bancadas 
pelo erário, o cidadão deve ser atendido inicialmente pelo médico ou pelos demais profissionais 
credenciados pelo SUS, como ocorre no sistema privado de planos de saúde. Esses profissionais 
fazem parte de uma rede pública de atenção à saúde e atuam em prédios igualmente públicos, para 
onde se dirigem todos os interessados em receber tratamento pelo sistema. 
 
  A argumentação da entidade corporativa revela que o paciente deve ter direito à 
escolha de seu médico. Nem o SUS, nem os planos privados, inclusive cooperativas de médicos, 
impedem a escolha de médicos, desde que os mesmos sejam credenciados por cada um dos seus 
sistemas e estejam trabalhando na rede.  
   
  Portanto, falaciosa e corporativa a alegação, que visa exclusivamente a preservação 
de privilégios financeiros e operacionais, em detrimento do que isso pode provocar no sistema 
público e nos milhões de usuários que não terão esta condição de beneficio concedido aos mais 
abastados. 
 
  Da ementa da decisão proferida no RE 226.835 constata-se a diferença entre os casos 
acima já referidos, na medida em que, no precedente utilizado pelo CREMERS, é autorizada a 
internação em quarto diferenciado em razão das condições pessoais do paciente, que necessitava 
de quarto privativo.  
 
  Não se tratava de opção do paciente por acomodações mais confortáveis ou melhores 
condições de hotelaria por escolha sua, porém situação clínica a exigir isolamento. Tampouco 
buscava o autor a escolha de profissional médico.  
 
  Na ação civil pública de Canela, pretende o CREMERS autorização para que os 
pacientes optem por quarto privativo para obter privacidade e melhores condições de conforto. A 
diferença buscada, em verdade, não é em relação ao tratamento, mas à hotelaria e ao pagamento do 
médico escolhido pelo usuário, o que implica quebra do princípio da igualdade, além de provocar 
total procura do SUS por pessoas com condições de arcar com o custo total, em detrimento da 
população carente, já que há limitação de vagas no sistema.  
 
  Se fosse permitida também a escolha do profissional responsável pelo 
acompanhamento médico e a liberação da triagem de atendimento nos postos de saúde, haveria uma 
interpretação muito além dos verdadeiros princípios que norteiam um sistema público de saúde. 
Repita-se que, por certo, teríamos a criação de duas categorias no âmbito do SUS, ferindo de morte 
o princípio da isonomia que, juntamente com o princípio da universalidade, rege o sistema de saúde 
proposto pela Constituição de 1988.  



 

  Neste sentido, qualquer decisão neste sentido, que atenda os reclamos de médicos e 
até mesmo de hospitais, vai de encontro aos avanços sociais conquistados no âmbito do SUS nos 
últimos 20 anos, hierarquizando e elitizando o sistema, ao invés de ampliá-lo. Possibilitar a opção 
pela “diferença de classe” seria conferir tratamento especial e diferenciado aos pacientes em um 
sistema que prevê o acesso universal e igualitário da população às ações e serviços do Sistema 
Único de Saúde.  
 
  Seria uma absurda criação de classe favorecida de usuários do SUS, composta por 
aqueles que poderiam pagar pela “diferença de classe”. A assistência à saúde é um serviço 
público e, como tal, não pode ser exigido de forma diversa da prevista em lei. Ademais, não há 
direito constitucional de ver partilhado com o Estado os custos hospitalares decorrentes de opção 
por acomodações de classe superior àquela oferecida aos assistidos em geral.  
 
  A isonomia é garantida por iguais condições de atendimento e acomodação a todos 
que aderem ao sistema, ressalvadas as situações excepcionais decorrentes de necessidades 
clínicas. Permitir qualquer forma de cobrança complementar decorrente da modalidade “diferença 
de classe” implicaria discriminação e privilégios não assegurados pela Constituição.   
 
  Salienta-se que a Constituição Federal estabelece como objetivos da República 
Federativa do Brasil a construção de uma sociedade solidária, com a redução das desigualdades 
sociais (art. 3º, incisos I e III).   
 
  Não se trata de uma igualdade formal e absoluta. Se é certo que a saúde é direito de 
todos, também é indiscutível que a possibilidade de pagamento da “diferença de classe” 
afronta a razoabilidade, pois geraria o efeito inverso, isto é, uma dificuldade ainda maior de 
acesso ao SUS justamente por aqueles que dependem exclusivamente do sistema público.   
    
  A repercussão negativa da aceitação da “diferença de classe” no sistema de saúde foi 
abordada com maestria no parecer do douto MPF, proferido nos autos do agravo de instrumento n. 
2003.04.01.036438-0/RS, adotado como fundamento de seu voto pelo Des. Federal Relator, Carlos 
Eduardo Thompson Flores Lenz, razão pela qual transcreve-se parte de seu voto: 
 

“.... Com efeito, em princípio, o atendimento ao pedido do autor criaria uma 

classe favorecida de usuários do SUS, constituída por aqueles que se disporiam (e 

teriam para tanto) pagar a pretendida “diferença de classe”. Neste estágio do 

processo, sequer se pode imaginar todas as consequências práticas disto. Mas, 

muito possivelmente haveria uma preferência de hospitais e médicos a 
direcionarem os recursos do SUS ao atendimento da “diferença de classe”, de 

modo a prejudicar os cidadãos que não dispõe de recursos para efetuarem este 

pagamento, e que só podem ser atendidos com a cobertura integral do SUS. O 

SUS, então, passaria a ter a função de um “plano de saúde”, ou de um “sistema 

de descontos”, já que mesmo o mais afortunado cidadão poderia se utilizar dos 

seus recursos para abater parte dos seus gastos com saúde, em acomodações 

confortáveis e luxuosas. Já se pode imaginar mais uma consequência disto: toda a 

camada da população que não se utiliza dos recursos do SUS, porque dispõe de 

recursos financeiros para custear integralmente uma internação privada, 
passaria a se utilizar dos parcos recursos públicos, na forma de “desconto.  



 

  Cumpre destacar que as regras de acesso ao sistema, por meio da consulta prévia nos 
postos de saúde, é medida necessária à garantia de isonomia, freando a procura ao SUS pelas 
pessoas que possuem condições de custear tratamento particular ou através de plano de saúde. 
Permitir o acesso do paciente sem prévio exame em unidade básica de saúde e por meio de seu 
médico de confiança, implica aumento do número de pessoas utilizando o sistema público, com a 
consequente elevação de gastos, ainda que o paciente pague a diferença pela acomodação superior, 
já que o custo da internação pelo SUS terá que ser arcado pelo Poder Público. 
 
  Outra consequência nefasta da “diferença de classe” é o acréscimo de pacientes a ser 
atendidos, o que implicará o aumento das já penosas filas para atendimento e internação, que 
ficarão restritas à população carente de recursos.  Os privilegiados que podem pagar a diferença de 
classe, certamente não enfrentarão as mesmas filas. 
 
  Para as situações como a descrita no RE 226835, assim como nos demais 
precedentes que existem no próprio STF, em que o paciente já está em atendimento pelo SUS e 
necessita de acomodação diferenciada por orientação médica, cumpre ao SUS garantir-lhe o 
isolamento, sem qualquer cobrança.  
 
  Necessário ter em mente que o artigo 196 da CF garante o acesso universal e 
igualitário e determina que tal direito deve ser assegurado pelo Estado, em sentido lato, mediante o 
estabelecimento de políticas públicas, sociais e econômicas. Ademais, o art. 199 da CF, que permite 
à iniciativa privada a atuação na assistência à saúde, define tal atuação como complementar e de 
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo sistema público de saúde. Para melhor compreensão, 
transcrevem-se os dispositivos constitucionais acima referidos: 
 

Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
 
Art. 199 A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

 
  As diretrizes que regem o SUS são definidas pelo gestor federal, com base nos 
dispositivos constitucionais e da Lei Federal 8080/90, por meio de decretos e portarias. Dentre tais 
diretrizes tem-se a proibição de cobrança de qualquer valor do beneficiário pelos prestadores de 
serviços no âmbito do sistema público de saúde, de modo que a “diferença de classe” fere 
dispostos da CF, cujo objetivo é garantir a gratuidade do acesso ao sistema, com a universalidade e 
a igualdade.  
   
  É o parecer. 
 
  Porto Alegre, maio de 2014. 
 
   
  CDP – Consultoria em Direito Público 
  Gladimir Chiele OAB/RS 41.290 
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DIFERENÇA DE CLASSE NO SUS – INVIÁVEL E INCONSTITUCIONAL 

 
  A presente abordagem trata de questão relevante e de extrema gravidade, pois pode 
afetar diretamente o atual modelo vigente do Sistema Único de Saúde. O pagamento da chamada 
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  1. Garantir ao paciente o direito à internação pelo SUS, de forma direta e sem 
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  3. Garantir a autonomia do médico escolhido pelo paciente para manter o 
atendimento junto ao Hospital, sem ficar sujeito a atenção de outro profissional vinculado ao SUS. 
 
  Resta concluir que a situação é, efetivamente, a melhor dos mundos aos usuários do 
SUS que tenham condições financeiras para pagar a chamada ‘diferença de classe’, pois agrega 
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do paciente. Enquanto isso, o SUS acabará pagando os maiores custos dos procedimentos que serão 
realizados por quem teria condições de bancar todo o tratamento, não apenas o que interessa as duas 
partes. 
 
  Importante tecer algumas observações acerca dos pedidos do CREMERS, constante 
na ação impetrada pelo referido Conselho. O pedido de escolha do médico pelo paciente, 
combinado à faculdade de desconsideração da triagem nos postos de saúde. Quanto ao primeiro, sua 
admissão levaria necessariamente à inutilização ou banalização do credenciamento para atuar como 
médico do SUS, já que qualquer médico poderia solicitar a internação de pacientes pelo sistema 
caso prevaleça a livre opção do usuário sobre o profissional que venha a lhe assistir.  
 
  Já o livre acesso ao sistema, independentemente da triagem pelos serviços públicos 
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possibilidade de custear serviços médicos em detrimento dos cidadãos que dependem 
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  Por outro lado, a exigência de triagem não afronta direitos, notadamente de usuários 
do SUS; ao contrário, concretiza o princípio da igualdade de acesso ao sistema, pois estabelece a 
entrada única para o atendimento, que possui regras gerais, universais, abrangentes e igualitárias.  
 
  A dispensa da triagem, afastando a presença de profissional do SUS no pedido de 
baixa hospitalar, substituída por médico, credenciado ou não, a pretexto de se tratar de profissional 
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excepcionais que requeriam isolamento ou a necessidade médica para o paciente. As situações são 
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ampliada, como quer o autor da demanda, sob pena de distorção dos fatos e das deliberações 
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seguinte sentido: 
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sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas no sentido de reduzi-
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  Pela pretensão do CREMERS, em momento algum poderia o gestor do SUS interpor 
embaraços de natureza administrativa para obstar o acesso de usuários ao sistema único de saúde. 
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a forma de prestar o serviço. E o sistema único de saúde deve funcionar nos mesmos moldes dos 
planos de saúde privados, inclusive o da UNIMED, cooperativa dos próprios médicos que buscam 
um diferencial em relação ao SUS. 
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  Para entender melhor o funcionamento do sistema, basta fazer uma simples 
comparação do SUS com os demais planos privados de saúde. E a história é singela. 
 



 

  Qualquer cidadão que tenha condições de manter um plano privado de saúde, 
somente consegue obter atendimento de um determinado médico, SE ESTE MÉDICO FOR 
CREDENCIADO E AUTORIZADO a operar pelo plano de saúde pertencente ao usuário. Esta 
comparação é de extrema importância. Nenhum médico irá atender um determinado paciente com 
plano de saúde, se este profissional não for credenciado pelo referido plano. Então, a porta de 
entrada do plano privado de saúde é o médico obrigatoriamente credenciado para tanto. Do 
contrário, não haverá atendimento. 
 
  O SUS funciona assim também. Para entrar no sistema e ter as despesas bancadas 
pelo erário, o cidadão deve ser atendido inicialmente pelo médico ou pelos demais profissionais 
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  A argumentação da entidade corporativa revela que o paciente deve ter direito à 
escolha de seu médico. Nem o SUS, nem os planos privados, inclusive cooperativas de médicos, 
impedem a escolha de médicos, desde que os mesmos sejam credenciados por cada um dos seus 
sistemas e estejam trabalhando na rede.  
   
  Portanto, falaciosa e corporativa a alegação, que visa exclusivamente a preservação 
de privilégios financeiros e operacionais, em detrimento do que isso pode provocar no sistema 
público e nos milhões de usuários que não terão esta condição de beneficio concedido aos mais 
abastados. 
 
  Da ementa da decisão proferida no RE 226.835 constata-se a diferença entre os casos 
acima já referidos, na medida em que, no precedente utilizado pelo CREMERS, é autorizada a 
internação em quarto diferenciado em razão das condições pessoais do paciente, que necessitava 
de quarto privativo.  
 
  Não se tratava de opção do paciente por acomodações mais confortáveis ou melhores 
condições de hotelaria por escolha sua, porém situação clínica a exigir isolamento. Tampouco 
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pacientes optem por quarto privativo para obter privacidade e melhores condições de conforto. A 
diferença buscada, em verdade, não é em relação ao tratamento, mas à hotelaria e ao pagamento do 
médico escolhido pelo usuário, o que implica quebra do princípio da igualdade, além de provocar 
total procura do SUS por pessoas com condições de arcar com o custo total, em detrimento da 
população carente, já que há limitação de vagas no sistema.  
 
  Se fosse permitida também a escolha do profissional responsável pelo 
acompanhamento médico e a liberação da triagem de atendimento nos postos de saúde, haveria uma 
interpretação muito além dos verdadeiros princípios que norteiam um sistema público de saúde. 
Repita-se que, por certo, teríamos a criação de duas categorias no âmbito do SUS, ferindo de morte 
o princípio da isonomia que, juntamente com o princípio da universalidade, rege o sistema de saúde 
proposto pela Constituição de 1988.  



 

  Neste sentido, qualquer decisão neste sentido, que atenda os reclamos de médicos e 
até mesmo de hospitais, vai de encontro aos avanços sociais conquistados no âmbito do SUS nos 
últimos 20 anos, hierarquizando e elitizando o sistema, ao invés de ampliá-lo. Possibilitar a opção 
pela “diferença de classe” seria conferir tratamento especial e diferenciado aos pacientes em um 
sistema que prevê o acesso universal e igualitário da população às ações e serviços do Sistema 
Único de Saúde.  
 
  Seria uma absurda criação de classe favorecida de usuários do SUS, composta por 
aqueles que poderiam pagar pela “diferença de classe”. A assistência à saúde é um serviço 
público e, como tal, não pode ser exigido de forma diversa da prevista em lei. Ademais, não há 
direito constitucional de ver partilhado com o Estado os custos hospitalares decorrentes de opção 
por acomodações de classe superior àquela oferecida aos assistidos em geral.  
 
  A isonomia é garantida por iguais condições de atendimento e acomodação a todos 
que aderem ao sistema, ressalvadas as situações excepcionais decorrentes de necessidades 
clínicas. Permitir qualquer forma de cobrança complementar decorrente da modalidade “diferença 
de classe” implicaria discriminação e privilégios não assegurados pela Constituição.   
 
  Salienta-se que a Constituição Federal estabelece como objetivos da República 
Federativa do Brasil a construção de uma sociedade solidária, com a redução das desigualdades 
sociais (art. 3º, incisos I e III).   
 
  Não se trata de uma igualdade formal e absoluta. Se é certo que a saúde é direito de 
todos, também é indiscutível que a possibilidade de pagamento da “diferença de classe” 
afronta a razoabilidade, pois geraria o efeito inverso, isto é, uma dificuldade ainda maior de 
acesso ao SUS justamente por aqueles que dependem exclusivamente do sistema público.   
    
  A repercussão negativa da aceitação da “diferença de classe” no sistema de saúde foi 
abordada com maestria no parecer do douto MPF, proferido nos autos do agravo de instrumento n. 
2003.04.01.036438-0/RS, adotado como fundamento de seu voto pelo Des. Federal Relator, Carlos 
Eduardo Thompson Flores Lenz, razão pela qual transcreve-se parte de seu voto: 
 

“.... Com efeito, em princípio, o atendimento ao pedido do autor criaria uma 

classe favorecida de usuários do SUS, constituída por aqueles que se disporiam (e 

teriam para tanto) pagar a pretendida “diferença de classe”. Neste estágio do 

processo, sequer se pode imaginar todas as consequências práticas disto. Mas, 

muito possivelmente haveria uma preferência de hospitais e médicos a 
direcionarem os recursos do SUS ao atendimento da “diferença de classe”, de 

modo a prejudicar os cidadãos que não dispõe de recursos para efetuarem este 

pagamento, e que só podem ser atendidos com a cobertura integral do SUS. O 

SUS, então, passaria a ter a função de um “plano de saúde”, ou de um “sistema 

de descontos”, já que mesmo o mais afortunado cidadão poderia se utilizar dos 

seus recursos para abater parte dos seus gastos com saúde, em acomodações 

confortáveis e luxuosas. Já se pode imaginar mais uma consequência disto: toda a 

camada da população que não se utiliza dos recursos do SUS, porque dispõe de 

recursos financeiros para custear integralmente uma internação privada, 
passaria a se utilizar dos parcos recursos públicos, na forma de “desconto.  



 

  Cumpre destacar que as regras de acesso ao sistema, por meio da consulta prévia nos 
postos de saúde, é medida necessária à garantia de isonomia, freando a procura ao SUS pelas 
pessoas que possuem condições de custear tratamento particular ou através de plano de saúde. 
Permitir o acesso do paciente sem prévio exame em unidade básica de saúde e por meio de seu 
médico de confiança, implica aumento do número de pessoas utilizando o sistema público, com a 
consequente elevação de gastos, ainda que o paciente pague a diferença pela acomodação superior, 
já que o custo da internação pelo SUS terá que ser arcado pelo Poder Público. 
 
  Outra consequência nefasta da “diferença de classe” é o acréscimo de pacientes a ser 
atendidos, o que implicará o aumento das já penosas filas para atendimento e internação, que 
ficarão restritas à população carente de recursos.  Os privilegiados que podem pagar a diferença de 
classe, certamente não enfrentarão as mesmas filas. 
 
  Para as situações como a descrita no RE 226835, assim como nos demais 
precedentes que existem no próprio STF, em que o paciente já está em atendimento pelo SUS e 
necessita de acomodação diferenciada por orientação médica, cumpre ao SUS garantir-lhe o 
isolamento, sem qualquer cobrança.  
 
  Necessário ter em mente que o artigo 196 da CF garante o acesso universal e 
igualitário e determina que tal direito deve ser assegurado pelo Estado, em sentido lato, mediante o 
estabelecimento de políticas públicas, sociais e econômicas. Ademais, o art. 199 da CF, que permite 
à iniciativa privada a atuação na assistência à saúde, define tal atuação como complementar e de 
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo sistema público de saúde. Para melhor compreensão, 
transcrevem-se os dispositivos constitucionais acima referidos: 
 

Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
 
Art. 199 A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

 
  As diretrizes que regem o SUS são definidas pelo gestor federal, com base nos 
dispositivos constitucionais e da Lei Federal 8080/90, por meio de decretos e portarias. Dentre tais 
diretrizes tem-se a proibição de cobrança de qualquer valor do beneficiário pelos prestadores de 
serviços no âmbito do sistema público de saúde, de modo que a “diferença de classe” fere 
dispostos da CF, cujo objetivo é garantir a gratuidade do acesso ao sistema, com a universalidade e 
a igualdade.  
   
  É o parecer. 
 
  Porto Alegre, maio de 2014. 
 
   
  CDP – Consultoria em Direito Público 
  Gladimir Chiele OAB/RS 41.290 
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Pretensão. 

 
DIFERENÇA DE CLASSE NO SUS – INVIÁVEL E INCONSTITUCIONAL 

 
  A presente abordagem trata de questão relevante e de extrema gravidade, pois pode 
afetar diretamente o atual modelo vigente do Sistema Único de Saúde. O pagamento da chamada 
‘diferença de classe no SUS’, discutido no Recurso Extraordinário 581.488, junto ao Supremo 
Tribunal Federal, merece de parte dos administradores uma redobrada atenção, em vista de suas 
consequências danosas para o sistema de saúde. O processo do Município de Canela tem 
repercussão geral reconhecida pelo STF e servirá como parâmetro para todas as demais decisões 
acerca da matéria em todo o país. 
 
  Para entender o alcance da pretensão do Conselho Regional de Medicina/RS, são três 
os pedidos deduzidos na demanda posta em julgamento, quais sejam:  
 
  1. Garantir ao paciente o direito à internação pelo SUS, de forma direta e sem 
triagem do sistema, com a possibilidade de optar por acomodações superiores, pagando uma 
diferença de valores ao Hospital, bem como de honorários aos médicos, acertados previamente; 
 
  2. Garantir o direito do paciente escolher o seu médico assistente, credenciado ou não 
ao SUS, visando obter o diagnóstico de baixa diretamente junto ao Hospital, sem a necessidade de 
ser examinado por outro médico em local designado pelo sistema único; 
 
  3. Garantir a autonomia do médico escolhido pelo paciente para manter o 
atendimento junto ao Hospital, sem ficar sujeito a atenção de outro profissional vinculado ao SUS. 
 
  Resta concluir que a situação é, efetivamente, a melhor dos mundos aos usuários do 
SUS que tenham condições financeiras para pagar a chamada ‘diferença de classe’, pois agrega 
atendimento privilegiado junto ao Hospital e com seu médico particular, ambos recebendo valores 
do paciente. Enquanto isso, o SUS acabará pagando os maiores custos dos procedimentos que serão 
realizados por quem teria condições de bancar todo o tratamento, não apenas o que interessa as duas 
partes. 
 
  Importante tecer algumas observações acerca dos pedidos do CREMERS, constante 
na ação impetrada pelo referido Conselho. O pedido de escolha do médico pelo paciente, 
combinado à faculdade de desconsideração da triagem nos postos de saúde. Quanto ao primeiro, sua 
admissão levaria necessariamente à inutilização ou banalização do credenciamento para atuar como 
médico do SUS, já que qualquer médico poderia solicitar a internação de pacientes pelo sistema 
caso prevaleça a livre opção do usuário sobre o profissional que venha a lhe assistir.  
 
  Já o livre acesso ao sistema, independentemente da triagem pelos serviços públicos 
de saúde, pode levar a práticas fraudulentas, paralelamente ao privilégio concedido àqueles com 
possibilidade de custear serviços médicos em detrimento dos cidadãos que dependem 
exclusivamente do SUS para os cuidados de sua saúde. 



 

  Por outro lado, a exigência de triagem não afronta direitos, notadamente de usuários 
do SUS; ao contrário, concretiza o princípio da igualdade de acesso ao sistema, pois estabelece a 
entrada única para o atendimento, que possui regras gerais, universais, abrangentes e igualitárias.  
 
  A dispensa da triagem, afastando a presença de profissional do SUS no pedido de 
baixa hospitalar, substituída por médico, credenciado ou não, a pretexto de se tratar de profissional 
de confiança do paciente, cria privilégio, vulnerando o princípio da isonomia, na medida em que os 
que podem arcar com parcela das despesas, terão acesso diferenciado, ao passo que todos os demais 
usuários se submeteriam à triagem usual. 
 
  O CREMERS se vale de outras decisões do próprio Supremo Tribunal Federal que 
autorizou a internação diferenciada, com pagamento da ‘diferença de classe’, mas em casos 
excepcionais que requeriam isolamento ou a necessidade médica para o paciente. As situações são 
diversas, de modo que não pode ser aplicada decisão pontual e específica do STF, de forma 
ampliada, como quer o autor da demanda, sob pena de distorção dos fatos e das deliberações 
corretamente proferidas pela mais alta Corte do país. 
 
  Nas ações específicas acima referidas, a conclusão dos Ministros do STF foi no 
seguinte sentido: 

O direito à saúde, como está assegurado no art. 196 da Constituição, não deve 

sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas no sentido de reduzi-

lo ou de dificultar o acesso a ele. Inexistência, no caso, de ofensa ao princípio da 

isonomia. 
 
  Pela pretensão do CREMERS, em momento algum poderia o gestor do SUS interpor 
embaraços de natureza administrativa para obstar o acesso de usuários ao sistema único de saúde. 
Tal fato não ocorre; ao revés, os gestores buscam facilitar sempre o acesso, reduzindo cada vez mais 
a espera por consultas, elevando o número de leitos dentro das necessidades da demanda e 
aprimorando os serviços especializados, para oferecer cada vez mais qualidade na rede pública. 
 
  Contudo, o caso concreto não versa sobre impedimentos de ordem administrativa ou 
burocrática, mas decorrente de previsão constitucional, de acesso igualitário e de universalidade no 
atendimento, sem favorecer ou privilegiar determinada pessoa. 
 
  Desta forma, o Município assegura ao usuário do sistema de saúde os preceitos do 
art. 196 da Carta Federal, sem causar qualquer prejuízo ou embaraços para o acesso. Entretanto, a 
exemplo do que ocorre com os planos de saúde, o gestor do sistema tem a obrigação de normatizar 
a forma de prestar o serviço. E o sistema único de saúde deve funcionar nos mesmos moldes dos 
planos de saúde privados, inclusive o da UNIMED, cooperativa dos próprios médicos que buscam 
um diferencial em relação ao SUS. 
 
  Comparativo 
 
  Para entender melhor o funcionamento do sistema, basta fazer uma simples 
comparação do SUS com os demais planos privados de saúde. E a história é singela. 
 



 

  Qualquer cidadão que tenha condições de manter um plano privado de saúde, 
somente consegue obter atendimento de um determinado médico, SE ESTE MÉDICO FOR 
CREDENCIADO E AUTORIZADO a operar pelo plano de saúde pertencente ao usuário. Esta 
comparação é de extrema importância. Nenhum médico irá atender um determinado paciente com 
plano de saúde, se este profissional não for credenciado pelo referido plano. Então, a porta de 
entrada do plano privado de saúde é o médico obrigatoriamente credenciado para tanto. Do 
contrário, não haverá atendimento. 
 
  O SUS funciona assim também. Para entrar no sistema e ter as despesas bancadas 
pelo erário, o cidadão deve ser atendido inicialmente pelo médico ou pelos demais profissionais 
credenciados pelo SUS, como ocorre no sistema privado de planos de saúde. Esses profissionais 
fazem parte de uma rede pública de atenção à saúde e atuam em prédios igualmente públicos, para 
onde se dirigem todos os interessados em receber tratamento pelo sistema. 
 
  A argumentação da entidade corporativa revela que o paciente deve ter direito à 
escolha de seu médico. Nem o SUS, nem os planos privados, inclusive cooperativas de médicos, 
impedem a escolha de médicos, desde que os mesmos sejam credenciados por cada um dos seus 
sistemas e estejam trabalhando na rede.  
   
  Portanto, falaciosa e corporativa a alegação, que visa exclusivamente a preservação 
de privilégios financeiros e operacionais, em detrimento do que isso pode provocar no sistema 
público e nos milhões de usuários que não terão esta condição de beneficio concedido aos mais 
abastados. 
 
  Da ementa da decisão proferida no RE 226.835 constata-se a diferença entre os casos 
acima já referidos, na medida em que, no precedente utilizado pelo CREMERS, é autorizada a 
internação em quarto diferenciado em razão das condições pessoais do paciente, que necessitava 
de quarto privativo.  
 
  Não se tratava de opção do paciente por acomodações mais confortáveis ou melhores 
condições de hotelaria por escolha sua, porém situação clínica a exigir isolamento. Tampouco 
buscava o autor a escolha de profissional médico.  
 
  Na ação civil pública de Canela, pretende o CREMERS autorização para que os 
pacientes optem por quarto privativo para obter privacidade e melhores condições de conforto. A 
diferença buscada, em verdade, não é em relação ao tratamento, mas à hotelaria e ao pagamento do 
médico escolhido pelo usuário, o que implica quebra do princípio da igualdade, além de provocar 
total procura do SUS por pessoas com condições de arcar com o custo total, em detrimento da 
população carente, já que há limitação de vagas no sistema.  
 
  Se fosse permitida também a escolha do profissional responsável pelo 
acompanhamento médico e a liberação da triagem de atendimento nos postos de saúde, haveria uma 
interpretação muito além dos verdadeiros princípios que norteiam um sistema público de saúde. 
Repita-se que, por certo, teríamos a criação de duas categorias no âmbito do SUS, ferindo de morte 
o princípio da isonomia que, juntamente com o princípio da universalidade, rege o sistema de saúde 
proposto pela Constituição de 1988.  



 

  Neste sentido, qualquer decisão neste sentido, que atenda os reclamos de médicos e 
até mesmo de hospitais, vai de encontro aos avanços sociais conquistados no âmbito do SUS nos 
últimos 20 anos, hierarquizando e elitizando o sistema, ao invés de ampliá-lo. Possibilitar a opção 
pela “diferença de classe” seria conferir tratamento especial e diferenciado aos pacientes em um 
sistema que prevê o acesso universal e igualitário da população às ações e serviços do Sistema 
Único de Saúde.  
 
  Seria uma absurda criação de classe favorecida de usuários do SUS, composta por 
aqueles que poderiam pagar pela “diferença de classe”. A assistência à saúde é um serviço 
público e, como tal, não pode ser exigido de forma diversa da prevista em lei. Ademais, não há 
direito constitucional de ver partilhado com o Estado os custos hospitalares decorrentes de opção 
por acomodações de classe superior àquela oferecida aos assistidos em geral.  
 
  A isonomia é garantida por iguais condições de atendimento e acomodação a todos 
que aderem ao sistema, ressalvadas as situações excepcionais decorrentes de necessidades 
clínicas. Permitir qualquer forma de cobrança complementar decorrente da modalidade “diferença 
de classe” implicaria discriminação e privilégios não assegurados pela Constituição.   
 
  Salienta-se que a Constituição Federal estabelece como objetivos da República 
Federativa do Brasil a construção de uma sociedade solidária, com a redução das desigualdades 
sociais (art. 3º, incisos I e III).   
 
  Não se trata de uma igualdade formal e absoluta. Se é certo que a saúde é direito de 
todos, também é indiscutível que a possibilidade de pagamento da “diferença de classe” 
afronta a razoabilidade, pois geraria o efeito inverso, isto é, uma dificuldade ainda maior de 
acesso ao SUS justamente por aqueles que dependem exclusivamente do sistema público.   
    
  A repercussão negativa da aceitação da “diferença de classe” no sistema de saúde foi 
abordada com maestria no parecer do douto MPF, proferido nos autos do agravo de instrumento n. 
2003.04.01.036438-0/RS, adotado como fundamento de seu voto pelo Des. Federal Relator, Carlos 
Eduardo Thompson Flores Lenz, razão pela qual transcreve-se parte de seu voto: 
 

“.... Com efeito, em princípio, o atendimento ao pedido do autor criaria uma 

classe favorecida de usuários do SUS, constituída por aqueles que se disporiam (e 

teriam para tanto) pagar a pretendida “diferença de classe”. Neste estágio do 

processo, sequer se pode imaginar todas as consequências práticas disto. Mas, 

muito possivelmente haveria uma preferência de hospitais e médicos a 
direcionarem os recursos do SUS ao atendimento da “diferença de classe”, de 

modo a prejudicar os cidadãos que não dispõe de recursos para efetuarem este 

pagamento, e que só podem ser atendidos com a cobertura integral do SUS. O 

SUS, então, passaria a ter a função de um “plano de saúde”, ou de um “sistema 

de descontos”, já que mesmo o mais afortunado cidadão poderia se utilizar dos 

seus recursos para abater parte dos seus gastos com saúde, em acomodações 

confortáveis e luxuosas. Já se pode imaginar mais uma consequência disto: toda a 

camada da população que não se utiliza dos recursos do SUS, porque dispõe de 

recursos financeiros para custear integralmente uma internação privada, 
passaria a se utilizar dos parcos recursos públicos, na forma de “desconto.  



 

  Cumpre destacar que as regras de acesso ao sistema, por meio da consulta prévia nos 
postos de saúde, é medida necessária à garantia de isonomia, freando a procura ao SUS pelas 
pessoas que possuem condições de custear tratamento particular ou através de plano de saúde. 
Permitir o acesso do paciente sem prévio exame em unidade básica de saúde e por meio de seu 
médico de confiança, implica aumento do número de pessoas utilizando o sistema público, com a 
consequente elevação de gastos, ainda que o paciente pague a diferença pela acomodação superior, 
já que o custo da internação pelo SUS terá que ser arcado pelo Poder Público. 
 
  Outra consequência nefasta da “diferença de classe” é o acréscimo de pacientes a ser 
atendidos, o que implicará o aumento das já penosas filas para atendimento e internação, que 
ficarão restritas à população carente de recursos.  Os privilegiados que podem pagar a diferença de 
classe, certamente não enfrentarão as mesmas filas. 
 
  Para as situações como a descrita no RE 226835, assim como nos demais 
precedentes que existem no próprio STF, em que o paciente já está em atendimento pelo SUS e 
necessita de acomodação diferenciada por orientação médica, cumpre ao SUS garantir-lhe o 
isolamento, sem qualquer cobrança.  
 
  Necessário ter em mente que o artigo 196 da CF garante o acesso universal e 
igualitário e determina que tal direito deve ser assegurado pelo Estado, em sentido lato, mediante o 
estabelecimento de políticas públicas, sociais e econômicas. Ademais, o art. 199 da CF, que permite 
à iniciativa privada a atuação na assistência à saúde, define tal atuação como complementar e de 
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo sistema público de saúde. Para melhor compreensão, 
transcrevem-se os dispositivos constitucionais acima referidos: 
 

Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
 
Art. 199 A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

 
  As diretrizes que regem o SUS são definidas pelo gestor federal, com base nos 
dispositivos constitucionais e da Lei Federal 8080/90, por meio de decretos e portarias. Dentre tais 
diretrizes tem-se a proibição de cobrança de qualquer valor do beneficiário pelos prestadores de 
serviços no âmbito do sistema público de saúde, de modo que a “diferença de classe” fere 
dispostos da CF, cujo objetivo é garantir a gratuidade do acesso ao sistema, com a universalidade e 
a igualdade.  
   
  É o parecer. 
 
  Porto Alegre, maio de 2014. 
 
   
  CDP – Consultoria em Direito Público 
  Gladimir Chiele OAB/RS 41.290 
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DIFERENÇA DE CLASSE NO SUS – INVIÁVEL E INCONSTITUCIONAL 

 
  A presente abordagem trata de questão relevante e de extrema gravidade, pois pode 
afetar diretamente o atual modelo vigente do Sistema Único de Saúde. O pagamento da chamada 
‘diferença de classe no SUS’, discutido no Recurso Extraordinário 581.488, junto ao Supremo 
Tribunal Federal, merece de parte dos administradores uma redobrada atenção, em vista de suas 
consequências danosas para o sistema de saúde. O processo do Município de Canela tem 
repercussão geral reconhecida pelo STF e servirá como parâmetro para todas as demais decisões 
acerca da matéria em todo o país. 
 
  Para entender o alcance da pretensão do Conselho Regional de Medicina/RS, são três 
os pedidos deduzidos na demanda posta em julgamento, quais sejam:  
 
  1. Garantir ao paciente o direito à internação pelo SUS, de forma direta e sem 
triagem do sistema, com a possibilidade de optar por acomodações superiores, pagando uma 
diferença de valores ao Hospital, bem como de honorários aos médicos, acertados previamente; 
 
  2. Garantir o direito do paciente escolher o seu médico assistente, credenciado ou não 
ao SUS, visando obter o diagnóstico de baixa diretamente junto ao Hospital, sem a necessidade de 
ser examinado por outro médico em local designado pelo sistema único; 
 
  3. Garantir a autonomia do médico escolhido pelo paciente para manter o 
atendimento junto ao Hospital, sem ficar sujeito a atenção de outro profissional vinculado ao SUS. 
 
  Resta concluir que a situação é, efetivamente, a melhor dos mundos aos usuários do 
SUS que tenham condições financeiras para pagar a chamada ‘diferença de classe’, pois agrega 
atendimento privilegiado junto ao Hospital e com seu médico particular, ambos recebendo valores 
do paciente. Enquanto isso, o SUS acabará pagando os maiores custos dos procedimentos que serão 
realizados por quem teria condições de bancar todo o tratamento, não apenas o que interessa as duas 
partes. 
 
  Importante tecer algumas observações acerca dos pedidos do CREMERS, constante 
na ação impetrada pelo referido Conselho. O pedido de escolha do médico pelo paciente, 
combinado à faculdade de desconsideração da triagem nos postos de saúde. Quanto ao primeiro, sua 
admissão levaria necessariamente à inutilização ou banalização do credenciamento para atuar como 
médico do SUS, já que qualquer médico poderia solicitar a internação de pacientes pelo sistema 
caso prevaleça a livre opção do usuário sobre o profissional que venha a lhe assistir.  
 
  Já o livre acesso ao sistema, independentemente da triagem pelos serviços públicos 
de saúde, pode levar a práticas fraudulentas, paralelamente ao privilégio concedido àqueles com 
possibilidade de custear serviços médicos em detrimento dos cidadãos que dependem 
exclusivamente do SUS para os cuidados de sua saúde. 



 

  Por outro lado, a exigência de triagem não afronta direitos, notadamente de usuários 
do SUS; ao contrário, concretiza o princípio da igualdade de acesso ao sistema, pois estabelece a 
entrada única para o atendimento, que possui regras gerais, universais, abrangentes e igualitárias.  
 
  A dispensa da triagem, afastando a presença de profissional do SUS no pedido de 
baixa hospitalar, substituída por médico, credenciado ou não, a pretexto de se tratar de profissional 
de confiança do paciente, cria privilégio, vulnerando o princípio da isonomia, na medida em que os 
que podem arcar com parcela das despesas, terão acesso diferenciado, ao passo que todos os demais 
usuários se submeteriam à triagem usual. 
 
  O CREMERS se vale de outras decisões do próprio Supremo Tribunal Federal que 
autorizou a internação diferenciada, com pagamento da ‘diferença de classe’, mas em casos 
excepcionais que requeriam isolamento ou a necessidade médica para o paciente. As situações são 
diversas, de modo que não pode ser aplicada decisão pontual e específica do STF, de forma 
ampliada, como quer o autor da demanda, sob pena de distorção dos fatos e das deliberações 
corretamente proferidas pela mais alta Corte do país. 
 
  Nas ações específicas acima referidas, a conclusão dos Ministros do STF foi no 
seguinte sentido: 

O direito à saúde, como está assegurado no art. 196 da Constituição, não deve 

sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas no sentido de reduzi-

lo ou de dificultar o acesso a ele. Inexistência, no caso, de ofensa ao princípio da 

isonomia. 
 
  Pela pretensão do CREMERS, em momento algum poderia o gestor do SUS interpor 
embaraços de natureza administrativa para obstar o acesso de usuários ao sistema único de saúde. 
Tal fato não ocorre; ao revés, os gestores buscam facilitar sempre o acesso, reduzindo cada vez mais 
a espera por consultas, elevando o número de leitos dentro das necessidades da demanda e 
aprimorando os serviços especializados, para oferecer cada vez mais qualidade na rede pública. 
 
  Contudo, o caso concreto não versa sobre impedimentos de ordem administrativa ou 
burocrática, mas decorrente de previsão constitucional, de acesso igualitário e de universalidade no 
atendimento, sem favorecer ou privilegiar determinada pessoa. 
 
  Desta forma, o Município assegura ao usuário do sistema de saúde os preceitos do 
art. 196 da Carta Federal, sem causar qualquer prejuízo ou embaraços para o acesso. Entretanto, a 
exemplo do que ocorre com os planos de saúde, o gestor do sistema tem a obrigação de normatizar 
a forma de prestar o serviço. E o sistema único de saúde deve funcionar nos mesmos moldes dos 
planos de saúde privados, inclusive o da UNIMED, cooperativa dos próprios médicos que buscam 
um diferencial em relação ao SUS. 
 
  Comparativo 
 
  Para entender melhor o funcionamento do sistema, basta fazer uma simples 
comparação do SUS com os demais planos privados de saúde. E a história é singela. 
 



 

  Qualquer cidadão que tenha condições de manter um plano privado de saúde, 
somente consegue obter atendimento de um determinado médico, SE ESTE MÉDICO FOR 
CREDENCIADO E AUTORIZADO a operar pelo plano de saúde pertencente ao usuário. Esta 
comparação é de extrema importância. Nenhum médico irá atender um determinado paciente com 
plano de saúde, se este profissional não for credenciado pelo referido plano. Então, a porta de 
entrada do plano privado de saúde é o médico obrigatoriamente credenciado para tanto. Do 
contrário, não haverá atendimento. 
 
  O SUS funciona assim também. Para entrar no sistema e ter as despesas bancadas 
pelo erário, o cidadão deve ser atendido inicialmente pelo médico ou pelos demais profissionais 
credenciados pelo SUS, como ocorre no sistema privado de planos de saúde. Esses profissionais 
fazem parte de uma rede pública de atenção à saúde e atuam em prédios igualmente públicos, para 
onde se dirigem todos os interessados em receber tratamento pelo sistema. 
 
  A argumentação da entidade corporativa revela que o paciente deve ter direito à 
escolha de seu médico. Nem o SUS, nem os planos privados, inclusive cooperativas de médicos, 
impedem a escolha de médicos, desde que os mesmos sejam credenciados por cada um dos seus 
sistemas e estejam trabalhando na rede.  
   
  Portanto, falaciosa e corporativa a alegação, que visa exclusivamente a preservação 
de privilégios financeiros e operacionais, em detrimento do que isso pode provocar no sistema 
público e nos milhões de usuários que não terão esta condição de beneficio concedido aos mais 
abastados. 
 
  Da ementa da decisão proferida no RE 226.835 constata-se a diferença entre os casos 
acima já referidos, na medida em que, no precedente utilizado pelo CREMERS, é autorizada a 
internação em quarto diferenciado em razão das condições pessoais do paciente, que necessitava 
de quarto privativo.  
 
  Não se tratava de opção do paciente por acomodações mais confortáveis ou melhores 
condições de hotelaria por escolha sua, porém situação clínica a exigir isolamento. Tampouco 
buscava o autor a escolha de profissional médico.  
 
  Na ação civil pública de Canela, pretende o CREMERS autorização para que os 
pacientes optem por quarto privativo para obter privacidade e melhores condições de conforto. A 
diferença buscada, em verdade, não é em relação ao tratamento, mas à hotelaria e ao pagamento do 
médico escolhido pelo usuário, o que implica quebra do princípio da igualdade, além de provocar 
total procura do SUS por pessoas com condições de arcar com o custo total, em detrimento da 
população carente, já que há limitação de vagas no sistema.  
 
  Se fosse permitida também a escolha do profissional responsável pelo 
acompanhamento médico e a liberação da triagem de atendimento nos postos de saúde, haveria uma 
interpretação muito além dos verdadeiros princípios que norteiam um sistema público de saúde. 
Repita-se que, por certo, teríamos a criação de duas categorias no âmbito do SUS, ferindo de morte 
o princípio da isonomia que, juntamente com o princípio da universalidade, rege o sistema de saúde 
proposto pela Constituição de 1988.  



 

  Neste sentido, qualquer decisão neste sentido, que atenda os reclamos de médicos e 
até mesmo de hospitais, vai de encontro aos avanços sociais conquistados no âmbito do SUS nos 
últimos 20 anos, hierarquizando e elitizando o sistema, ao invés de ampliá-lo. Possibilitar a opção 
pela “diferença de classe” seria conferir tratamento especial e diferenciado aos pacientes em um 
sistema que prevê o acesso universal e igualitário da população às ações e serviços do Sistema 
Único de Saúde.  
 
  Seria uma absurda criação de classe favorecida de usuários do SUS, composta por 
aqueles que poderiam pagar pela “diferença de classe”. A assistência à saúde é um serviço 
público e, como tal, não pode ser exigido de forma diversa da prevista em lei. Ademais, não há 
direito constitucional de ver partilhado com o Estado os custos hospitalares decorrentes de opção 
por acomodações de classe superior àquela oferecida aos assistidos em geral.  
 
  A isonomia é garantida por iguais condições de atendimento e acomodação a todos 
que aderem ao sistema, ressalvadas as situações excepcionais decorrentes de necessidades 
clínicas. Permitir qualquer forma de cobrança complementar decorrente da modalidade “diferença 
de classe” implicaria discriminação e privilégios não assegurados pela Constituição.   
 
  Salienta-se que a Constituição Federal estabelece como objetivos da República 
Federativa do Brasil a construção de uma sociedade solidária, com a redução das desigualdades 
sociais (art. 3º, incisos I e III).   
 
  Não se trata de uma igualdade formal e absoluta. Se é certo que a saúde é direito de 
todos, também é indiscutível que a possibilidade de pagamento da “diferença de classe” 
afronta a razoabilidade, pois geraria o efeito inverso, isto é, uma dificuldade ainda maior de 
acesso ao SUS justamente por aqueles que dependem exclusivamente do sistema público.   
    
  A repercussão negativa da aceitação da “diferença de classe” no sistema de saúde foi 
abordada com maestria no parecer do douto MPF, proferido nos autos do agravo de instrumento n. 
2003.04.01.036438-0/RS, adotado como fundamento de seu voto pelo Des. Federal Relator, Carlos 
Eduardo Thompson Flores Lenz, razão pela qual transcreve-se parte de seu voto: 
 

“.... Com efeito, em princípio, o atendimento ao pedido do autor criaria uma 

classe favorecida de usuários do SUS, constituída por aqueles que se disporiam (e 

teriam para tanto) pagar a pretendida “diferença de classe”. Neste estágio do 

processo, sequer se pode imaginar todas as consequências práticas disto. Mas, 

muito possivelmente haveria uma preferência de hospitais e médicos a 
direcionarem os recursos do SUS ao atendimento da “diferença de classe”, de 

modo a prejudicar os cidadãos que não dispõe de recursos para efetuarem este 

pagamento, e que só podem ser atendidos com a cobertura integral do SUS. O 

SUS, então, passaria a ter a função de um “plano de saúde”, ou de um “sistema 

de descontos”, já que mesmo o mais afortunado cidadão poderia se utilizar dos 

seus recursos para abater parte dos seus gastos com saúde, em acomodações 

confortáveis e luxuosas. Já se pode imaginar mais uma consequência disto: toda a 

camada da população que não se utiliza dos recursos do SUS, porque dispõe de 

recursos financeiros para custear integralmente uma internação privada, 
passaria a se utilizar dos parcos recursos públicos, na forma de “desconto.  



 

  Cumpre destacar que as regras de acesso ao sistema, por meio da consulta prévia nos 
postos de saúde, é medida necessária à garantia de isonomia, freando a procura ao SUS pelas 
pessoas que possuem condições de custear tratamento particular ou através de plano de saúde. 
Permitir o acesso do paciente sem prévio exame em unidade básica de saúde e por meio de seu 
médico de confiança, implica aumento do número de pessoas utilizando o sistema público, com a 
consequente elevação de gastos, ainda que o paciente pague a diferença pela acomodação superior, 
já que o custo da internação pelo SUS terá que ser arcado pelo Poder Público. 
 
  Outra consequência nefasta da “diferença de classe” é o acréscimo de pacientes a ser 
atendidos, o que implicará o aumento das já penosas filas para atendimento e internação, que 
ficarão restritas à população carente de recursos.  Os privilegiados que podem pagar a diferença de 
classe, certamente não enfrentarão as mesmas filas. 
 
  Para as situações como a descrita no RE 226835, assim como nos demais 
precedentes que existem no próprio STF, em que o paciente já está em atendimento pelo SUS e 
necessita de acomodação diferenciada por orientação médica, cumpre ao SUS garantir-lhe o 
isolamento, sem qualquer cobrança.  
 
  Necessário ter em mente que o artigo 196 da CF garante o acesso universal e 
igualitário e determina que tal direito deve ser assegurado pelo Estado, em sentido lato, mediante o 
estabelecimento de políticas públicas, sociais e econômicas. Ademais, o art. 199 da CF, que permite 
à iniciativa privada a atuação na assistência à saúde, define tal atuação como complementar e de 
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo sistema público de saúde. Para melhor compreensão, 
transcrevem-se os dispositivos constitucionais acima referidos: 
 

Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
 
Art. 199 A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

 
  As diretrizes que regem o SUS são definidas pelo gestor federal, com base nos 
dispositivos constitucionais e da Lei Federal 8080/90, por meio de decretos e portarias. Dentre tais 
diretrizes tem-se a proibição de cobrança de qualquer valor do beneficiário pelos prestadores de 
serviços no âmbito do sistema público de saúde, de modo que a “diferença de classe” fere 
dispostos da CF, cujo objetivo é garantir a gratuidade do acesso ao sistema, com a universalidade e 
a igualdade.  
   
  É o parecer. 
 
  Porto Alegre, maio de 2014. 
 
   
  CDP – Consultoria em Direito Público 
  Gladimir Chiele OAB/RS 41.290 
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Pagamento da Diferença de Classe. SUS. Internação Hospitalar. CREMERS. Ação 
Civil Pública. STF. Audiência Pública. Inviabilidade e Inconstitucionalidade da 
Pretensão. 

 
DIFERENÇA DE CLASSE NO SUS – INVIÁVEL E INCONSTITUCIONAL 

 
  A presente abordagem trata de questão relevante e de extrema gravidade, pois pode 
afetar diretamente o atual modelo vigente do Sistema Único de Saúde. O pagamento da chamada 
‘diferença de classe no SUS’, discutido no Recurso Extraordinário 581.488, junto ao Supremo 
Tribunal Federal, merece de parte dos administradores uma redobrada atenção, em vista de suas 
consequências danosas para o sistema de saúde. O processo do Município de Canela tem 
repercussão geral reconhecida pelo STF e servirá como parâmetro para todas as demais decisões 
acerca da matéria em todo o país. 
 
  Para entender o alcance da pretensão do Conselho Regional de Medicina/RS, são três 
os pedidos deduzidos na demanda posta em julgamento, quais sejam:  
 
  1. Garantir ao paciente o direito à internação pelo SUS, de forma direta e sem 
triagem do sistema, com a possibilidade de optar por acomodações superiores, pagando uma 
diferença de valores ao Hospital, bem como de honorários aos médicos, acertados previamente; 
 
  2. Garantir o direito do paciente escolher o seu médico assistente, credenciado ou não 
ao SUS, visando obter o diagnóstico de baixa diretamente junto ao Hospital, sem a necessidade de 
ser examinado por outro médico em local designado pelo sistema único; 
 
  3. Garantir a autonomia do médico escolhido pelo paciente para manter o 
atendimento junto ao Hospital, sem ficar sujeito a atenção de outro profissional vinculado ao SUS. 
 
  Resta concluir que a situação é, efetivamente, a melhor dos mundos aos usuários do 
SUS que tenham condições financeiras para pagar a chamada ‘diferença de classe’, pois agrega 
atendimento privilegiado junto ao Hospital e com seu médico particular, ambos recebendo valores 
do paciente. Enquanto isso, o SUS acabará pagando os maiores custos dos procedimentos que serão 
realizados por quem teria condições de bancar todo o tratamento, não apenas o que interessa as duas 
partes. 
 
  Importante tecer algumas observações acerca dos pedidos do CREMERS, constante 
na ação impetrada pelo referido Conselho. O pedido de escolha do médico pelo paciente, 
combinado à faculdade de desconsideração da triagem nos postos de saúde. Quanto ao primeiro, sua 
admissão levaria necessariamente à inutilização ou banalização do credenciamento para atuar como 
médico do SUS, já que qualquer médico poderia solicitar a internação de pacientes pelo sistema 
caso prevaleça a livre opção do usuário sobre o profissional que venha a lhe assistir.  
 
  Já o livre acesso ao sistema, independentemente da triagem pelos serviços públicos 
de saúde, pode levar a práticas fraudulentas, paralelamente ao privilégio concedido àqueles com 
possibilidade de custear serviços médicos em detrimento dos cidadãos que dependem 
exclusivamente do SUS para os cuidados de sua saúde. 



 

  Por outro lado, a exigência de triagem não afronta direitos, notadamente de usuários 
do SUS; ao contrário, concretiza o princípio da igualdade de acesso ao sistema, pois estabelece a 
entrada única para o atendimento, que possui regras gerais, universais, abrangentes e igualitárias.  
 
  A dispensa da triagem, afastando a presença de profissional do SUS no pedido de 
baixa hospitalar, substituída por médico, credenciado ou não, a pretexto de se tratar de profissional 
de confiança do paciente, cria privilégio, vulnerando o princípio da isonomia, na medida em que os 
que podem arcar com parcela das despesas, terão acesso diferenciado, ao passo que todos os demais 
usuários se submeteriam à triagem usual. 
 
  O CREMERS se vale de outras decisões do próprio Supremo Tribunal Federal que 
autorizou a internação diferenciada, com pagamento da ‘diferença de classe’, mas em casos 
excepcionais que requeriam isolamento ou a necessidade médica para o paciente. As situações são 
diversas, de modo que não pode ser aplicada decisão pontual e específica do STF, de forma 
ampliada, como quer o autor da demanda, sob pena de distorção dos fatos e das deliberações 
corretamente proferidas pela mais alta Corte do país. 
 
  Nas ações específicas acima referidas, a conclusão dos Ministros do STF foi no 
seguinte sentido: 

O direito à saúde, como está assegurado no art. 196 da Constituição, não deve 

sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas no sentido de reduzi-

lo ou de dificultar o acesso a ele. Inexistência, no caso, de ofensa ao princípio da 

isonomia. 
 
  Pela pretensão do CREMERS, em momento algum poderia o gestor do SUS interpor 
embaraços de natureza administrativa para obstar o acesso de usuários ao sistema único de saúde. 
Tal fato não ocorre; ao revés, os gestores buscam facilitar sempre o acesso, reduzindo cada vez mais 
a espera por consultas, elevando o número de leitos dentro das necessidades da demanda e 
aprimorando os serviços especializados, para oferecer cada vez mais qualidade na rede pública. 
 
  Contudo, o caso concreto não versa sobre impedimentos de ordem administrativa ou 
burocrática, mas decorrente de previsão constitucional, de acesso igualitário e de universalidade no 
atendimento, sem favorecer ou privilegiar determinada pessoa. 
 
  Desta forma, o Município assegura ao usuário do sistema de saúde os preceitos do 
art. 196 da Carta Federal, sem causar qualquer prejuízo ou embaraços para o acesso. Entretanto, a 
exemplo do que ocorre com os planos de saúde, o gestor do sistema tem a obrigação de normatizar 
a forma de prestar o serviço. E o sistema único de saúde deve funcionar nos mesmos moldes dos 
planos de saúde privados, inclusive o da UNIMED, cooperativa dos próprios médicos que buscam 
um diferencial em relação ao SUS. 
 
  Comparativo 
 
  Para entender melhor o funcionamento do sistema, basta fazer uma simples 
comparação do SUS com os demais planos privados de saúde. E a história é singela. 
 



 

  Qualquer cidadão que tenha condições de manter um plano privado de saúde, 
somente consegue obter atendimento de um determinado médico, SE ESTE MÉDICO FOR 
CREDENCIADO E AUTORIZADO a operar pelo plano de saúde pertencente ao usuário. Esta 
comparação é de extrema importância. Nenhum médico irá atender um determinado paciente com 
plano de saúde, se este profissional não for credenciado pelo referido plano. Então, a porta de 
entrada do plano privado de saúde é o médico obrigatoriamente credenciado para tanto. Do 
contrário, não haverá atendimento. 
 
  O SUS funciona assim também. Para entrar no sistema e ter as despesas bancadas 
pelo erário, o cidadão deve ser atendido inicialmente pelo médico ou pelos demais profissionais 
credenciados pelo SUS, como ocorre no sistema privado de planos de saúde. Esses profissionais 
fazem parte de uma rede pública de atenção à saúde e atuam em prédios igualmente públicos, para 
onde se dirigem todos os interessados em receber tratamento pelo sistema. 
 
  A argumentação da entidade corporativa revela que o paciente deve ter direito à 
escolha de seu médico. Nem o SUS, nem os planos privados, inclusive cooperativas de médicos, 
impedem a escolha de médicos, desde que os mesmos sejam credenciados por cada um dos seus 
sistemas e estejam trabalhando na rede.  
   
  Portanto, falaciosa e corporativa a alegação, que visa exclusivamente a preservação 
de privilégios financeiros e operacionais, em detrimento do que isso pode provocar no sistema 
público e nos milhões de usuários que não terão esta condição de beneficio concedido aos mais 
abastados. 
 
  Da ementa da decisão proferida no RE 226.835 constata-se a diferença entre os casos 
acima já referidos, na medida em que, no precedente utilizado pelo CREMERS, é autorizada a 
internação em quarto diferenciado em razão das condições pessoais do paciente, que necessitava 
de quarto privativo.  
 
  Não se tratava de opção do paciente por acomodações mais confortáveis ou melhores 
condições de hotelaria por escolha sua, porém situação clínica a exigir isolamento. Tampouco 
buscava o autor a escolha de profissional médico.  
 
  Na ação civil pública de Canela, pretende o CREMERS autorização para que os 
pacientes optem por quarto privativo para obter privacidade e melhores condições de conforto. A 
diferença buscada, em verdade, não é em relação ao tratamento, mas à hotelaria e ao pagamento do 
médico escolhido pelo usuário, o que implica quebra do princípio da igualdade, além de provocar 
total procura do SUS por pessoas com condições de arcar com o custo total, em detrimento da 
população carente, já que há limitação de vagas no sistema.  
 
  Se fosse permitida também a escolha do profissional responsável pelo 
acompanhamento médico e a liberação da triagem de atendimento nos postos de saúde, haveria uma 
interpretação muito além dos verdadeiros princípios que norteiam um sistema público de saúde. 
Repita-se que, por certo, teríamos a criação de duas categorias no âmbito do SUS, ferindo de morte 
o princípio da isonomia que, juntamente com o princípio da universalidade, rege o sistema de saúde 
proposto pela Constituição de 1988.  



 

  Neste sentido, qualquer decisão neste sentido, que atenda os reclamos de médicos e 
até mesmo de hospitais, vai de encontro aos avanços sociais conquistados no âmbito do SUS nos 
últimos 20 anos, hierarquizando e elitizando o sistema, ao invés de ampliá-lo. Possibilitar a opção 
pela “diferença de classe” seria conferir tratamento especial e diferenciado aos pacientes em um 
sistema que prevê o acesso universal e igualitário da população às ações e serviços do Sistema 
Único de Saúde.  
 
  Seria uma absurda criação de classe favorecida de usuários do SUS, composta por 
aqueles que poderiam pagar pela “diferença de classe”. A assistência à saúde é um serviço 
público e, como tal, não pode ser exigido de forma diversa da prevista em lei. Ademais, não há 
direito constitucional de ver partilhado com o Estado os custos hospitalares decorrentes de opção 
por acomodações de classe superior àquela oferecida aos assistidos em geral.  
 
  A isonomia é garantida por iguais condições de atendimento e acomodação a todos 
que aderem ao sistema, ressalvadas as situações excepcionais decorrentes de necessidades 
clínicas. Permitir qualquer forma de cobrança complementar decorrente da modalidade “diferença 
de classe” implicaria discriminação e privilégios não assegurados pela Constituição.   
 
  Salienta-se que a Constituição Federal estabelece como objetivos da República 
Federativa do Brasil a construção de uma sociedade solidária, com a redução das desigualdades 
sociais (art. 3º, incisos I e III).   
 
  Não se trata de uma igualdade formal e absoluta. Se é certo que a saúde é direito de 
todos, também é indiscutível que a possibilidade de pagamento da “diferença de classe” 
afronta a razoabilidade, pois geraria o efeito inverso, isto é, uma dificuldade ainda maior de 
acesso ao SUS justamente por aqueles que dependem exclusivamente do sistema público.   
    
  A repercussão negativa da aceitação da “diferença de classe” no sistema de saúde foi 
abordada com maestria no parecer do douto MPF, proferido nos autos do agravo de instrumento n. 
2003.04.01.036438-0/RS, adotado como fundamento de seu voto pelo Des. Federal Relator, Carlos 
Eduardo Thompson Flores Lenz, razão pela qual transcreve-se parte de seu voto: 
 

“.... Com efeito, em princípio, o atendimento ao pedido do autor criaria uma 

classe favorecida de usuários do SUS, constituída por aqueles que se disporiam (e 

teriam para tanto) pagar a pretendida “diferença de classe”. Neste estágio do 

processo, sequer se pode imaginar todas as consequências práticas disto. Mas, 

muito possivelmente haveria uma preferência de hospitais e médicos a 
direcionarem os recursos do SUS ao atendimento da “diferença de classe”, de 

modo a prejudicar os cidadãos que não dispõe de recursos para efetuarem este 

pagamento, e que só podem ser atendidos com a cobertura integral do SUS. O 

SUS, então, passaria a ter a função de um “plano de saúde”, ou de um “sistema 

de descontos”, já que mesmo o mais afortunado cidadão poderia se utilizar dos 

seus recursos para abater parte dos seus gastos com saúde, em acomodações 

confortáveis e luxuosas. Já se pode imaginar mais uma consequência disto: toda a 

camada da população que não se utiliza dos recursos do SUS, porque dispõe de 

recursos financeiros para custear integralmente uma internação privada, 
passaria a se utilizar dos parcos recursos públicos, na forma de “desconto.  



 

  Cumpre destacar que as regras de acesso ao sistema, por meio da consulta prévia nos 
postos de saúde, é medida necessária à garantia de isonomia, freando a procura ao SUS pelas 
pessoas que possuem condições de custear tratamento particular ou através de plano de saúde. 
Permitir o acesso do paciente sem prévio exame em unidade básica de saúde e por meio de seu 
médico de confiança, implica aumento do número de pessoas utilizando o sistema público, com a 
consequente elevação de gastos, ainda que o paciente pague a diferença pela acomodação superior, 
já que o custo da internação pelo SUS terá que ser arcado pelo Poder Público. 
 
  Outra consequência nefasta da “diferença de classe” é o acréscimo de pacientes a ser 
atendidos, o que implicará o aumento das já penosas filas para atendimento e internação, que 
ficarão restritas à população carente de recursos.  Os privilegiados que podem pagar a diferença de 
classe, certamente não enfrentarão as mesmas filas. 
 
  Para as situações como a descrita no RE 226835, assim como nos demais 
precedentes que existem no próprio STF, em que o paciente já está em atendimento pelo SUS e 
necessita de acomodação diferenciada por orientação médica, cumpre ao SUS garantir-lhe o 
isolamento, sem qualquer cobrança.  
 
  Necessário ter em mente que o artigo 196 da CF garante o acesso universal e 
igualitário e determina que tal direito deve ser assegurado pelo Estado, em sentido lato, mediante o 
estabelecimento de políticas públicas, sociais e econômicas. Ademais, o art. 199 da CF, que permite 
à iniciativa privada a atuação na assistência à saúde, define tal atuação como complementar e de 
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo sistema público de saúde. Para melhor compreensão, 
transcrevem-se os dispositivos constitucionais acima referidos: 
 

Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
 
Art. 199 A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

 
  As diretrizes que regem o SUS são definidas pelo gestor federal, com base nos 
dispositivos constitucionais e da Lei Federal 8080/90, por meio de decretos e portarias. Dentre tais 
diretrizes tem-se a proibição de cobrança de qualquer valor do beneficiário pelos prestadores de 
serviços no âmbito do sistema público de saúde, de modo que a “diferença de classe” fere 
dispostos da CF, cujo objetivo é garantir a gratuidade do acesso ao sistema, com a universalidade e 
a igualdade.  
   
  É o parecer. 
 
  Porto Alegre, maio de 2014. 
 
   
  CDP – Consultoria em Direito Público 
  Gladimir Chiele OAB/RS 41.290 
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Pagamento da Diferença de Classe. SUS. Internação Hospitalar. CREMERS. Ação 
Civil Pública. STF. Audiência Pública. Inviabilidade e Inconstitucionalidade da 
Pretensão. 

 
DIFERENÇA DE CLASSE NO SUS – INVIÁVEL E INCONSTITUCIONAL 

 
  A presente abordagem trata de questão relevante e de extrema gravidade, pois pode 
afetar diretamente o atual modelo vigente do Sistema Único de Saúde. O pagamento da chamada 
‘diferença de classe no SUS’, discutido no Recurso Extraordinário 581.488, junto ao Supremo 
Tribunal Federal, merece de parte dos administradores uma redobrada atenção, em vista de suas 
consequências danosas para o sistema de saúde. O processo do Município de Canela tem 
repercussão geral reconhecida pelo STF e servirá como parâmetro para todas as demais decisões 
acerca da matéria em todo o país. 
 
  Para entender o alcance da pretensão do Conselho Regional de Medicina/RS, são três 
os pedidos deduzidos na demanda posta em julgamento, quais sejam:  
 
  1. Garantir ao paciente o direito à internação pelo SUS, de forma direta e sem 
triagem do sistema, com a possibilidade de optar por acomodações superiores, pagando uma 
diferença de valores ao Hospital, bem como de honorários aos médicos, acertados previamente; 
 
  2. Garantir o direito do paciente escolher o seu médico assistente, credenciado ou não 
ao SUS, visando obter o diagnóstico de baixa diretamente junto ao Hospital, sem a necessidade de 
ser examinado por outro médico em local designado pelo sistema único; 
 
  3. Garantir a autonomia do médico escolhido pelo paciente para manter o 
atendimento junto ao Hospital, sem ficar sujeito a atenção de outro profissional vinculado ao SUS. 
 
  Resta concluir que a situação é, efetivamente, a melhor dos mundos aos usuários do 
SUS que tenham condições financeiras para pagar a chamada ‘diferença de classe’, pois agrega 
atendimento privilegiado junto ao Hospital e com seu médico particular, ambos recebendo valores 
do paciente. Enquanto isso, o SUS acabará pagando os maiores custos dos procedimentos que serão 
realizados por quem teria condições de bancar todo o tratamento, não apenas o que interessa as duas 
partes. 
 
  Importante tecer algumas observações acerca dos pedidos do CREMERS, constante 
na ação impetrada pelo referido Conselho. O pedido de escolha do médico pelo paciente, 
combinado à faculdade de desconsideração da triagem nos postos de saúde. Quanto ao primeiro, sua 
admissão levaria necessariamente à inutilização ou banalização do credenciamento para atuar como 
médico do SUS, já que qualquer médico poderia solicitar a internação de pacientes pelo sistema 
caso prevaleça a livre opção do usuário sobre o profissional que venha a lhe assistir.  
 
  Já o livre acesso ao sistema, independentemente da triagem pelos serviços públicos 
de saúde, pode levar a práticas fraudulentas, paralelamente ao privilégio concedido àqueles com 
possibilidade de custear serviços médicos em detrimento dos cidadãos que dependem 
exclusivamente do SUS para os cuidados de sua saúde. 



 

  Por outro lado, a exigência de triagem não afronta direitos, notadamente de usuários 
do SUS; ao contrário, concretiza o princípio da igualdade de acesso ao sistema, pois estabelece a 
entrada única para o atendimento, que possui regras gerais, universais, abrangentes e igualitárias.  
 
  A dispensa da triagem, afastando a presença de profissional do SUS no pedido de 
baixa hospitalar, substituída por médico, credenciado ou não, a pretexto de se tratar de profissional 
de confiança do paciente, cria privilégio, vulnerando o princípio da isonomia, na medida em que os 
que podem arcar com parcela das despesas, terão acesso diferenciado, ao passo que todos os demais 
usuários se submeteriam à triagem usual. 
 
  O CREMERS se vale de outras decisões do próprio Supremo Tribunal Federal que 
autorizou a internação diferenciada, com pagamento da ‘diferença de classe’, mas em casos 
excepcionais que requeriam isolamento ou a necessidade médica para o paciente. As situações são 
diversas, de modo que não pode ser aplicada decisão pontual e específica do STF, de forma 
ampliada, como quer o autor da demanda, sob pena de distorção dos fatos e das deliberações 
corretamente proferidas pela mais alta Corte do país. 
 
  Nas ações específicas acima referidas, a conclusão dos Ministros do STF foi no 
seguinte sentido: 

O direito à saúde, como está assegurado no art. 196 da Constituição, não deve 

sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas no sentido de reduzi-

lo ou de dificultar o acesso a ele. Inexistência, no caso, de ofensa ao princípio da 

isonomia. 
 
  Pela pretensão do CREMERS, em momento algum poderia o gestor do SUS interpor 
embaraços de natureza administrativa para obstar o acesso de usuários ao sistema único de saúde. 
Tal fato não ocorre; ao revés, os gestores buscam facilitar sempre o acesso, reduzindo cada vez mais 
a espera por consultas, elevando o número de leitos dentro das necessidades da demanda e 
aprimorando os serviços especializados, para oferecer cada vez mais qualidade na rede pública. 
 
  Contudo, o caso concreto não versa sobre impedimentos de ordem administrativa ou 
burocrática, mas decorrente de previsão constitucional, de acesso igualitário e de universalidade no 
atendimento, sem favorecer ou privilegiar determinada pessoa. 
 
  Desta forma, o Município assegura ao usuário do sistema de saúde os preceitos do 
art. 196 da Carta Federal, sem causar qualquer prejuízo ou embaraços para o acesso. Entretanto, a 
exemplo do que ocorre com os planos de saúde, o gestor do sistema tem a obrigação de normatizar 
a forma de prestar o serviço. E o sistema único de saúde deve funcionar nos mesmos moldes dos 
planos de saúde privados, inclusive o da UNIMED, cooperativa dos próprios médicos que buscam 
um diferencial em relação ao SUS. 
 
  Comparativo 
 
  Para entender melhor o funcionamento do sistema, basta fazer uma simples 
comparação do SUS com os demais planos privados de saúde. E a história é singela. 
 



 

  Qualquer cidadão que tenha condições de manter um plano privado de saúde, 
somente consegue obter atendimento de um determinado médico, SE ESTE MÉDICO FOR 
CREDENCIADO E AUTORIZADO a operar pelo plano de saúde pertencente ao usuário. Esta 
comparação é de extrema importância. Nenhum médico irá atender um determinado paciente com 
plano de saúde, se este profissional não for credenciado pelo referido plano. Então, a porta de 
entrada do plano privado de saúde é o médico obrigatoriamente credenciado para tanto. Do 
contrário, não haverá atendimento. 
 
  O SUS funciona assim também. Para entrar no sistema e ter as despesas bancadas 
pelo erário, o cidadão deve ser atendido inicialmente pelo médico ou pelos demais profissionais 
credenciados pelo SUS, como ocorre no sistema privado de planos de saúde. Esses profissionais 
fazem parte de uma rede pública de atenção à saúde e atuam em prédios igualmente públicos, para 
onde se dirigem todos os interessados em receber tratamento pelo sistema. 
 
  A argumentação da entidade corporativa revela que o paciente deve ter direito à 
escolha de seu médico. Nem o SUS, nem os planos privados, inclusive cooperativas de médicos, 
impedem a escolha de médicos, desde que os mesmos sejam credenciados por cada um dos seus 
sistemas e estejam trabalhando na rede.  
   
  Portanto, falaciosa e corporativa a alegação, que visa exclusivamente a preservação 
de privilégios financeiros e operacionais, em detrimento do que isso pode provocar no sistema 
público e nos milhões de usuários que não terão esta condição de beneficio concedido aos mais 
abastados. 
 
  Da ementa da decisão proferida no RE 226.835 constata-se a diferença entre os casos 
acima já referidos, na medida em que, no precedente utilizado pelo CREMERS, é autorizada a 
internação em quarto diferenciado em razão das condições pessoais do paciente, que necessitava 
de quarto privativo.  
 
  Não se tratava de opção do paciente por acomodações mais confortáveis ou melhores 
condições de hotelaria por escolha sua, porém situação clínica a exigir isolamento. Tampouco 
buscava o autor a escolha de profissional médico.  
 
  Na ação civil pública de Canela, pretende o CREMERS autorização para que os 
pacientes optem por quarto privativo para obter privacidade e melhores condições de conforto. A 
diferença buscada, em verdade, não é em relação ao tratamento, mas à hotelaria e ao pagamento do 
médico escolhido pelo usuário, o que implica quebra do princípio da igualdade, além de provocar 
total procura do SUS por pessoas com condições de arcar com o custo total, em detrimento da 
população carente, já que há limitação de vagas no sistema.  
 
  Se fosse permitida também a escolha do profissional responsável pelo 
acompanhamento médico e a liberação da triagem de atendimento nos postos de saúde, haveria uma 
interpretação muito além dos verdadeiros princípios que norteiam um sistema público de saúde. 
Repita-se que, por certo, teríamos a criação de duas categorias no âmbito do SUS, ferindo de morte 
o princípio da isonomia que, juntamente com o princípio da universalidade, rege o sistema de saúde 
proposto pela Constituição de 1988.  



 

  Neste sentido, qualquer decisão neste sentido, que atenda os reclamos de médicos e 
até mesmo de hospitais, vai de encontro aos avanços sociais conquistados no âmbito do SUS nos 
últimos 20 anos, hierarquizando e elitizando o sistema, ao invés de ampliá-lo. Possibilitar a opção 
pela “diferença de classe” seria conferir tratamento especial e diferenciado aos pacientes em um 
sistema que prevê o acesso universal e igualitário da população às ações e serviços do Sistema 
Único de Saúde.  
 
  Seria uma absurda criação de classe favorecida de usuários do SUS, composta por 
aqueles que poderiam pagar pela “diferença de classe”. A assistência à saúde é um serviço 
público e, como tal, não pode ser exigido de forma diversa da prevista em lei. Ademais, não há 
direito constitucional de ver partilhado com o Estado os custos hospitalares decorrentes de opção 
por acomodações de classe superior àquela oferecida aos assistidos em geral.  
 
  A isonomia é garantida por iguais condições de atendimento e acomodação a todos 
que aderem ao sistema, ressalvadas as situações excepcionais decorrentes de necessidades 
clínicas. Permitir qualquer forma de cobrança complementar decorrente da modalidade “diferença 
de classe” implicaria discriminação e privilégios não assegurados pela Constituição.   
 
  Salienta-se que a Constituição Federal estabelece como objetivos da República 
Federativa do Brasil a construção de uma sociedade solidária, com a redução das desigualdades 
sociais (art. 3º, incisos I e III).   
 
  Não se trata de uma igualdade formal e absoluta. Se é certo que a saúde é direito de 
todos, também é indiscutível que a possibilidade de pagamento da “diferença de classe” 
afronta a razoabilidade, pois geraria o efeito inverso, isto é, uma dificuldade ainda maior de 
acesso ao SUS justamente por aqueles que dependem exclusivamente do sistema público.   
    
  A repercussão negativa da aceitação da “diferença de classe” no sistema de saúde foi 
abordada com maestria no parecer do douto MPF, proferido nos autos do agravo de instrumento n. 
2003.04.01.036438-0/RS, adotado como fundamento de seu voto pelo Des. Federal Relator, Carlos 
Eduardo Thompson Flores Lenz, razão pela qual transcreve-se parte de seu voto: 
 

“.... Com efeito, em princípio, o atendimento ao pedido do autor criaria uma 

classe favorecida de usuários do SUS, constituída por aqueles que se disporiam (e 

teriam para tanto) pagar a pretendida “diferença de classe”. Neste estágio do 

processo, sequer se pode imaginar todas as consequências práticas disto. Mas, 

muito possivelmente haveria uma preferência de hospitais e médicos a 
direcionarem os recursos do SUS ao atendimento da “diferença de classe”, de 

modo a prejudicar os cidadãos que não dispõe de recursos para efetuarem este 

pagamento, e que só podem ser atendidos com a cobertura integral do SUS. O 

SUS, então, passaria a ter a função de um “plano de saúde”, ou de um “sistema 

de descontos”, já que mesmo o mais afortunado cidadão poderia se utilizar dos 

seus recursos para abater parte dos seus gastos com saúde, em acomodações 

confortáveis e luxuosas. Já se pode imaginar mais uma consequência disto: toda a 

camada da população que não se utiliza dos recursos do SUS, porque dispõe de 

recursos financeiros para custear integralmente uma internação privada, 
passaria a se utilizar dos parcos recursos públicos, na forma de “desconto.  



 

  Cumpre destacar que as regras de acesso ao sistema, por meio da consulta prévia nos 
postos de saúde, é medida necessária à garantia de isonomia, freando a procura ao SUS pelas 
pessoas que possuem condições de custear tratamento particular ou através de plano de saúde. 
Permitir o acesso do paciente sem prévio exame em unidade básica de saúde e por meio de seu 
médico de confiança, implica aumento do número de pessoas utilizando o sistema público, com a 
consequente elevação de gastos, ainda que o paciente pague a diferença pela acomodação superior, 
já que o custo da internação pelo SUS terá que ser arcado pelo Poder Público. 
 
  Outra consequência nefasta da “diferença de classe” é o acréscimo de pacientes a ser 
atendidos, o que implicará o aumento das já penosas filas para atendimento e internação, que 
ficarão restritas à população carente de recursos.  Os privilegiados que podem pagar a diferença de 
classe, certamente não enfrentarão as mesmas filas. 
 
  Para as situações como a descrita no RE 226835, assim como nos demais 
precedentes que existem no próprio STF, em que o paciente já está em atendimento pelo SUS e 
necessita de acomodação diferenciada por orientação médica, cumpre ao SUS garantir-lhe o 
isolamento, sem qualquer cobrança.  
 
  Necessário ter em mente que o artigo 196 da CF garante o acesso universal e 
igualitário e determina que tal direito deve ser assegurado pelo Estado, em sentido lato, mediante o 
estabelecimento de políticas públicas, sociais e econômicas. Ademais, o art. 199 da CF, que permite 
à iniciativa privada a atuação na assistência à saúde, define tal atuação como complementar e de 
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo sistema público de saúde. Para melhor compreensão, 
transcrevem-se os dispositivos constitucionais acima referidos: 
 

Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
 
Art. 199 A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

 
  As diretrizes que regem o SUS são definidas pelo gestor federal, com base nos 
dispositivos constitucionais e da Lei Federal 8080/90, por meio de decretos e portarias. Dentre tais 
diretrizes tem-se a proibição de cobrança de qualquer valor do beneficiário pelos prestadores de 
serviços no âmbito do sistema público de saúde, de modo que a “diferença de classe” fere 
dispostos da CF, cujo objetivo é garantir a gratuidade do acesso ao sistema, com a universalidade e 
a igualdade.  
   
  É o parecer. 
 
  Porto Alegre, maio de 2014. 
 
   
  CDP – Consultoria em Direito Público 
  Gladimir Chiele OAB/RS 41.290 
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DIFERENÇA DE CLASSE NO SUS – INVIÁVEL E INCONSTITUCIONAL 

 
  A presente abordagem trata de questão relevante e de extrema gravidade, pois pode 
afetar diretamente o atual modelo vigente do Sistema Único de Saúde. O pagamento da chamada 
‘diferença de classe no SUS’, discutido no Recurso Extraordinário 581.488, junto ao Supremo 
Tribunal Federal, merece de parte dos administradores uma redobrada atenção, em vista de suas 
consequências danosas para o sistema de saúde. O processo do Município de Canela tem 
repercussão geral reconhecida pelo STF e servirá como parâmetro para todas as demais decisões 
acerca da matéria em todo o país. 
 
  Para entender o alcance da pretensão do Conselho Regional de Medicina/RS, são três 
os pedidos deduzidos na demanda posta em julgamento, quais sejam:  
 
  1. Garantir ao paciente o direito à internação pelo SUS, de forma direta e sem 
triagem do sistema, com a possibilidade de optar por acomodações superiores, pagando uma 
diferença de valores ao Hospital, bem como de honorários aos médicos, acertados previamente; 
 
  2. Garantir o direito do paciente escolher o seu médico assistente, credenciado ou não 
ao SUS, visando obter o diagnóstico de baixa diretamente junto ao Hospital, sem a necessidade de 
ser examinado por outro médico em local designado pelo sistema único; 
 
  3. Garantir a autonomia do médico escolhido pelo paciente para manter o 
atendimento junto ao Hospital, sem ficar sujeito a atenção de outro profissional vinculado ao SUS. 
 
  Resta concluir que a situação é, efetivamente, a melhor dos mundos aos usuários do 
SUS que tenham condições financeiras para pagar a chamada ‘diferença de classe’, pois agrega 
atendimento privilegiado junto ao Hospital e com seu médico particular, ambos recebendo valores 
do paciente. Enquanto isso, o SUS acabará pagando os maiores custos dos procedimentos que serão 
realizados por quem teria condições de bancar todo o tratamento, não apenas o que interessa as duas 
partes. 
 
  Importante tecer algumas observações acerca dos pedidos do CREMERS, constante 
na ação impetrada pelo referido Conselho. O pedido de escolha do médico pelo paciente, 
combinado à faculdade de desconsideração da triagem nos postos de saúde. Quanto ao primeiro, sua 
admissão levaria necessariamente à inutilização ou banalização do credenciamento para atuar como 
médico do SUS, já que qualquer médico poderia solicitar a internação de pacientes pelo sistema 
caso prevaleça a livre opção do usuário sobre o profissional que venha a lhe assistir.  
 
  Já o livre acesso ao sistema, independentemente da triagem pelos serviços públicos 
de saúde, pode levar a práticas fraudulentas, paralelamente ao privilégio concedido àqueles com 
possibilidade de custear serviços médicos em detrimento dos cidadãos que dependem 
exclusivamente do SUS para os cuidados de sua saúde. 



 

  Por outro lado, a exigência de triagem não afronta direitos, notadamente de usuários 
do SUS; ao contrário, concretiza o princípio da igualdade de acesso ao sistema, pois estabelece a 
entrada única para o atendimento, que possui regras gerais, universais, abrangentes e igualitárias.  
 
  A dispensa da triagem, afastando a presença de profissional do SUS no pedido de 
baixa hospitalar, substituída por médico, credenciado ou não, a pretexto de se tratar de profissional 
de confiança do paciente, cria privilégio, vulnerando o princípio da isonomia, na medida em que os 
que podem arcar com parcela das despesas, terão acesso diferenciado, ao passo que todos os demais 
usuários se submeteriam à triagem usual. 
 
  O CREMERS se vale de outras decisões do próprio Supremo Tribunal Federal que 
autorizou a internação diferenciada, com pagamento da ‘diferença de classe’, mas em casos 
excepcionais que requeriam isolamento ou a necessidade médica para o paciente. As situações são 
diversas, de modo que não pode ser aplicada decisão pontual e específica do STF, de forma 
ampliada, como quer o autor da demanda, sob pena de distorção dos fatos e das deliberações 
corretamente proferidas pela mais alta Corte do país. 
 
  Nas ações específicas acima referidas, a conclusão dos Ministros do STF foi no 
seguinte sentido: 

O direito à saúde, como está assegurado no art. 196 da Constituição, não deve 

sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas no sentido de reduzi-

lo ou de dificultar o acesso a ele. Inexistência, no caso, de ofensa ao princípio da 

isonomia. 
 
  Pela pretensão do CREMERS, em momento algum poderia o gestor do SUS interpor 
embaraços de natureza administrativa para obstar o acesso de usuários ao sistema único de saúde. 
Tal fato não ocorre; ao revés, os gestores buscam facilitar sempre o acesso, reduzindo cada vez mais 
a espera por consultas, elevando o número de leitos dentro das necessidades da demanda e 
aprimorando os serviços especializados, para oferecer cada vez mais qualidade na rede pública. 
 
  Contudo, o caso concreto não versa sobre impedimentos de ordem administrativa ou 
burocrática, mas decorrente de previsão constitucional, de acesso igualitário e de universalidade no 
atendimento, sem favorecer ou privilegiar determinada pessoa. 
 
  Desta forma, o Município assegura ao usuário do sistema de saúde os preceitos do 
art. 196 da Carta Federal, sem causar qualquer prejuízo ou embaraços para o acesso. Entretanto, a 
exemplo do que ocorre com os planos de saúde, o gestor do sistema tem a obrigação de normatizar 
a forma de prestar o serviço. E o sistema único de saúde deve funcionar nos mesmos moldes dos 
planos de saúde privados, inclusive o da UNIMED, cooperativa dos próprios médicos que buscam 
um diferencial em relação ao SUS. 
 
  Comparativo 
 
  Para entender melhor o funcionamento do sistema, basta fazer uma simples 
comparação do SUS com os demais planos privados de saúde. E a história é singela. 
 



 

  Qualquer cidadão que tenha condições de manter um plano privado de saúde, 
somente consegue obter atendimento de um determinado médico, SE ESTE MÉDICO FOR 
CREDENCIADO E AUTORIZADO a operar pelo plano de saúde pertencente ao usuário. Esta 
comparação é de extrema importância. Nenhum médico irá atender um determinado paciente com 
plano de saúde, se este profissional não for credenciado pelo referido plano. Então, a porta de 
entrada do plano privado de saúde é o médico obrigatoriamente credenciado para tanto. Do 
contrário, não haverá atendimento. 
 
  O SUS funciona assim também. Para entrar no sistema e ter as despesas bancadas 
pelo erário, o cidadão deve ser atendido inicialmente pelo médico ou pelos demais profissionais 
credenciados pelo SUS, como ocorre no sistema privado de planos de saúde. Esses profissionais 
fazem parte de uma rede pública de atenção à saúde e atuam em prédios igualmente públicos, para 
onde se dirigem todos os interessados em receber tratamento pelo sistema. 
 
  A argumentação da entidade corporativa revela que o paciente deve ter direito à 
escolha de seu médico. Nem o SUS, nem os planos privados, inclusive cooperativas de médicos, 
impedem a escolha de médicos, desde que os mesmos sejam credenciados por cada um dos seus 
sistemas e estejam trabalhando na rede.  
   
  Portanto, falaciosa e corporativa a alegação, que visa exclusivamente a preservação 
de privilégios financeiros e operacionais, em detrimento do que isso pode provocar no sistema 
público e nos milhões de usuários que não terão esta condição de beneficio concedido aos mais 
abastados. 
 
  Da ementa da decisão proferida no RE 226.835 constata-se a diferença entre os casos 
acima já referidos, na medida em que, no precedente utilizado pelo CREMERS, é autorizada a 
internação em quarto diferenciado em razão das condições pessoais do paciente, que necessitava 
de quarto privativo.  
 
  Não se tratava de opção do paciente por acomodações mais confortáveis ou melhores 
condições de hotelaria por escolha sua, porém situação clínica a exigir isolamento. Tampouco 
buscava o autor a escolha de profissional médico.  
 
  Na ação civil pública de Canela, pretende o CREMERS autorização para que os 
pacientes optem por quarto privativo para obter privacidade e melhores condições de conforto. A 
diferença buscada, em verdade, não é em relação ao tratamento, mas à hotelaria e ao pagamento do 
médico escolhido pelo usuário, o que implica quebra do princípio da igualdade, além de provocar 
total procura do SUS por pessoas com condições de arcar com o custo total, em detrimento da 
população carente, já que há limitação de vagas no sistema.  
 
  Se fosse permitida também a escolha do profissional responsável pelo 
acompanhamento médico e a liberação da triagem de atendimento nos postos de saúde, haveria uma 
interpretação muito além dos verdadeiros princípios que norteiam um sistema público de saúde. 
Repita-se que, por certo, teríamos a criação de duas categorias no âmbito do SUS, ferindo de morte 
o princípio da isonomia que, juntamente com o princípio da universalidade, rege o sistema de saúde 
proposto pela Constituição de 1988.  



 

  Neste sentido, qualquer decisão neste sentido, que atenda os reclamos de médicos e 
até mesmo de hospitais, vai de encontro aos avanços sociais conquistados no âmbito do SUS nos 
últimos 20 anos, hierarquizando e elitizando o sistema, ao invés de ampliá-lo. Possibilitar a opção 
pela “diferença de classe” seria conferir tratamento especial e diferenciado aos pacientes em um 
sistema que prevê o acesso universal e igualitário da população às ações e serviços do Sistema 
Único de Saúde.  
 
  Seria uma absurda criação de classe favorecida de usuários do SUS, composta por 
aqueles que poderiam pagar pela “diferença de classe”. A assistência à saúde é um serviço 
público e, como tal, não pode ser exigido de forma diversa da prevista em lei. Ademais, não há 
direito constitucional de ver partilhado com o Estado os custos hospitalares decorrentes de opção 
por acomodações de classe superior àquela oferecida aos assistidos em geral.  
 
  A isonomia é garantida por iguais condições de atendimento e acomodação a todos 
que aderem ao sistema, ressalvadas as situações excepcionais decorrentes de necessidades 
clínicas. Permitir qualquer forma de cobrança complementar decorrente da modalidade “diferença 
de classe” implicaria discriminação e privilégios não assegurados pela Constituição.   
 
  Salienta-se que a Constituição Federal estabelece como objetivos da República 
Federativa do Brasil a construção de uma sociedade solidária, com a redução das desigualdades 
sociais (art. 3º, incisos I e III).   
 
  Não se trata de uma igualdade formal e absoluta. Se é certo que a saúde é direito de 
todos, também é indiscutível que a possibilidade de pagamento da “diferença de classe” 
afronta a razoabilidade, pois geraria o efeito inverso, isto é, uma dificuldade ainda maior de 
acesso ao SUS justamente por aqueles que dependem exclusivamente do sistema público.   
    
  A repercussão negativa da aceitação da “diferença de classe” no sistema de saúde foi 
abordada com maestria no parecer do douto MPF, proferido nos autos do agravo de instrumento n. 
2003.04.01.036438-0/RS, adotado como fundamento de seu voto pelo Des. Federal Relator, Carlos 
Eduardo Thompson Flores Lenz, razão pela qual transcreve-se parte de seu voto: 
 

“.... Com efeito, em princípio, o atendimento ao pedido do autor criaria uma 

classe favorecida de usuários do SUS, constituída por aqueles que se disporiam (e 

teriam para tanto) pagar a pretendida “diferença de classe”. Neste estágio do 

processo, sequer se pode imaginar todas as consequências práticas disto. Mas, 

muito possivelmente haveria uma preferência de hospitais e médicos a 
direcionarem os recursos do SUS ao atendimento da “diferença de classe”, de 

modo a prejudicar os cidadãos que não dispõe de recursos para efetuarem este 

pagamento, e que só podem ser atendidos com a cobertura integral do SUS. O 

SUS, então, passaria a ter a função de um “plano de saúde”, ou de um “sistema 

de descontos”, já que mesmo o mais afortunado cidadão poderia se utilizar dos 

seus recursos para abater parte dos seus gastos com saúde, em acomodações 

confortáveis e luxuosas. Já se pode imaginar mais uma consequência disto: toda a 

camada da população que não se utiliza dos recursos do SUS, porque dispõe de 

recursos financeiros para custear integralmente uma internação privada, 
passaria a se utilizar dos parcos recursos públicos, na forma de “desconto.  



 

  Cumpre destacar que as regras de acesso ao sistema, por meio da consulta prévia nos 
postos de saúde, é medida necessária à garantia de isonomia, freando a procura ao SUS pelas 
pessoas que possuem condições de custear tratamento particular ou através de plano de saúde. 
Permitir o acesso do paciente sem prévio exame em unidade básica de saúde e por meio de seu 
médico de confiança, implica aumento do número de pessoas utilizando o sistema público, com a 
consequente elevação de gastos, ainda que o paciente pague a diferença pela acomodação superior, 
já que o custo da internação pelo SUS terá que ser arcado pelo Poder Público. 
 
  Outra consequência nefasta da “diferença de classe” é o acréscimo de pacientes a ser 
atendidos, o que implicará o aumento das já penosas filas para atendimento e internação, que 
ficarão restritas à população carente de recursos.  Os privilegiados que podem pagar a diferença de 
classe, certamente não enfrentarão as mesmas filas. 
 
  Para as situações como a descrita no RE 226835, assim como nos demais 
precedentes que existem no próprio STF, em que o paciente já está em atendimento pelo SUS e 
necessita de acomodação diferenciada por orientação médica, cumpre ao SUS garantir-lhe o 
isolamento, sem qualquer cobrança.  
 
  Necessário ter em mente que o artigo 196 da CF garante o acesso universal e 
igualitário e determina que tal direito deve ser assegurado pelo Estado, em sentido lato, mediante o 
estabelecimento de políticas públicas, sociais e econômicas. Ademais, o art. 199 da CF, que permite 
à iniciativa privada a atuação na assistência à saúde, define tal atuação como complementar e de 
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo sistema público de saúde. Para melhor compreensão, 
transcrevem-se os dispositivos constitucionais acima referidos: 
 

Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
 
Art. 199 A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

 
  As diretrizes que regem o SUS são definidas pelo gestor federal, com base nos 
dispositivos constitucionais e da Lei Federal 8080/90, por meio de decretos e portarias. Dentre tais 
diretrizes tem-se a proibição de cobrança de qualquer valor do beneficiário pelos prestadores de 
serviços no âmbito do sistema público de saúde, de modo que a “diferença de classe” fere 
dispostos da CF, cujo objetivo é garantir a gratuidade do acesso ao sistema, com a universalidade e 
a igualdade.  
   
  É o parecer. 
 
  Porto Alegre, maio de 2014. 
 
   
  CDP – Consultoria em Direito Público 
  Gladimir Chiele OAB/RS 41.290 



 

Parecer  
Pagamento da Diferença de Classe. SUS. Internação Hospitalar. CREMERS. Ação 
Civil Pública. STF. Audiência Pública. Inviabilidade e Inconstitucionalidade da 
Pretensão. 

 
DIFERENÇA DE CLASSE NO SUS – INVIÁVEL E INCONSTITUCIONAL 

 
  A presente abordagem trata de questão relevante e de extrema gravidade, pois pode 
afetar diretamente o atual modelo vigente do Sistema Único de Saúde. O pagamento da chamada 
‘diferença de classe no SUS’, discutido no Recurso Extraordinário 581.488, junto ao Supremo 
Tribunal Federal, merece de parte dos administradores uma redobrada atenção, em vista de suas 
consequências danosas para o sistema de saúde. O processo do Município de Canela tem 
repercussão geral reconhecida pelo STF e servirá como parâmetro para todas as demais decisões 
acerca da matéria em todo o país. 
 
  Para entender o alcance da pretensão do Conselho Regional de Medicina/RS, são três 
os pedidos deduzidos na demanda posta em julgamento, quais sejam:  
 
  1. Garantir ao paciente o direito à internação pelo SUS, de forma direta e sem 
triagem do sistema, com a possibilidade de optar por acomodações superiores, pagando uma 
diferença de valores ao Hospital, bem como de honorários aos médicos, acertados previamente; 
 
  2. Garantir o direito do paciente escolher o seu médico assistente, credenciado ou não 
ao SUS, visando obter o diagnóstico de baixa diretamente junto ao Hospital, sem a necessidade de 
ser examinado por outro médico em local designado pelo sistema único; 
 
  3. Garantir a autonomia do médico escolhido pelo paciente para manter o 
atendimento junto ao Hospital, sem ficar sujeito a atenção de outro profissional vinculado ao SUS. 
 
  Resta concluir que a situação é, efetivamente, a melhor dos mundos aos usuários do 
SUS que tenham condições financeiras para pagar a chamada ‘diferença de classe’, pois agrega 
atendimento privilegiado junto ao Hospital e com seu médico particular, ambos recebendo valores 
do paciente. Enquanto isso, o SUS acabará pagando os maiores custos dos procedimentos que serão 
realizados por quem teria condições de bancar todo o tratamento, não apenas o que interessa as duas 
partes. 
 
  Importante tecer algumas observações acerca dos pedidos do CREMERS, constante 
na ação impetrada pelo referido Conselho. O pedido de escolha do médico pelo paciente, 
combinado à faculdade de desconsideração da triagem nos postos de saúde. Quanto ao primeiro, sua 
admissão levaria necessariamente à inutilização ou banalização do credenciamento para atuar como 
médico do SUS, já que qualquer médico poderia solicitar a internação de pacientes pelo sistema 
caso prevaleça a livre opção do usuário sobre o profissional que venha a lhe assistir.  
 
  Já o livre acesso ao sistema, independentemente da triagem pelos serviços públicos 
de saúde, pode levar a práticas fraudulentas, paralelamente ao privilégio concedido àqueles com 
possibilidade de custear serviços médicos em detrimento dos cidadãos que dependem 
exclusivamente do SUS para os cuidados de sua saúde. 



 

  Por outro lado, a exigência de triagem não afronta direitos, notadamente de usuários 
do SUS; ao contrário, concretiza o princípio da igualdade de acesso ao sistema, pois estabelece a 
entrada única para o atendimento, que possui regras gerais, universais, abrangentes e igualitárias.  
 
  A dispensa da triagem, afastando a presença de profissional do SUS no pedido de 
baixa hospitalar, substituída por médico, credenciado ou não, a pretexto de se tratar de profissional 
de confiança do paciente, cria privilégio, vulnerando o princípio da isonomia, na medida em que os 
que podem arcar com parcela das despesas, terão acesso diferenciado, ao passo que todos os demais 
usuários se submeteriam à triagem usual. 
 
  O CREMERS se vale de outras decisões do próprio Supremo Tribunal Federal que 
autorizou a internação diferenciada, com pagamento da ‘diferença de classe’, mas em casos 
excepcionais que requeriam isolamento ou a necessidade médica para o paciente. As situações são 
diversas, de modo que não pode ser aplicada decisão pontual e específica do STF, de forma 
ampliada, como quer o autor da demanda, sob pena de distorção dos fatos e das deliberações 
corretamente proferidas pela mais alta Corte do país. 
 
  Nas ações específicas acima referidas, a conclusão dos Ministros do STF foi no 
seguinte sentido: 

O direito à saúde, como está assegurado no art. 196 da Constituição, não deve 

sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas no sentido de reduzi-

lo ou de dificultar o acesso a ele. Inexistência, no caso, de ofensa ao princípio da 

isonomia. 
 
  Pela pretensão do CREMERS, em momento algum poderia o gestor do SUS interpor 
embaraços de natureza administrativa para obstar o acesso de usuários ao sistema único de saúde. 
Tal fato não ocorre; ao revés, os gestores buscam facilitar sempre o acesso, reduzindo cada vez mais 
a espera por consultas, elevando o número de leitos dentro das necessidades da demanda e 
aprimorando os serviços especializados, para oferecer cada vez mais qualidade na rede pública. 
 
  Contudo, o caso concreto não versa sobre impedimentos de ordem administrativa ou 
burocrática, mas decorrente de previsão constitucional, de acesso igualitário e de universalidade no 
atendimento, sem favorecer ou privilegiar determinada pessoa. 
 
  Desta forma, o Município assegura ao usuário do sistema de saúde os preceitos do 
art. 196 da Carta Federal, sem causar qualquer prejuízo ou embaraços para o acesso. Entretanto, a 
exemplo do que ocorre com os planos de saúde, o gestor do sistema tem a obrigação de normatizar 
a forma de prestar o serviço. E o sistema único de saúde deve funcionar nos mesmos moldes dos 
planos de saúde privados, inclusive o da UNIMED, cooperativa dos próprios médicos que buscam 
um diferencial em relação ao SUS. 
 
  Comparativo 
 
  Para entender melhor o funcionamento do sistema, basta fazer uma simples 
comparação do SUS com os demais planos privados de saúde. E a história é singela. 
 



 

  Qualquer cidadão que tenha condições de manter um plano privado de saúde, 
somente consegue obter atendimento de um determinado médico, SE ESTE MÉDICO FOR 
CREDENCIADO E AUTORIZADO a operar pelo plano de saúde pertencente ao usuário. Esta 
comparação é de extrema importância. Nenhum médico irá atender um determinado paciente com 
plano de saúde, se este profissional não for credenciado pelo referido plano. Então, a porta de 
entrada do plano privado de saúde é o médico obrigatoriamente credenciado para tanto. Do 
contrário, não haverá atendimento. 
 
  O SUS funciona assim também. Para entrar no sistema e ter as despesas bancadas 
pelo erário, o cidadão deve ser atendido inicialmente pelo médico ou pelos demais profissionais 
credenciados pelo SUS, como ocorre no sistema privado de planos de saúde. Esses profissionais 
fazem parte de uma rede pública de atenção à saúde e atuam em prédios igualmente públicos, para 
onde se dirigem todos os interessados em receber tratamento pelo sistema. 
 
  A argumentação da entidade corporativa revela que o paciente deve ter direito à 
escolha de seu médico. Nem o SUS, nem os planos privados, inclusive cooperativas de médicos, 
impedem a escolha de médicos, desde que os mesmos sejam credenciados por cada um dos seus 
sistemas e estejam trabalhando na rede.  
   
  Portanto, falaciosa e corporativa a alegação, que visa exclusivamente a preservação 
de privilégios financeiros e operacionais, em detrimento do que isso pode provocar no sistema 
público e nos milhões de usuários que não terão esta condição de beneficio concedido aos mais 
abastados. 
 
  Da ementa da decisão proferida no RE 226.835 constata-se a diferença entre os casos 
acima já referidos, na medida em que, no precedente utilizado pelo CREMERS, é autorizada a 
internação em quarto diferenciado em razão das condições pessoais do paciente, que necessitava 
de quarto privativo.  
 
  Não se tratava de opção do paciente por acomodações mais confortáveis ou melhores 
condições de hotelaria por escolha sua, porém situação clínica a exigir isolamento. Tampouco 
buscava o autor a escolha de profissional médico.  
 
  Na ação civil pública de Canela, pretende o CREMERS autorização para que os 
pacientes optem por quarto privativo para obter privacidade e melhores condições de conforto. A 
diferença buscada, em verdade, não é em relação ao tratamento, mas à hotelaria e ao pagamento do 
médico escolhido pelo usuário, o que implica quebra do princípio da igualdade, além de provocar 
total procura do SUS por pessoas com condições de arcar com o custo total, em detrimento da 
população carente, já que há limitação de vagas no sistema.  
 
  Se fosse permitida também a escolha do profissional responsável pelo 
acompanhamento médico e a liberação da triagem de atendimento nos postos de saúde, haveria uma 
interpretação muito além dos verdadeiros princípios que norteiam um sistema público de saúde. 
Repita-se que, por certo, teríamos a criação de duas categorias no âmbito do SUS, ferindo de morte 
o princípio da isonomia que, juntamente com o princípio da universalidade, rege o sistema de saúde 
proposto pela Constituição de 1988.  



 

  Neste sentido, qualquer decisão neste sentido, que atenda os reclamos de médicos e 
até mesmo de hospitais, vai de encontro aos avanços sociais conquistados no âmbito do SUS nos 
últimos 20 anos, hierarquizando e elitizando o sistema, ao invés de ampliá-lo. Possibilitar a opção 
pela “diferença de classe” seria conferir tratamento especial e diferenciado aos pacientes em um 
sistema que prevê o acesso universal e igualitário da população às ações e serviços do Sistema 
Único de Saúde.  
 
  Seria uma absurda criação de classe favorecida de usuários do SUS, composta por 
aqueles que poderiam pagar pela “diferença de classe”. A assistência à saúde é um serviço 
público e, como tal, não pode ser exigido de forma diversa da prevista em lei. Ademais, não há 
direito constitucional de ver partilhado com o Estado os custos hospitalares decorrentes de opção 
por acomodações de classe superior àquela oferecida aos assistidos em geral.  
 
  A isonomia é garantida por iguais condições de atendimento e acomodação a todos 
que aderem ao sistema, ressalvadas as situações excepcionais decorrentes de necessidades 
clínicas. Permitir qualquer forma de cobrança complementar decorrente da modalidade “diferença 
de classe” implicaria discriminação e privilégios não assegurados pela Constituição.   
 
  Salienta-se que a Constituição Federal estabelece como objetivos da República 
Federativa do Brasil a construção de uma sociedade solidária, com a redução das desigualdades 
sociais (art. 3º, incisos I e III).   
 
  Não se trata de uma igualdade formal e absoluta. Se é certo que a saúde é direito de 
todos, também é indiscutível que a possibilidade de pagamento da “diferença de classe” 
afronta a razoabilidade, pois geraria o efeito inverso, isto é, uma dificuldade ainda maior de 
acesso ao SUS justamente por aqueles que dependem exclusivamente do sistema público.   
    
  A repercussão negativa da aceitação da “diferença de classe” no sistema de saúde foi 
abordada com maestria no parecer do douto MPF, proferido nos autos do agravo de instrumento n. 
2003.04.01.036438-0/RS, adotado como fundamento de seu voto pelo Des. Federal Relator, Carlos 
Eduardo Thompson Flores Lenz, razão pela qual transcreve-se parte de seu voto: 
 

“.... Com efeito, em princípio, o atendimento ao pedido do autor criaria uma 

classe favorecida de usuários do SUS, constituída por aqueles que se disporiam (e 

teriam para tanto) pagar a pretendida “diferença de classe”. Neste estágio do 

processo, sequer se pode imaginar todas as consequências práticas disto. Mas, 

muito possivelmente haveria uma preferência de hospitais e médicos a 
direcionarem os recursos do SUS ao atendimento da “diferença de classe”, de 

modo a prejudicar os cidadãos que não dispõe de recursos para efetuarem este 

pagamento, e que só podem ser atendidos com a cobertura integral do SUS. O 

SUS, então, passaria a ter a função de um “plano de saúde”, ou de um “sistema 

de descontos”, já que mesmo o mais afortunado cidadão poderia se utilizar dos 

seus recursos para abater parte dos seus gastos com saúde, em acomodações 

confortáveis e luxuosas. Já se pode imaginar mais uma consequência disto: toda a 

camada da população que não se utiliza dos recursos do SUS, porque dispõe de 

recursos financeiros para custear integralmente uma internação privada, 
passaria a se utilizar dos parcos recursos públicos, na forma de “desconto.  



 

  Cumpre destacar que as regras de acesso ao sistema, por meio da consulta prévia nos 
postos de saúde, é medida necessária à garantia de isonomia, freando a procura ao SUS pelas 
pessoas que possuem condições de custear tratamento particular ou através de plano de saúde. 
Permitir o acesso do paciente sem prévio exame em unidade básica de saúde e por meio de seu 
médico de confiança, implica aumento do número de pessoas utilizando o sistema público, com a 
consequente elevação de gastos, ainda que o paciente pague a diferença pela acomodação superior, 
já que o custo da internação pelo SUS terá que ser arcado pelo Poder Público. 
 
  Outra consequência nefasta da “diferença de classe” é o acréscimo de pacientes a ser 
atendidos, o que implicará o aumento das já penosas filas para atendimento e internação, que 
ficarão restritas à população carente de recursos.  Os privilegiados que podem pagar a diferença de 
classe, certamente não enfrentarão as mesmas filas. 
 
  Para as situações como a descrita no RE 226835, assim como nos demais 
precedentes que existem no próprio STF, em que o paciente já está em atendimento pelo SUS e 
necessita de acomodação diferenciada por orientação médica, cumpre ao SUS garantir-lhe o 
isolamento, sem qualquer cobrança.  
 
  Necessário ter em mente que o artigo 196 da CF garante o acesso universal e 
igualitário e determina que tal direito deve ser assegurado pelo Estado, em sentido lato, mediante o 
estabelecimento de políticas públicas, sociais e econômicas. Ademais, o art. 199 da CF, que permite 
à iniciativa privada a atuação na assistência à saúde, define tal atuação como complementar e de 
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo sistema público de saúde. Para melhor compreensão, 
transcrevem-se os dispositivos constitucionais acima referidos: 
 

Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
 
Art. 199 A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

 
  As diretrizes que regem o SUS são definidas pelo gestor federal, com base nos 
dispositivos constitucionais e da Lei Federal 8080/90, por meio de decretos e portarias. Dentre tais 
diretrizes tem-se a proibição de cobrança de qualquer valor do beneficiário pelos prestadores de 
serviços no âmbito do sistema público de saúde, de modo que a “diferença de classe” fere 
dispostos da CF, cujo objetivo é garantir a gratuidade do acesso ao sistema, com a universalidade e 
a igualdade.  
   
  É o parecer. 
 
  Porto Alegre, maio de 2014. 
 
   
  CDP – Consultoria em Direito Público 
  Gladimir Chiele OAB/RS 41.290 



 

Parecer  
Pagamento da Diferença de Classe. SUS. Internação Hospitalar. CREMERS. Ação 
Civil Pública. STF. Audiência Pública. Inviabilidade e Inconstitucionalidade da 
Pretensão. 

 
DIFERENÇA DE CLASSE NO SUS – INVIÁVEL E INCONSTITUCIONAL 

 
  A presente abordagem trata de questão relevante e de extrema gravidade, pois pode 
afetar diretamente o atual modelo vigente do Sistema Único de Saúde. O pagamento da chamada 
‘diferença de classe no SUS’, discutido no Recurso Extraordinário 581.488, junto ao Supremo 
Tribunal Federal, merece de parte dos administradores uma redobrada atenção, em vista de suas 
consequências danosas para o sistema de saúde. O processo do Município de Canela tem 
repercussão geral reconhecida pelo STF e servirá como parâmetro para todas as demais decisões 
acerca da matéria em todo o país. 
 
  Para entender o alcance da pretensão do Conselho Regional de Medicina/RS, são três 
os pedidos deduzidos na demanda posta em julgamento, quais sejam:  
 
  1. Garantir ao paciente o direito à internação pelo SUS, de forma direta e sem 
triagem do sistema, com a possibilidade de optar por acomodações superiores, pagando uma 
diferença de valores ao Hospital, bem como de honorários aos médicos, acertados previamente; 
 
  2. Garantir o direito do paciente escolher o seu médico assistente, credenciado ou não 
ao SUS, visando obter o diagnóstico de baixa diretamente junto ao Hospital, sem a necessidade de 
ser examinado por outro médico em local designado pelo sistema único; 
 
  3. Garantir a autonomia do médico escolhido pelo paciente para manter o 
atendimento junto ao Hospital, sem ficar sujeito a atenção de outro profissional vinculado ao SUS. 
 
  Resta concluir que a situação é, efetivamente, a melhor dos mundos aos usuários do 
SUS que tenham condições financeiras para pagar a chamada ‘diferença de classe’, pois agrega 
atendimento privilegiado junto ao Hospital e com seu médico particular, ambos recebendo valores 
do paciente. Enquanto isso, o SUS acabará pagando os maiores custos dos procedimentos que serão 
realizados por quem teria condições de bancar todo o tratamento, não apenas o que interessa as duas 
partes. 
 
  Importante tecer algumas observações acerca dos pedidos do CREMERS, constante 
na ação impetrada pelo referido Conselho. O pedido de escolha do médico pelo paciente, 
combinado à faculdade de desconsideração da triagem nos postos de saúde. Quanto ao primeiro, sua 
admissão levaria necessariamente à inutilização ou banalização do credenciamento para atuar como 
médico do SUS, já que qualquer médico poderia solicitar a internação de pacientes pelo sistema 
caso prevaleça a livre opção do usuário sobre o profissional que venha a lhe assistir.  
 
  Já o livre acesso ao sistema, independentemente da triagem pelos serviços públicos 
de saúde, pode levar a práticas fraudulentas, paralelamente ao privilégio concedido àqueles com 
possibilidade de custear serviços médicos em detrimento dos cidadãos que dependem 
exclusivamente do SUS para os cuidados de sua saúde. 



 

  Por outro lado, a exigência de triagem não afronta direitos, notadamente de usuários 
do SUS; ao contrário, concretiza o princípio da igualdade de acesso ao sistema, pois estabelece a 
entrada única para o atendimento, que possui regras gerais, universais, abrangentes e igualitárias.  
 
  A dispensa da triagem, afastando a presença de profissional do SUS no pedido de 
baixa hospitalar, substituída por médico, credenciado ou não, a pretexto de se tratar de profissional 
de confiança do paciente, cria privilégio, vulnerando o princípio da isonomia, na medida em que os 
que podem arcar com parcela das despesas, terão acesso diferenciado, ao passo que todos os demais 
usuários se submeteriam à triagem usual. 
 
  O CREMERS se vale de outras decisões do próprio Supremo Tribunal Federal que 
autorizou a internação diferenciada, com pagamento da ‘diferença de classe’, mas em casos 
excepcionais que requeriam isolamento ou a necessidade médica para o paciente. As situações são 
diversas, de modo que não pode ser aplicada decisão pontual e específica do STF, de forma 
ampliada, como quer o autor da demanda, sob pena de distorção dos fatos e das deliberações 
corretamente proferidas pela mais alta Corte do país. 
 
  Nas ações específicas acima referidas, a conclusão dos Ministros do STF foi no 
seguinte sentido: 

O direito à saúde, como está assegurado no art. 196 da Constituição, não deve 

sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas no sentido de reduzi-

lo ou de dificultar o acesso a ele. Inexistência, no caso, de ofensa ao princípio da 

isonomia. 
 
  Pela pretensão do CREMERS, em momento algum poderia o gestor do SUS interpor 
embaraços de natureza administrativa para obstar o acesso de usuários ao sistema único de saúde. 
Tal fato não ocorre; ao revés, os gestores buscam facilitar sempre o acesso, reduzindo cada vez mais 
a espera por consultas, elevando o número de leitos dentro das necessidades da demanda e 
aprimorando os serviços especializados, para oferecer cada vez mais qualidade na rede pública. 
 
  Contudo, o caso concreto não versa sobre impedimentos de ordem administrativa ou 
burocrática, mas decorrente de previsão constitucional, de acesso igualitário e de universalidade no 
atendimento, sem favorecer ou privilegiar determinada pessoa. 
 
  Desta forma, o Município assegura ao usuário do sistema de saúde os preceitos do 
art. 196 da Carta Federal, sem causar qualquer prejuízo ou embaraços para o acesso. Entretanto, a 
exemplo do que ocorre com os planos de saúde, o gestor do sistema tem a obrigação de normatizar 
a forma de prestar o serviço. E o sistema único de saúde deve funcionar nos mesmos moldes dos 
planos de saúde privados, inclusive o da UNIMED, cooperativa dos próprios médicos que buscam 
um diferencial em relação ao SUS. 
 
  Comparativo 
 
  Para entender melhor o funcionamento do sistema, basta fazer uma simples 
comparação do SUS com os demais planos privados de saúde. E a história é singela. 
 



 

  Qualquer cidadão que tenha condições de manter um plano privado de saúde, 
somente consegue obter atendimento de um determinado médico, SE ESTE MÉDICO FOR 
CREDENCIADO E AUTORIZADO a operar pelo plano de saúde pertencente ao usuário. Esta 
comparação é de extrema importância. Nenhum médico irá atender um determinado paciente com 
plano de saúde, se este profissional não for credenciado pelo referido plano. Então, a porta de 
entrada do plano privado de saúde é o médico obrigatoriamente credenciado para tanto. Do 
contrário, não haverá atendimento. 
 
  O SUS funciona assim também. Para entrar no sistema e ter as despesas bancadas 
pelo erário, o cidadão deve ser atendido inicialmente pelo médico ou pelos demais profissionais 
credenciados pelo SUS, como ocorre no sistema privado de planos de saúde. Esses profissionais 
fazem parte de uma rede pública de atenção à saúde e atuam em prédios igualmente públicos, para 
onde se dirigem todos os interessados em receber tratamento pelo sistema. 
 
  A argumentação da entidade corporativa revela que o paciente deve ter direito à 
escolha de seu médico. Nem o SUS, nem os planos privados, inclusive cooperativas de médicos, 
impedem a escolha de médicos, desde que os mesmos sejam credenciados por cada um dos seus 
sistemas e estejam trabalhando na rede.  
   
  Portanto, falaciosa e corporativa a alegação, que visa exclusivamente a preservação 
de privilégios financeiros e operacionais, em detrimento do que isso pode provocar no sistema 
público e nos milhões de usuários que não terão esta condição de beneficio concedido aos mais 
abastados. 
 
  Da ementa da decisão proferida no RE 226.835 constata-se a diferença entre os casos 
acima já referidos, na medida em que, no precedente utilizado pelo CREMERS, é autorizada a 
internação em quarto diferenciado em razão das condições pessoais do paciente, que necessitava 
de quarto privativo.  
 
  Não se tratava de opção do paciente por acomodações mais confortáveis ou melhores 
condições de hotelaria por escolha sua, porém situação clínica a exigir isolamento. Tampouco 
buscava o autor a escolha de profissional médico.  
 
  Na ação civil pública de Canela, pretende o CREMERS autorização para que os 
pacientes optem por quarto privativo para obter privacidade e melhores condições de conforto. A 
diferença buscada, em verdade, não é em relação ao tratamento, mas à hotelaria e ao pagamento do 
médico escolhido pelo usuário, o que implica quebra do princípio da igualdade, além de provocar 
total procura do SUS por pessoas com condições de arcar com o custo total, em detrimento da 
população carente, já que há limitação de vagas no sistema.  
 
  Se fosse permitida também a escolha do profissional responsável pelo 
acompanhamento médico e a liberação da triagem de atendimento nos postos de saúde, haveria uma 
interpretação muito além dos verdadeiros princípios que norteiam um sistema público de saúde. 
Repita-se que, por certo, teríamos a criação de duas categorias no âmbito do SUS, ferindo de morte 
o princípio da isonomia que, juntamente com o princípio da universalidade, rege o sistema de saúde 
proposto pela Constituição de 1988.  



 

  Neste sentido, qualquer decisão neste sentido, que atenda os reclamos de médicos e 
até mesmo de hospitais, vai de encontro aos avanços sociais conquistados no âmbito do SUS nos 
últimos 20 anos, hierarquizando e elitizando o sistema, ao invés de ampliá-lo. Possibilitar a opção 
pela “diferença de classe” seria conferir tratamento especial e diferenciado aos pacientes em um 
sistema que prevê o acesso universal e igualitário da população às ações e serviços do Sistema 
Único de Saúde.  
 
  Seria uma absurda criação de classe favorecida de usuários do SUS, composta por 
aqueles que poderiam pagar pela “diferença de classe”. A assistência à saúde é um serviço 
público e, como tal, não pode ser exigido de forma diversa da prevista em lei. Ademais, não há 
direito constitucional de ver partilhado com o Estado os custos hospitalares decorrentes de opção 
por acomodações de classe superior àquela oferecida aos assistidos em geral.  
 
  A isonomia é garantida por iguais condições de atendimento e acomodação a todos 
que aderem ao sistema, ressalvadas as situações excepcionais decorrentes de necessidades 
clínicas. Permitir qualquer forma de cobrança complementar decorrente da modalidade “diferença 
de classe” implicaria discriminação e privilégios não assegurados pela Constituição.   
 
  Salienta-se que a Constituição Federal estabelece como objetivos da República 
Federativa do Brasil a construção de uma sociedade solidária, com a redução das desigualdades 
sociais (art. 3º, incisos I e III).   
 
  Não se trata de uma igualdade formal e absoluta. Se é certo que a saúde é direito de 
todos, também é indiscutível que a possibilidade de pagamento da “diferença de classe” 
afronta a razoabilidade, pois geraria o efeito inverso, isto é, uma dificuldade ainda maior de 
acesso ao SUS justamente por aqueles que dependem exclusivamente do sistema público.   
    
  A repercussão negativa da aceitação da “diferença de classe” no sistema de saúde foi 
abordada com maestria no parecer do douto MPF, proferido nos autos do agravo de instrumento n. 
2003.04.01.036438-0/RS, adotado como fundamento de seu voto pelo Des. Federal Relator, Carlos 
Eduardo Thompson Flores Lenz, razão pela qual transcreve-se parte de seu voto: 
 

“.... Com efeito, em princípio, o atendimento ao pedido do autor criaria uma 

classe favorecida de usuários do SUS, constituída por aqueles que se disporiam (e 

teriam para tanto) pagar a pretendida “diferença de classe”. Neste estágio do 

processo, sequer se pode imaginar todas as consequências práticas disto. Mas, 

muito possivelmente haveria uma preferência de hospitais e médicos a 
direcionarem os recursos do SUS ao atendimento da “diferença de classe”, de 

modo a prejudicar os cidadãos que não dispõe de recursos para efetuarem este 

pagamento, e que só podem ser atendidos com a cobertura integral do SUS. O 

SUS, então, passaria a ter a função de um “plano de saúde”, ou de um “sistema 

de descontos”, já que mesmo o mais afortunado cidadão poderia se utilizar dos 

seus recursos para abater parte dos seus gastos com saúde, em acomodações 

confortáveis e luxuosas. Já se pode imaginar mais uma consequência disto: toda a 

camada da população que não se utiliza dos recursos do SUS, porque dispõe de 

recursos financeiros para custear integralmente uma internação privada, 
passaria a se utilizar dos parcos recursos públicos, na forma de “desconto.  



 

  Cumpre destacar que as regras de acesso ao sistema, por meio da consulta prévia nos 
postos de saúde, é medida necessária à garantia de isonomia, freando a procura ao SUS pelas 
pessoas que possuem condições de custear tratamento particular ou através de plano de saúde. 
Permitir o acesso do paciente sem prévio exame em unidade básica de saúde e por meio de seu 
médico de confiança, implica aumento do número de pessoas utilizando o sistema público, com a 
consequente elevação de gastos, ainda que o paciente pague a diferença pela acomodação superior, 
já que o custo da internação pelo SUS terá que ser arcado pelo Poder Público. 
 
  Outra consequência nefasta da “diferença de classe” é o acréscimo de pacientes a ser 
atendidos, o que implicará o aumento das já penosas filas para atendimento e internação, que 
ficarão restritas à população carente de recursos.  Os privilegiados que podem pagar a diferença de 
classe, certamente não enfrentarão as mesmas filas. 
 
  Para as situações como a descrita no RE 226835, assim como nos demais 
precedentes que existem no próprio STF, em que o paciente já está em atendimento pelo SUS e 
necessita de acomodação diferenciada por orientação médica, cumpre ao SUS garantir-lhe o 
isolamento, sem qualquer cobrança.  
 
  Necessário ter em mente que o artigo 196 da CF garante o acesso universal e 
igualitário e determina que tal direito deve ser assegurado pelo Estado, em sentido lato, mediante o 
estabelecimento de políticas públicas, sociais e econômicas. Ademais, o art. 199 da CF, que permite 
à iniciativa privada a atuação na assistência à saúde, define tal atuação como complementar e de 
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo sistema público de saúde. Para melhor compreensão, 
transcrevem-se os dispositivos constitucionais acima referidos: 
 

Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
 
Art. 199 A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

 
  As diretrizes que regem o SUS são definidas pelo gestor federal, com base nos 
dispositivos constitucionais e da Lei Federal 8080/90, por meio de decretos e portarias. Dentre tais 
diretrizes tem-se a proibição de cobrança de qualquer valor do beneficiário pelos prestadores de 
serviços no âmbito do sistema público de saúde, de modo que a “diferença de classe” fere 
dispostos da CF, cujo objetivo é garantir a gratuidade do acesso ao sistema, com a universalidade e 
a igualdade.  
   
  É o parecer. 
 
  Porto Alegre, maio de 2014. 
 
   
  CDP – Consultoria em Direito Público 
  Gladimir Chiele OAB/RS 41.290 
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DIFERENÇA DE CLASSE NO SUS – INVIÁVEL E INCONSTITUCIONAL 

 
  A presente abordagem trata de questão relevante e de extrema gravidade, pois pode 
afetar diretamente o atual modelo vigente do Sistema Único de Saúde. O pagamento da chamada 
‘diferença de classe no SUS’, discutido no Recurso Extraordinário 581.488, junto ao Supremo 
Tribunal Federal, merece de parte dos administradores uma redobrada atenção, em vista de suas 
consequências danosas para o sistema de saúde. O processo do Município de Canela tem 
repercussão geral reconhecida pelo STF e servirá como parâmetro para todas as demais decisões 
acerca da matéria em todo o país. 
 
  Para entender o alcance da pretensão do Conselho Regional de Medicina/RS, são três 
os pedidos deduzidos na demanda posta em julgamento, quais sejam:  
 
  1. Garantir ao paciente o direito à internação pelo SUS, de forma direta e sem 
triagem do sistema, com a possibilidade de optar por acomodações superiores, pagando uma 
diferença de valores ao Hospital, bem como de honorários aos médicos, acertados previamente; 
 
  2. Garantir o direito do paciente escolher o seu médico assistente, credenciado ou não 
ao SUS, visando obter o diagnóstico de baixa diretamente junto ao Hospital, sem a necessidade de 
ser examinado por outro médico em local designado pelo sistema único; 
 
  3. Garantir a autonomia do médico escolhido pelo paciente para manter o 
atendimento junto ao Hospital, sem ficar sujeito a atenção de outro profissional vinculado ao SUS. 
 
  Resta concluir que a situação é, efetivamente, a melhor dos mundos aos usuários do 
SUS que tenham condições financeiras para pagar a chamada ‘diferença de classe’, pois agrega 
atendimento privilegiado junto ao Hospital e com seu médico particular, ambos recebendo valores 
do paciente. Enquanto isso, o SUS acabará pagando os maiores custos dos procedimentos que serão 
realizados por quem teria condições de bancar todo o tratamento, não apenas o que interessa as duas 
partes. 
 
  Importante tecer algumas observações acerca dos pedidos do CREMERS, constante 
na ação impetrada pelo referido Conselho. O pedido de escolha do médico pelo paciente, 
combinado à faculdade de desconsideração da triagem nos postos de saúde. Quanto ao primeiro, sua 
admissão levaria necessariamente à inutilização ou banalização do credenciamento para atuar como 
médico do SUS, já que qualquer médico poderia solicitar a internação de pacientes pelo sistema 
caso prevaleça a livre opção do usuário sobre o profissional que venha a lhe assistir.  
 
  Já o livre acesso ao sistema, independentemente da triagem pelos serviços públicos 
de saúde, pode levar a práticas fraudulentas, paralelamente ao privilégio concedido àqueles com 
possibilidade de custear serviços médicos em detrimento dos cidadãos que dependem 
exclusivamente do SUS para os cuidados de sua saúde. 



 

  Por outro lado, a exigência de triagem não afronta direitos, notadamente de usuários 
do SUS; ao contrário, concretiza o princípio da igualdade de acesso ao sistema, pois estabelece a 
entrada única para o atendimento, que possui regras gerais, universais, abrangentes e igualitárias.  
 
  A dispensa da triagem, afastando a presença de profissional do SUS no pedido de 
baixa hospitalar, substituída por médico, credenciado ou não, a pretexto de se tratar de profissional 
de confiança do paciente, cria privilégio, vulnerando o princípio da isonomia, na medida em que os 
que podem arcar com parcela das despesas, terão acesso diferenciado, ao passo que todos os demais 
usuários se submeteriam à triagem usual. 
 
  O CREMERS se vale de outras decisões do próprio Supremo Tribunal Federal que 
autorizou a internação diferenciada, com pagamento da ‘diferença de classe’, mas em casos 
excepcionais que requeriam isolamento ou a necessidade médica para o paciente. As situações são 
diversas, de modo que não pode ser aplicada decisão pontual e específica do STF, de forma 
ampliada, como quer o autor da demanda, sob pena de distorção dos fatos e das deliberações 
corretamente proferidas pela mais alta Corte do país. 
 
  Nas ações específicas acima referidas, a conclusão dos Ministros do STF foi no 
seguinte sentido: 

O direito à saúde, como está assegurado no art. 196 da Constituição, não deve 

sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas no sentido de reduzi-

lo ou de dificultar o acesso a ele. Inexistência, no caso, de ofensa ao princípio da 

isonomia. 
 
  Pela pretensão do CREMERS, em momento algum poderia o gestor do SUS interpor 
embaraços de natureza administrativa para obstar o acesso de usuários ao sistema único de saúde. 
Tal fato não ocorre; ao revés, os gestores buscam facilitar sempre o acesso, reduzindo cada vez mais 
a espera por consultas, elevando o número de leitos dentro das necessidades da demanda e 
aprimorando os serviços especializados, para oferecer cada vez mais qualidade na rede pública. 
 
  Contudo, o caso concreto não versa sobre impedimentos de ordem administrativa ou 
burocrática, mas decorrente de previsão constitucional, de acesso igualitário e de universalidade no 
atendimento, sem favorecer ou privilegiar determinada pessoa. 
 
  Desta forma, o Município assegura ao usuário do sistema de saúde os preceitos do 
art. 196 da Carta Federal, sem causar qualquer prejuízo ou embaraços para o acesso. Entretanto, a 
exemplo do que ocorre com os planos de saúde, o gestor do sistema tem a obrigação de normatizar 
a forma de prestar o serviço. E o sistema único de saúde deve funcionar nos mesmos moldes dos 
planos de saúde privados, inclusive o da UNIMED, cooperativa dos próprios médicos que buscam 
um diferencial em relação ao SUS. 
 
  Comparativo 
 
  Para entender melhor o funcionamento do sistema, basta fazer uma simples 
comparação do SUS com os demais planos privados de saúde. E a história é singela. 
 



 

  Qualquer cidadão que tenha condições de manter um plano privado de saúde, 
somente consegue obter atendimento de um determinado médico, SE ESTE MÉDICO FOR 
CREDENCIADO E AUTORIZADO a operar pelo plano de saúde pertencente ao usuário. Esta 
comparação é de extrema importância. Nenhum médico irá atender um determinado paciente com 
plano de saúde, se este profissional não for credenciado pelo referido plano. Então, a porta de 
entrada do plano privado de saúde é o médico obrigatoriamente credenciado para tanto. Do 
contrário, não haverá atendimento. 
 
  O SUS funciona assim também. Para entrar no sistema e ter as despesas bancadas 
pelo erário, o cidadão deve ser atendido inicialmente pelo médico ou pelos demais profissionais 
credenciados pelo SUS, como ocorre no sistema privado de planos de saúde. Esses profissionais 
fazem parte de uma rede pública de atenção à saúde e atuam em prédios igualmente públicos, para 
onde se dirigem todos os interessados em receber tratamento pelo sistema. 
 
  A argumentação da entidade corporativa revela que o paciente deve ter direito à 
escolha de seu médico. Nem o SUS, nem os planos privados, inclusive cooperativas de médicos, 
impedem a escolha de médicos, desde que os mesmos sejam credenciados por cada um dos seus 
sistemas e estejam trabalhando na rede.  
   
  Portanto, falaciosa e corporativa a alegação, que visa exclusivamente a preservação 
de privilégios financeiros e operacionais, em detrimento do que isso pode provocar no sistema 
público e nos milhões de usuários que não terão esta condição de beneficio concedido aos mais 
abastados. 
 
  Da ementa da decisão proferida no RE 226.835 constata-se a diferença entre os casos 
acima já referidos, na medida em que, no precedente utilizado pelo CREMERS, é autorizada a 
internação em quarto diferenciado em razão das condições pessoais do paciente, que necessitava 
de quarto privativo.  
 
  Não se tratava de opção do paciente por acomodações mais confortáveis ou melhores 
condições de hotelaria por escolha sua, porém situação clínica a exigir isolamento. Tampouco 
buscava o autor a escolha de profissional médico.  
 
  Na ação civil pública de Canela, pretende o CREMERS autorização para que os 
pacientes optem por quarto privativo para obter privacidade e melhores condições de conforto. A 
diferença buscada, em verdade, não é em relação ao tratamento, mas à hotelaria e ao pagamento do 
médico escolhido pelo usuário, o que implica quebra do princípio da igualdade, além de provocar 
total procura do SUS por pessoas com condições de arcar com o custo total, em detrimento da 
população carente, já que há limitação de vagas no sistema.  
 
  Se fosse permitida também a escolha do profissional responsável pelo 
acompanhamento médico e a liberação da triagem de atendimento nos postos de saúde, haveria uma 
interpretação muito além dos verdadeiros princípios que norteiam um sistema público de saúde. 
Repita-se que, por certo, teríamos a criação de duas categorias no âmbito do SUS, ferindo de morte 
o princípio da isonomia que, juntamente com o princípio da universalidade, rege o sistema de saúde 
proposto pela Constituição de 1988.  



 

  Neste sentido, qualquer decisão neste sentido, que atenda os reclamos de médicos e 
até mesmo de hospitais, vai de encontro aos avanços sociais conquistados no âmbito do SUS nos 
últimos 20 anos, hierarquizando e elitizando o sistema, ao invés de ampliá-lo. Possibilitar a opção 
pela “diferença de classe” seria conferir tratamento especial e diferenciado aos pacientes em um 
sistema que prevê o acesso universal e igualitário da população às ações e serviços do Sistema 
Único de Saúde.  
 
  Seria uma absurda criação de classe favorecida de usuários do SUS, composta por 
aqueles que poderiam pagar pela “diferença de classe”. A assistência à saúde é um serviço 
público e, como tal, não pode ser exigido de forma diversa da prevista em lei. Ademais, não há 
direito constitucional de ver partilhado com o Estado os custos hospitalares decorrentes de opção 
por acomodações de classe superior àquela oferecida aos assistidos em geral.  
 
  A isonomia é garantida por iguais condições de atendimento e acomodação a todos 
que aderem ao sistema, ressalvadas as situações excepcionais decorrentes de necessidades 
clínicas. Permitir qualquer forma de cobrança complementar decorrente da modalidade “diferença 
de classe” implicaria discriminação e privilégios não assegurados pela Constituição.   
 
  Salienta-se que a Constituição Federal estabelece como objetivos da República 
Federativa do Brasil a construção de uma sociedade solidária, com a redução das desigualdades 
sociais (art. 3º, incisos I e III).   
 
  Não se trata de uma igualdade formal e absoluta. Se é certo que a saúde é direito de 
todos, também é indiscutível que a possibilidade de pagamento da “diferença de classe” 
afronta a razoabilidade, pois geraria o efeito inverso, isto é, uma dificuldade ainda maior de 
acesso ao SUS justamente por aqueles que dependem exclusivamente do sistema público.   
    
  A repercussão negativa da aceitação da “diferença de classe” no sistema de saúde foi 
abordada com maestria no parecer do douto MPF, proferido nos autos do agravo de instrumento n. 
2003.04.01.036438-0/RS, adotado como fundamento de seu voto pelo Des. Federal Relator, Carlos 
Eduardo Thompson Flores Lenz, razão pela qual transcreve-se parte de seu voto: 
 

“.... Com efeito, em princípio, o atendimento ao pedido do autor criaria uma 

classe favorecida de usuários do SUS, constituída por aqueles que se disporiam (e 

teriam para tanto) pagar a pretendida “diferença de classe”. Neste estágio do 

processo, sequer se pode imaginar todas as consequências práticas disto. Mas, 

muito possivelmente haveria uma preferência de hospitais e médicos a 
direcionarem os recursos do SUS ao atendimento da “diferença de classe”, de 

modo a prejudicar os cidadãos que não dispõe de recursos para efetuarem este 

pagamento, e que só podem ser atendidos com a cobertura integral do SUS. O 

SUS, então, passaria a ter a função de um “plano de saúde”, ou de um “sistema 

de descontos”, já que mesmo o mais afortunado cidadão poderia se utilizar dos 

seus recursos para abater parte dos seus gastos com saúde, em acomodações 

confortáveis e luxuosas. Já se pode imaginar mais uma consequência disto: toda a 

camada da população que não se utiliza dos recursos do SUS, porque dispõe de 

recursos financeiros para custear integralmente uma internação privada, 
passaria a se utilizar dos parcos recursos públicos, na forma de “desconto.  



 

  Cumpre destacar que as regras de acesso ao sistema, por meio da consulta prévia nos 
postos de saúde, é medida necessária à garantia de isonomia, freando a procura ao SUS pelas 
pessoas que possuem condições de custear tratamento particular ou através de plano de saúde. 
Permitir o acesso do paciente sem prévio exame em unidade básica de saúde e por meio de seu 
médico de confiança, implica aumento do número de pessoas utilizando o sistema público, com a 
consequente elevação de gastos, ainda que o paciente pague a diferença pela acomodação superior, 
já que o custo da internação pelo SUS terá que ser arcado pelo Poder Público. 
 
  Outra consequência nefasta da “diferença de classe” é o acréscimo de pacientes a ser 
atendidos, o que implicará o aumento das já penosas filas para atendimento e internação, que 
ficarão restritas à população carente de recursos.  Os privilegiados que podem pagar a diferença de 
classe, certamente não enfrentarão as mesmas filas. 
 
  Para as situações como a descrita no RE 226835, assim como nos demais 
precedentes que existem no próprio STF, em que o paciente já está em atendimento pelo SUS e 
necessita de acomodação diferenciada por orientação médica, cumpre ao SUS garantir-lhe o 
isolamento, sem qualquer cobrança.  
 
  Necessário ter em mente que o artigo 196 da CF garante o acesso universal e 
igualitário e determina que tal direito deve ser assegurado pelo Estado, em sentido lato, mediante o 
estabelecimento de políticas públicas, sociais e econômicas. Ademais, o art. 199 da CF, que permite 
à iniciativa privada a atuação na assistência à saúde, define tal atuação como complementar e de 
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo sistema público de saúde. Para melhor compreensão, 
transcrevem-se os dispositivos constitucionais acima referidos: 
 

Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
 
Art. 199 A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

 
  As diretrizes que regem o SUS são definidas pelo gestor federal, com base nos 
dispositivos constitucionais e da Lei Federal 8080/90, por meio de decretos e portarias. Dentre tais 
diretrizes tem-se a proibição de cobrança de qualquer valor do beneficiário pelos prestadores de 
serviços no âmbito do sistema público de saúde, de modo que a “diferença de classe” fere 
dispostos da CF, cujo objetivo é garantir a gratuidade do acesso ao sistema, com a universalidade e 
a igualdade.  
   
  É o parecer. 
 
  Porto Alegre, maio de 2014. 
 
   
  CDP – Consultoria em Direito Público 
  Gladimir Chiele OAB/RS 41.290 
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Pagamento da Diferença de Classe. SUS. Internação Hospitalar. CREMERS. Ação 
Civil Pública. STF. Audiência Pública. Inviabilidade e Inconstitucionalidade da 
Pretensão. 

 
DIFERENÇA DE CLASSE NO SUS – INVIÁVEL E INCONSTITUCIONAL 

 
  A presente abordagem trata de questão relevante e de extrema gravidade, pois pode 
afetar diretamente o atual modelo vigente do Sistema Único de Saúde. O pagamento da chamada 
‘diferença de classe no SUS’, discutido no Recurso Extraordinário 581.488, junto ao Supremo 
Tribunal Federal, merece de parte dos administradores uma redobrada atenção, em vista de suas 
consequências danosas para o sistema de saúde. O processo do Município de Canela tem 
repercussão geral reconhecida pelo STF e servirá como parâmetro para todas as demais decisões 
acerca da matéria em todo o país. 
 
  Para entender o alcance da pretensão do Conselho Regional de Medicina/RS, são três 
os pedidos deduzidos na demanda posta em julgamento, quais sejam:  
 
  1. Garantir ao paciente o direito à internação pelo SUS, de forma direta e sem 
triagem do sistema, com a possibilidade de optar por acomodações superiores, pagando uma 
diferença de valores ao Hospital, bem como de honorários aos médicos, acertados previamente; 
 
  2. Garantir o direito do paciente escolher o seu médico assistente, credenciado ou não 
ao SUS, visando obter o diagnóstico de baixa diretamente junto ao Hospital, sem a necessidade de 
ser examinado por outro médico em local designado pelo sistema único; 
 
  3. Garantir a autonomia do médico escolhido pelo paciente para manter o 
atendimento junto ao Hospital, sem ficar sujeito a atenção de outro profissional vinculado ao SUS. 
 
  Resta concluir que a situação é, efetivamente, a melhor dos mundos aos usuários do 
SUS que tenham condições financeiras para pagar a chamada ‘diferença de classe’, pois agrega 
atendimento privilegiado junto ao Hospital e com seu médico particular, ambos recebendo valores 
do paciente. Enquanto isso, o SUS acabará pagando os maiores custos dos procedimentos que serão 
realizados por quem teria condições de bancar todo o tratamento, não apenas o que interessa as duas 
partes. 
 
  Importante tecer algumas observações acerca dos pedidos do CREMERS, constante 
na ação impetrada pelo referido Conselho. O pedido de escolha do médico pelo paciente, 
combinado à faculdade de desconsideração da triagem nos postos de saúde. Quanto ao primeiro, sua 
admissão levaria necessariamente à inutilização ou banalização do credenciamento para atuar como 
médico do SUS, já que qualquer médico poderia solicitar a internação de pacientes pelo sistema 
caso prevaleça a livre opção do usuário sobre o profissional que venha a lhe assistir.  
 
  Já o livre acesso ao sistema, independentemente da triagem pelos serviços públicos 
de saúde, pode levar a práticas fraudulentas, paralelamente ao privilégio concedido àqueles com 
possibilidade de custear serviços médicos em detrimento dos cidadãos que dependem 
exclusivamente do SUS para os cuidados de sua saúde. 



 

  Por outro lado, a exigência de triagem não afronta direitos, notadamente de usuários 
do SUS; ao contrário, concretiza o princípio da igualdade de acesso ao sistema, pois estabelece a 
entrada única para o atendimento, que possui regras gerais, universais, abrangentes e igualitárias.  
 
  A dispensa da triagem, afastando a presença de profissional do SUS no pedido de 
baixa hospitalar, substituída por médico, credenciado ou não, a pretexto de se tratar de profissional 
de confiança do paciente, cria privilégio, vulnerando o princípio da isonomia, na medida em que os 
que podem arcar com parcela das despesas, terão acesso diferenciado, ao passo que todos os demais 
usuários se submeteriam à triagem usual. 
 
  O CREMERS se vale de outras decisões do próprio Supremo Tribunal Federal que 
autorizou a internação diferenciada, com pagamento da ‘diferença de classe’, mas em casos 
excepcionais que requeriam isolamento ou a necessidade médica para o paciente. As situações são 
diversas, de modo que não pode ser aplicada decisão pontual e específica do STF, de forma 
ampliada, como quer o autor da demanda, sob pena de distorção dos fatos e das deliberações 
corretamente proferidas pela mais alta Corte do país. 
 
  Nas ações específicas acima referidas, a conclusão dos Ministros do STF foi no 
seguinte sentido: 

O direito à saúde, como está assegurado no art. 196 da Constituição, não deve 

sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas no sentido de reduzi-

lo ou de dificultar o acesso a ele. Inexistência, no caso, de ofensa ao princípio da 

isonomia. 
 
  Pela pretensão do CREMERS, em momento algum poderia o gestor do SUS interpor 
embaraços de natureza administrativa para obstar o acesso de usuários ao sistema único de saúde. 
Tal fato não ocorre; ao revés, os gestores buscam facilitar sempre o acesso, reduzindo cada vez mais 
a espera por consultas, elevando o número de leitos dentro das necessidades da demanda e 
aprimorando os serviços especializados, para oferecer cada vez mais qualidade na rede pública. 
 
  Contudo, o caso concreto não versa sobre impedimentos de ordem administrativa ou 
burocrática, mas decorrente de previsão constitucional, de acesso igualitário e de universalidade no 
atendimento, sem favorecer ou privilegiar determinada pessoa. 
 
  Desta forma, o Município assegura ao usuário do sistema de saúde os preceitos do 
art. 196 da Carta Federal, sem causar qualquer prejuízo ou embaraços para o acesso. Entretanto, a 
exemplo do que ocorre com os planos de saúde, o gestor do sistema tem a obrigação de normatizar 
a forma de prestar o serviço. E o sistema único de saúde deve funcionar nos mesmos moldes dos 
planos de saúde privados, inclusive o da UNIMED, cooperativa dos próprios médicos que buscam 
um diferencial em relação ao SUS. 
 
  Comparativo 
 
  Para entender melhor o funcionamento do sistema, basta fazer uma simples 
comparação do SUS com os demais planos privados de saúde. E a história é singela. 
 



 

  Qualquer cidadão que tenha condições de manter um plano privado de saúde, 
somente consegue obter atendimento de um determinado médico, SE ESTE MÉDICO FOR 
CREDENCIADO E AUTORIZADO a operar pelo plano de saúde pertencente ao usuário. Esta 
comparação é de extrema importância. Nenhum médico irá atender um determinado paciente com 
plano de saúde, se este profissional não for credenciado pelo referido plano. Então, a porta de 
entrada do plano privado de saúde é o médico obrigatoriamente credenciado para tanto. Do 
contrário, não haverá atendimento. 
 
  O SUS funciona assim também. Para entrar no sistema e ter as despesas bancadas 
pelo erário, o cidadão deve ser atendido inicialmente pelo médico ou pelos demais profissionais 
credenciados pelo SUS, como ocorre no sistema privado de planos de saúde. Esses profissionais 
fazem parte de uma rede pública de atenção à saúde e atuam em prédios igualmente públicos, para 
onde se dirigem todos os interessados em receber tratamento pelo sistema. 
 
  A argumentação da entidade corporativa revela que o paciente deve ter direito à 
escolha de seu médico. Nem o SUS, nem os planos privados, inclusive cooperativas de médicos, 
impedem a escolha de médicos, desde que os mesmos sejam credenciados por cada um dos seus 
sistemas e estejam trabalhando na rede.  
   
  Portanto, falaciosa e corporativa a alegação, que visa exclusivamente a preservação 
de privilégios financeiros e operacionais, em detrimento do que isso pode provocar no sistema 
público e nos milhões de usuários que não terão esta condição de beneficio concedido aos mais 
abastados. 
 
  Da ementa da decisão proferida no RE 226.835 constata-se a diferença entre os casos 
acima já referidos, na medida em que, no precedente utilizado pelo CREMERS, é autorizada a 
internação em quarto diferenciado em razão das condições pessoais do paciente, que necessitava 
de quarto privativo.  
 
  Não se tratava de opção do paciente por acomodações mais confortáveis ou melhores 
condições de hotelaria por escolha sua, porém situação clínica a exigir isolamento. Tampouco 
buscava o autor a escolha de profissional médico.  
 
  Na ação civil pública de Canela, pretende o CREMERS autorização para que os 
pacientes optem por quarto privativo para obter privacidade e melhores condições de conforto. A 
diferença buscada, em verdade, não é em relação ao tratamento, mas à hotelaria e ao pagamento do 
médico escolhido pelo usuário, o que implica quebra do princípio da igualdade, além de provocar 
total procura do SUS por pessoas com condições de arcar com o custo total, em detrimento da 
população carente, já que há limitação de vagas no sistema.  
 
  Se fosse permitida também a escolha do profissional responsável pelo 
acompanhamento médico e a liberação da triagem de atendimento nos postos de saúde, haveria uma 
interpretação muito além dos verdadeiros princípios que norteiam um sistema público de saúde. 
Repita-se que, por certo, teríamos a criação de duas categorias no âmbito do SUS, ferindo de morte 
o princípio da isonomia que, juntamente com o princípio da universalidade, rege o sistema de saúde 
proposto pela Constituição de 1988.  



 

  Neste sentido, qualquer decisão neste sentido, que atenda os reclamos de médicos e 
até mesmo de hospitais, vai de encontro aos avanços sociais conquistados no âmbito do SUS nos 
últimos 20 anos, hierarquizando e elitizando o sistema, ao invés de ampliá-lo. Possibilitar a opção 
pela “diferença de classe” seria conferir tratamento especial e diferenciado aos pacientes em um 
sistema que prevê o acesso universal e igualitário da população às ações e serviços do Sistema 
Único de Saúde.  
 
  Seria uma absurda criação de classe favorecida de usuários do SUS, composta por 
aqueles que poderiam pagar pela “diferença de classe”. A assistência à saúde é um serviço 
público e, como tal, não pode ser exigido de forma diversa da prevista em lei. Ademais, não há 
direito constitucional de ver partilhado com o Estado os custos hospitalares decorrentes de opção 
por acomodações de classe superior àquela oferecida aos assistidos em geral.  
 
  A isonomia é garantida por iguais condições de atendimento e acomodação a todos 
que aderem ao sistema, ressalvadas as situações excepcionais decorrentes de necessidades 
clínicas. Permitir qualquer forma de cobrança complementar decorrente da modalidade “diferença 
de classe” implicaria discriminação e privilégios não assegurados pela Constituição.   
 
  Salienta-se que a Constituição Federal estabelece como objetivos da República 
Federativa do Brasil a construção de uma sociedade solidária, com a redução das desigualdades 
sociais (art. 3º, incisos I e III).   
 
  Não se trata de uma igualdade formal e absoluta. Se é certo que a saúde é direito de 
todos, também é indiscutível que a possibilidade de pagamento da “diferença de classe” 
afronta a razoabilidade, pois geraria o efeito inverso, isto é, uma dificuldade ainda maior de 
acesso ao SUS justamente por aqueles que dependem exclusivamente do sistema público.   
    
  A repercussão negativa da aceitação da “diferença de classe” no sistema de saúde foi 
abordada com maestria no parecer do douto MPF, proferido nos autos do agravo de instrumento n. 
2003.04.01.036438-0/RS, adotado como fundamento de seu voto pelo Des. Federal Relator, Carlos 
Eduardo Thompson Flores Lenz, razão pela qual transcreve-se parte de seu voto: 
 

“.... Com efeito, em princípio, o atendimento ao pedido do autor criaria uma 

classe favorecida de usuários do SUS, constituída por aqueles que se disporiam (e 

teriam para tanto) pagar a pretendida “diferença de classe”. Neste estágio do 

processo, sequer se pode imaginar todas as consequências práticas disto. Mas, 

muito possivelmente haveria uma preferência de hospitais e médicos a 
direcionarem os recursos do SUS ao atendimento da “diferença de classe”, de 

modo a prejudicar os cidadãos que não dispõe de recursos para efetuarem este 

pagamento, e que só podem ser atendidos com a cobertura integral do SUS. O 

SUS, então, passaria a ter a função de um “plano de saúde”, ou de um “sistema 

de descontos”, já que mesmo o mais afortunado cidadão poderia se utilizar dos 

seus recursos para abater parte dos seus gastos com saúde, em acomodações 

confortáveis e luxuosas. Já se pode imaginar mais uma consequência disto: toda a 

camada da população que não se utiliza dos recursos do SUS, porque dispõe de 

recursos financeiros para custear integralmente uma internação privada, 
passaria a se utilizar dos parcos recursos públicos, na forma de “desconto.  



 

  Cumpre destacar que as regras de acesso ao sistema, por meio da consulta prévia nos 
postos de saúde, é medida necessária à garantia de isonomia, freando a procura ao SUS pelas 
pessoas que possuem condições de custear tratamento particular ou através de plano de saúde. 
Permitir o acesso do paciente sem prévio exame em unidade básica de saúde e por meio de seu 
médico de confiança, implica aumento do número de pessoas utilizando o sistema público, com a 
consequente elevação de gastos, ainda que o paciente pague a diferença pela acomodação superior, 
já que o custo da internação pelo SUS terá que ser arcado pelo Poder Público. 
 
  Outra consequência nefasta da “diferença de classe” é o acréscimo de pacientes a ser 
atendidos, o que implicará o aumento das já penosas filas para atendimento e internação, que 
ficarão restritas à população carente de recursos.  Os privilegiados que podem pagar a diferença de 
classe, certamente não enfrentarão as mesmas filas. 
 
  Para as situações como a descrita no RE 226835, assim como nos demais 
precedentes que existem no próprio STF, em que o paciente já está em atendimento pelo SUS e 
necessita de acomodação diferenciada por orientação médica, cumpre ao SUS garantir-lhe o 
isolamento, sem qualquer cobrança.  
 
  Necessário ter em mente que o artigo 196 da CF garante o acesso universal e 
igualitário e determina que tal direito deve ser assegurado pelo Estado, em sentido lato, mediante o 
estabelecimento de políticas públicas, sociais e econômicas. Ademais, o art. 199 da CF, que permite 
à iniciativa privada a atuação na assistência à saúde, define tal atuação como complementar e de 
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo sistema público de saúde. Para melhor compreensão, 
transcrevem-se os dispositivos constitucionais acima referidos: 
 

Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
 
Art. 199 A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

 
  As diretrizes que regem o SUS são definidas pelo gestor federal, com base nos 
dispositivos constitucionais e da Lei Federal 8080/90, por meio de decretos e portarias. Dentre tais 
diretrizes tem-se a proibição de cobrança de qualquer valor do beneficiário pelos prestadores de 
serviços no âmbito do sistema público de saúde, de modo que a “diferença de classe” fere 
dispostos da CF, cujo objetivo é garantir a gratuidade do acesso ao sistema, com a universalidade e 
a igualdade.  
   
  É o parecer. 
 
  Porto Alegre, maio de 2014. 
 
   
  CDP – Consultoria em Direito Público 
  Gladimir Chiele OAB/RS 41.290 



 

Parecer  
Pagamento da Diferença de Classe. SUS. Internação Hospitalar. CREMERS. Ação 
Civil Pública. STF. Audiência Pública. Inviabilidade e Inconstitucionalidade da 
Pretensão. 

 
DIFERENÇA DE CLASSE NO SUS – INVIÁVEL E INCONSTITUCIONAL 

 
  A presente abordagem trata de questão relevante e de extrema gravidade, pois pode 
afetar diretamente o atual modelo vigente do Sistema Único de Saúde. O pagamento da chamada 
‘diferença de classe no SUS’, discutido no Recurso Extraordinário 581.488, junto ao Supremo 
Tribunal Federal, merece de parte dos administradores uma redobrada atenção, em vista de suas 
consequências danosas para o sistema de saúde. O processo do Município de Canela tem 
repercussão geral reconhecida pelo STF e servirá como parâmetro para todas as demais decisões 
acerca da matéria em todo o país. 
 
  Para entender o alcance da pretensão do Conselho Regional de Medicina/RS, são três 
os pedidos deduzidos na demanda posta em julgamento, quais sejam:  
 
  1. Garantir ao paciente o direito à internação pelo SUS, de forma direta e sem 
triagem do sistema, com a possibilidade de optar por acomodações superiores, pagando uma 
diferença de valores ao Hospital, bem como de honorários aos médicos, acertados previamente; 
 
  2. Garantir o direito do paciente escolher o seu médico assistente, credenciado ou não 
ao SUS, visando obter o diagnóstico de baixa diretamente junto ao Hospital, sem a necessidade de 
ser examinado por outro médico em local designado pelo sistema único; 
 
  3. Garantir a autonomia do médico escolhido pelo paciente para manter o 
atendimento junto ao Hospital, sem ficar sujeito a atenção de outro profissional vinculado ao SUS. 
 
  Resta concluir que a situação é, efetivamente, a melhor dos mundos aos usuários do 
SUS que tenham condições financeiras para pagar a chamada ‘diferença de classe’, pois agrega 
atendimento privilegiado junto ao Hospital e com seu médico particular, ambos recebendo valores 
do paciente. Enquanto isso, o SUS acabará pagando os maiores custos dos procedimentos que serão 
realizados por quem teria condições de bancar todo o tratamento, não apenas o que interessa as duas 
partes. 
 
  Importante tecer algumas observações acerca dos pedidos do CREMERS, constante 
na ação impetrada pelo referido Conselho. O pedido de escolha do médico pelo paciente, 
combinado à faculdade de desconsideração da triagem nos postos de saúde. Quanto ao primeiro, sua 
admissão levaria necessariamente à inutilização ou banalização do credenciamento para atuar como 
médico do SUS, já que qualquer médico poderia solicitar a internação de pacientes pelo sistema 
caso prevaleça a livre opção do usuário sobre o profissional que venha a lhe assistir.  
 
  Já o livre acesso ao sistema, independentemente da triagem pelos serviços públicos 
de saúde, pode levar a práticas fraudulentas, paralelamente ao privilégio concedido àqueles com 
possibilidade de custear serviços médicos em detrimento dos cidadãos que dependem 
exclusivamente do SUS para os cuidados de sua saúde. 



 

  Por outro lado, a exigência de triagem não afronta direitos, notadamente de usuários 
do SUS; ao contrário, concretiza o princípio da igualdade de acesso ao sistema, pois estabelece a 
entrada única para o atendimento, que possui regras gerais, universais, abrangentes e igualitárias.  
 
  A dispensa da triagem, afastando a presença de profissional do SUS no pedido de 
baixa hospitalar, substituída por médico, credenciado ou não, a pretexto de se tratar de profissional 
de confiança do paciente, cria privilégio, vulnerando o princípio da isonomia, na medida em que os 
que podem arcar com parcela das despesas, terão acesso diferenciado, ao passo que todos os demais 
usuários se submeteriam à triagem usual. 
 
  O CREMERS se vale de outras decisões do próprio Supremo Tribunal Federal que 
autorizou a internação diferenciada, com pagamento da ‘diferença de classe’, mas em casos 
excepcionais que requeriam isolamento ou a necessidade médica para o paciente. As situações são 
diversas, de modo que não pode ser aplicada decisão pontual e específica do STF, de forma 
ampliada, como quer o autor da demanda, sob pena de distorção dos fatos e das deliberações 
corretamente proferidas pela mais alta Corte do país. 
 
  Nas ações específicas acima referidas, a conclusão dos Ministros do STF foi no 
seguinte sentido: 

O direito à saúde, como está assegurado no art. 196 da Constituição, não deve 

sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas no sentido de reduzi-

lo ou de dificultar o acesso a ele. Inexistência, no caso, de ofensa ao princípio da 

isonomia. 
 
  Pela pretensão do CREMERS, em momento algum poderia o gestor do SUS interpor 
embaraços de natureza administrativa para obstar o acesso de usuários ao sistema único de saúde. 
Tal fato não ocorre; ao revés, os gestores buscam facilitar sempre o acesso, reduzindo cada vez mais 
a espera por consultas, elevando o número de leitos dentro das necessidades da demanda e 
aprimorando os serviços especializados, para oferecer cada vez mais qualidade na rede pública. 
 
  Contudo, o caso concreto não versa sobre impedimentos de ordem administrativa ou 
burocrática, mas decorrente de previsão constitucional, de acesso igualitário e de universalidade no 
atendimento, sem favorecer ou privilegiar determinada pessoa. 
 
  Desta forma, o Município assegura ao usuário do sistema de saúde os preceitos do 
art. 196 da Carta Federal, sem causar qualquer prejuízo ou embaraços para o acesso. Entretanto, a 
exemplo do que ocorre com os planos de saúde, o gestor do sistema tem a obrigação de normatizar 
a forma de prestar o serviço. E o sistema único de saúde deve funcionar nos mesmos moldes dos 
planos de saúde privados, inclusive o da UNIMED, cooperativa dos próprios médicos que buscam 
um diferencial em relação ao SUS. 
 
  Comparativo 
 
  Para entender melhor o funcionamento do sistema, basta fazer uma simples 
comparação do SUS com os demais planos privados de saúde. E a história é singela. 
 



 

  Qualquer cidadão que tenha condições de manter um plano privado de saúde, 
somente consegue obter atendimento de um determinado médico, SE ESTE MÉDICO FOR 
CREDENCIADO E AUTORIZADO a operar pelo plano de saúde pertencente ao usuário. Esta 
comparação é de extrema importância. Nenhum médico irá atender um determinado paciente com 
plano de saúde, se este profissional não for credenciado pelo referido plano. Então, a porta de 
entrada do plano privado de saúde é o médico obrigatoriamente credenciado para tanto. Do 
contrário, não haverá atendimento. 
 
  O SUS funciona assim também. Para entrar no sistema e ter as despesas bancadas 
pelo erário, o cidadão deve ser atendido inicialmente pelo médico ou pelos demais profissionais 
credenciados pelo SUS, como ocorre no sistema privado de planos de saúde. Esses profissionais 
fazem parte de uma rede pública de atenção à saúde e atuam em prédios igualmente públicos, para 
onde se dirigem todos os interessados em receber tratamento pelo sistema. 
 
  A argumentação da entidade corporativa revela que o paciente deve ter direito à 
escolha de seu médico. Nem o SUS, nem os planos privados, inclusive cooperativas de médicos, 
impedem a escolha de médicos, desde que os mesmos sejam credenciados por cada um dos seus 
sistemas e estejam trabalhando na rede.  
   
  Portanto, falaciosa e corporativa a alegação, que visa exclusivamente a preservação 
de privilégios financeiros e operacionais, em detrimento do que isso pode provocar no sistema 
público e nos milhões de usuários que não terão esta condição de beneficio concedido aos mais 
abastados. 
 
  Da ementa da decisão proferida no RE 226.835 constata-se a diferença entre os casos 
acima já referidos, na medida em que, no precedente utilizado pelo CREMERS, é autorizada a 
internação em quarto diferenciado em razão das condições pessoais do paciente, que necessitava 
de quarto privativo.  
 
  Não se tratava de opção do paciente por acomodações mais confortáveis ou melhores 
condições de hotelaria por escolha sua, porém situação clínica a exigir isolamento. Tampouco 
buscava o autor a escolha de profissional médico.  
 
  Na ação civil pública de Canela, pretende o CREMERS autorização para que os 
pacientes optem por quarto privativo para obter privacidade e melhores condições de conforto. A 
diferença buscada, em verdade, não é em relação ao tratamento, mas à hotelaria e ao pagamento do 
médico escolhido pelo usuário, o que implica quebra do princípio da igualdade, além de provocar 
total procura do SUS por pessoas com condições de arcar com o custo total, em detrimento da 
população carente, já que há limitação de vagas no sistema.  
 
  Se fosse permitida também a escolha do profissional responsável pelo 
acompanhamento médico e a liberação da triagem de atendimento nos postos de saúde, haveria uma 
interpretação muito além dos verdadeiros princípios que norteiam um sistema público de saúde. 
Repita-se que, por certo, teríamos a criação de duas categorias no âmbito do SUS, ferindo de morte 
o princípio da isonomia que, juntamente com o princípio da universalidade, rege o sistema de saúde 
proposto pela Constituição de 1988.  



 

  Neste sentido, qualquer decisão neste sentido, que atenda os reclamos de médicos e 
até mesmo de hospitais, vai de encontro aos avanços sociais conquistados no âmbito do SUS nos 
últimos 20 anos, hierarquizando e elitizando o sistema, ao invés de ampliá-lo. Possibilitar a opção 
pela “diferença de classe” seria conferir tratamento especial e diferenciado aos pacientes em um 
sistema que prevê o acesso universal e igualitário da população às ações e serviços do Sistema 
Único de Saúde.  
 
  Seria uma absurda criação de classe favorecida de usuários do SUS, composta por 
aqueles que poderiam pagar pela “diferença de classe”. A assistência à saúde é um serviço 
público e, como tal, não pode ser exigido de forma diversa da prevista em lei. Ademais, não há 
direito constitucional de ver partilhado com o Estado os custos hospitalares decorrentes de opção 
por acomodações de classe superior àquela oferecida aos assistidos em geral.  
 
  A isonomia é garantida por iguais condições de atendimento e acomodação a todos 
que aderem ao sistema, ressalvadas as situações excepcionais decorrentes de necessidades 
clínicas. Permitir qualquer forma de cobrança complementar decorrente da modalidade “diferença 
de classe” implicaria discriminação e privilégios não assegurados pela Constituição.   
 
  Salienta-se que a Constituição Federal estabelece como objetivos da República 
Federativa do Brasil a construção de uma sociedade solidária, com a redução das desigualdades 
sociais (art. 3º, incisos I e III).   
 
  Não se trata de uma igualdade formal e absoluta. Se é certo que a saúde é direito de 
todos, também é indiscutível que a possibilidade de pagamento da “diferença de classe” 
afronta a razoabilidade, pois geraria o efeito inverso, isto é, uma dificuldade ainda maior de 
acesso ao SUS justamente por aqueles que dependem exclusivamente do sistema público.   
    
  A repercussão negativa da aceitação da “diferença de classe” no sistema de saúde foi 
abordada com maestria no parecer do douto MPF, proferido nos autos do agravo de instrumento n. 
2003.04.01.036438-0/RS, adotado como fundamento de seu voto pelo Des. Federal Relator, Carlos 
Eduardo Thompson Flores Lenz, razão pela qual transcreve-se parte de seu voto: 
 

“.... Com efeito, em princípio, o atendimento ao pedido do autor criaria uma 

classe favorecida de usuários do SUS, constituída por aqueles que se disporiam (e 

teriam para tanto) pagar a pretendida “diferença de classe”. Neste estágio do 

processo, sequer se pode imaginar todas as consequências práticas disto. Mas, 

muito possivelmente haveria uma preferência de hospitais e médicos a 
direcionarem os recursos do SUS ao atendimento da “diferença de classe”, de 

modo a prejudicar os cidadãos que não dispõe de recursos para efetuarem este 

pagamento, e que só podem ser atendidos com a cobertura integral do SUS. O 

SUS, então, passaria a ter a função de um “plano de saúde”, ou de um “sistema 

de descontos”, já que mesmo o mais afortunado cidadão poderia se utilizar dos 

seus recursos para abater parte dos seus gastos com saúde, em acomodações 

confortáveis e luxuosas. Já se pode imaginar mais uma consequência disto: toda a 

camada da população que não se utiliza dos recursos do SUS, porque dispõe de 

recursos financeiros para custear integralmente uma internação privada, 
passaria a se utilizar dos parcos recursos públicos, na forma de “desconto.  



 

  Cumpre destacar que as regras de acesso ao sistema, por meio da consulta prévia nos 
postos de saúde, é medida necessária à garantia de isonomia, freando a procura ao SUS pelas 
pessoas que possuem condições de custear tratamento particular ou através de plano de saúde. 
Permitir o acesso do paciente sem prévio exame em unidade básica de saúde e por meio de seu 
médico de confiança, implica aumento do número de pessoas utilizando o sistema público, com a 
consequente elevação de gastos, ainda que o paciente pague a diferença pela acomodação superior, 
já que o custo da internação pelo SUS terá que ser arcado pelo Poder Público. 
 
  Outra consequência nefasta da “diferença de classe” é o acréscimo de pacientes a ser 
atendidos, o que implicará o aumento das já penosas filas para atendimento e internação, que 
ficarão restritas à população carente de recursos.  Os privilegiados que podem pagar a diferença de 
classe, certamente não enfrentarão as mesmas filas. 
 
  Para as situações como a descrita no RE 226835, assim como nos demais 
precedentes que existem no próprio STF, em que o paciente já está em atendimento pelo SUS e 
necessita de acomodação diferenciada por orientação médica, cumpre ao SUS garantir-lhe o 
isolamento, sem qualquer cobrança.  
 
  Necessário ter em mente que o artigo 196 da CF garante o acesso universal e 
igualitário e determina que tal direito deve ser assegurado pelo Estado, em sentido lato, mediante o 
estabelecimento de políticas públicas, sociais e econômicas. Ademais, o art. 199 da CF, que permite 
à iniciativa privada a atuação na assistência à saúde, define tal atuação como complementar e de 
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo sistema público de saúde. Para melhor compreensão, 
transcrevem-se os dispositivos constitucionais acima referidos: 
 

Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
 
Art. 199 A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

 
  As diretrizes que regem o SUS são definidas pelo gestor federal, com base nos 
dispositivos constitucionais e da Lei Federal 8080/90, por meio de decretos e portarias. Dentre tais 
diretrizes tem-se a proibição de cobrança de qualquer valor do beneficiário pelos prestadores de 
serviços no âmbito do sistema público de saúde, de modo que a “diferença de classe” fere 
dispostos da CF, cujo objetivo é garantir a gratuidade do acesso ao sistema, com a universalidade e 
a igualdade.  
   
  É o parecer. 
 
  Porto Alegre, maio de 2014. 
 
   
  CDP – Consultoria em Direito Público 
  Gladimir Chiele OAB/RS 41.290 
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DIFERENÇA DE CLASSE NO SUS – INVIÁVEL E INCONSTITUCIONAL 

 
  A presente abordagem trata de questão relevante e de extrema gravidade, pois pode 
afetar diretamente o atual modelo vigente do Sistema Único de Saúde. O pagamento da chamada 
‘diferença de classe no SUS’, discutido no Recurso Extraordinário 581.488, junto ao Supremo 
Tribunal Federal, merece de parte dos administradores uma redobrada atenção, em vista de suas 
consequências danosas para o sistema de saúde. O processo do Município de Canela tem 
repercussão geral reconhecida pelo STF e servirá como parâmetro para todas as demais decisões 
acerca da matéria em todo o país. 
 
  Para entender o alcance da pretensão do Conselho Regional de Medicina/RS, são três 
os pedidos deduzidos na demanda posta em julgamento, quais sejam:  
 
  1. Garantir ao paciente o direito à internação pelo SUS, de forma direta e sem 
triagem do sistema, com a possibilidade de optar por acomodações superiores, pagando uma 
diferença de valores ao Hospital, bem como de honorários aos médicos, acertados previamente; 
 
  2. Garantir o direito do paciente escolher o seu médico assistente, credenciado ou não 
ao SUS, visando obter o diagnóstico de baixa diretamente junto ao Hospital, sem a necessidade de 
ser examinado por outro médico em local designado pelo sistema único; 
 
  3. Garantir a autonomia do médico escolhido pelo paciente para manter o 
atendimento junto ao Hospital, sem ficar sujeito a atenção de outro profissional vinculado ao SUS. 
 
  Resta concluir que a situação é, efetivamente, a melhor dos mundos aos usuários do 
SUS que tenham condições financeiras para pagar a chamada ‘diferença de classe’, pois agrega 
atendimento privilegiado junto ao Hospital e com seu médico particular, ambos recebendo valores 
do paciente. Enquanto isso, o SUS acabará pagando os maiores custos dos procedimentos que serão 
realizados por quem teria condições de bancar todo o tratamento, não apenas o que interessa as duas 
partes. 
 
  Importante tecer algumas observações acerca dos pedidos do CREMERS, constante 
na ação impetrada pelo referido Conselho. O pedido de escolha do médico pelo paciente, 
combinado à faculdade de desconsideração da triagem nos postos de saúde. Quanto ao primeiro, sua 
admissão levaria necessariamente à inutilização ou banalização do credenciamento para atuar como 
médico do SUS, já que qualquer médico poderia solicitar a internação de pacientes pelo sistema 
caso prevaleça a livre opção do usuário sobre o profissional que venha a lhe assistir.  
 
  Já o livre acesso ao sistema, independentemente da triagem pelos serviços públicos 
de saúde, pode levar a práticas fraudulentas, paralelamente ao privilégio concedido àqueles com 
possibilidade de custear serviços médicos em detrimento dos cidadãos que dependem 
exclusivamente do SUS para os cuidados de sua saúde. 



 

  Por outro lado, a exigência de triagem não afronta direitos, notadamente de usuários 
do SUS; ao contrário, concretiza o princípio da igualdade de acesso ao sistema, pois estabelece a 
entrada única para o atendimento, que possui regras gerais, universais, abrangentes e igualitárias.  
 
  A dispensa da triagem, afastando a presença de profissional do SUS no pedido de 
baixa hospitalar, substituída por médico, credenciado ou não, a pretexto de se tratar de profissional 
de confiança do paciente, cria privilégio, vulnerando o princípio da isonomia, na medida em que os 
que podem arcar com parcela das despesas, terão acesso diferenciado, ao passo que todos os demais 
usuários se submeteriam à triagem usual. 
 
  O CREMERS se vale de outras decisões do próprio Supremo Tribunal Federal que 
autorizou a internação diferenciada, com pagamento da ‘diferença de classe’, mas em casos 
excepcionais que requeriam isolamento ou a necessidade médica para o paciente. As situações são 
diversas, de modo que não pode ser aplicada decisão pontual e específica do STF, de forma 
ampliada, como quer o autor da demanda, sob pena de distorção dos fatos e das deliberações 
corretamente proferidas pela mais alta Corte do país. 
 
  Nas ações específicas acima referidas, a conclusão dos Ministros do STF foi no 
seguinte sentido: 

O direito à saúde, como está assegurado no art. 196 da Constituição, não deve 

sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas no sentido de reduzi-

lo ou de dificultar o acesso a ele. Inexistência, no caso, de ofensa ao princípio da 

isonomia. 
 
  Pela pretensão do CREMERS, em momento algum poderia o gestor do SUS interpor 
embaraços de natureza administrativa para obstar o acesso de usuários ao sistema único de saúde. 
Tal fato não ocorre; ao revés, os gestores buscam facilitar sempre o acesso, reduzindo cada vez mais 
a espera por consultas, elevando o número de leitos dentro das necessidades da demanda e 
aprimorando os serviços especializados, para oferecer cada vez mais qualidade na rede pública. 
 
  Contudo, o caso concreto não versa sobre impedimentos de ordem administrativa ou 
burocrática, mas decorrente de previsão constitucional, de acesso igualitário e de universalidade no 
atendimento, sem favorecer ou privilegiar determinada pessoa. 
 
  Desta forma, o Município assegura ao usuário do sistema de saúde os preceitos do 
art. 196 da Carta Federal, sem causar qualquer prejuízo ou embaraços para o acesso. Entretanto, a 
exemplo do que ocorre com os planos de saúde, o gestor do sistema tem a obrigação de normatizar 
a forma de prestar o serviço. E o sistema único de saúde deve funcionar nos mesmos moldes dos 
planos de saúde privados, inclusive o da UNIMED, cooperativa dos próprios médicos que buscam 
um diferencial em relação ao SUS. 
 
  Comparativo 
 
  Para entender melhor o funcionamento do sistema, basta fazer uma simples 
comparação do SUS com os demais planos privados de saúde. E a história é singela. 
 



 

  Qualquer cidadão que tenha condições de manter um plano privado de saúde, 
somente consegue obter atendimento de um determinado médico, SE ESTE MÉDICO FOR 
CREDENCIADO E AUTORIZADO a operar pelo plano de saúde pertencente ao usuário. Esta 
comparação é de extrema importância. Nenhum médico irá atender um determinado paciente com 
plano de saúde, se este profissional não for credenciado pelo referido plano. Então, a porta de 
entrada do plano privado de saúde é o médico obrigatoriamente credenciado para tanto. Do 
contrário, não haverá atendimento. 
 
  O SUS funciona assim também. Para entrar no sistema e ter as despesas bancadas 
pelo erário, o cidadão deve ser atendido inicialmente pelo médico ou pelos demais profissionais 
credenciados pelo SUS, como ocorre no sistema privado de planos de saúde. Esses profissionais 
fazem parte de uma rede pública de atenção à saúde e atuam em prédios igualmente públicos, para 
onde se dirigem todos os interessados em receber tratamento pelo sistema. 
 
  A argumentação da entidade corporativa revela que o paciente deve ter direito à 
escolha de seu médico. Nem o SUS, nem os planos privados, inclusive cooperativas de médicos, 
impedem a escolha de médicos, desde que os mesmos sejam credenciados por cada um dos seus 
sistemas e estejam trabalhando na rede.  
   
  Portanto, falaciosa e corporativa a alegação, que visa exclusivamente a preservação 
de privilégios financeiros e operacionais, em detrimento do que isso pode provocar no sistema 
público e nos milhões de usuários que não terão esta condição de beneficio concedido aos mais 
abastados. 
 
  Da ementa da decisão proferida no RE 226.835 constata-se a diferença entre os casos 
acima já referidos, na medida em que, no precedente utilizado pelo CREMERS, é autorizada a 
internação em quarto diferenciado em razão das condições pessoais do paciente, que necessitava 
de quarto privativo.  
 
  Não se tratava de opção do paciente por acomodações mais confortáveis ou melhores 
condições de hotelaria por escolha sua, porém situação clínica a exigir isolamento. Tampouco 
buscava o autor a escolha de profissional médico.  
 
  Na ação civil pública de Canela, pretende o CREMERS autorização para que os 
pacientes optem por quarto privativo para obter privacidade e melhores condições de conforto. A 
diferença buscada, em verdade, não é em relação ao tratamento, mas à hotelaria e ao pagamento do 
médico escolhido pelo usuário, o que implica quebra do princípio da igualdade, além de provocar 
total procura do SUS por pessoas com condições de arcar com o custo total, em detrimento da 
população carente, já que há limitação de vagas no sistema.  
 
  Se fosse permitida também a escolha do profissional responsável pelo 
acompanhamento médico e a liberação da triagem de atendimento nos postos de saúde, haveria uma 
interpretação muito além dos verdadeiros princípios que norteiam um sistema público de saúde. 
Repita-se que, por certo, teríamos a criação de duas categorias no âmbito do SUS, ferindo de morte 
o princípio da isonomia que, juntamente com o princípio da universalidade, rege o sistema de saúde 
proposto pela Constituição de 1988.  



 

  Neste sentido, qualquer decisão neste sentido, que atenda os reclamos de médicos e 
até mesmo de hospitais, vai de encontro aos avanços sociais conquistados no âmbito do SUS nos 
últimos 20 anos, hierarquizando e elitizando o sistema, ao invés de ampliá-lo. Possibilitar a opção 
pela “diferença de classe” seria conferir tratamento especial e diferenciado aos pacientes em um 
sistema que prevê o acesso universal e igualitário da população às ações e serviços do Sistema 
Único de Saúde.  
 
  Seria uma absurda criação de classe favorecida de usuários do SUS, composta por 
aqueles que poderiam pagar pela “diferença de classe”. A assistência à saúde é um serviço 
público e, como tal, não pode ser exigido de forma diversa da prevista em lei. Ademais, não há 
direito constitucional de ver partilhado com o Estado os custos hospitalares decorrentes de opção 
por acomodações de classe superior àquela oferecida aos assistidos em geral.  
 
  A isonomia é garantida por iguais condições de atendimento e acomodação a todos 
que aderem ao sistema, ressalvadas as situações excepcionais decorrentes de necessidades 
clínicas. Permitir qualquer forma de cobrança complementar decorrente da modalidade “diferença 
de classe” implicaria discriminação e privilégios não assegurados pela Constituição.   
 
  Salienta-se que a Constituição Federal estabelece como objetivos da República 
Federativa do Brasil a construção de uma sociedade solidária, com a redução das desigualdades 
sociais (art. 3º, incisos I e III).   
 
  Não se trata de uma igualdade formal e absoluta. Se é certo que a saúde é direito de 
todos, também é indiscutível que a possibilidade de pagamento da “diferença de classe” 
afronta a razoabilidade, pois geraria o efeito inverso, isto é, uma dificuldade ainda maior de 
acesso ao SUS justamente por aqueles que dependem exclusivamente do sistema público.   
    
  A repercussão negativa da aceitação da “diferença de classe” no sistema de saúde foi 
abordada com maestria no parecer do douto MPF, proferido nos autos do agravo de instrumento n. 
2003.04.01.036438-0/RS, adotado como fundamento de seu voto pelo Des. Federal Relator, Carlos 
Eduardo Thompson Flores Lenz, razão pela qual transcreve-se parte de seu voto: 
 

“.... Com efeito, em princípio, o atendimento ao pedido do autor criaria uma 

classe favorecida de usuários do SUS, constituída por aqueles que se disporiam (e 

teriam para tanto) pagar a pretendida “diferença de classe”. Neste estágio do 

processo, sequer se pode imaginar todas as consequências práticas disto. Mas, 

muito possivelmente haveria uma preferência de hospitais e médicos a 
direcionarem os recursos do SUS ao atendimento da “diferença de classe”, de 

modo a prejudicar os cidadãos que não dispõe de recursos para efetuarem este 

pagamento, e que só podem ser atendidos com a cobertura integral do SUS. O 

SUS, então, passaria a ter a função de um “plano de saúde”, ou de um “sistema 

de descontos”, já que mesmo o mais afortunado cidadão poderia se utilizar dos 

seus recursos para abater parte dos seus gastos com saúde, em acomodações 

confortáveis e luxuosas. Já se pode imaginar mais uma consequência disto: toda a 

camada da população que não se utiliza dos recursos do SUS, porque dispõe de 

recursos financeiros para custear integralmente uma internação privada, 
passaria a se utilizar dos parcos recursos públicos, na forma de “desconto.  



 

  Cumpre destacar que as regras de acesso ao sistema, por meio da consulta prévia nos 
postos de saúde, é medida necessária à garantia de isonomia, freando a procura ao SUS pelas 
pessoas que possuem condições de custear tratamento particular ou através de plano de saúde. 
Permitir o acesso do paciente sem prévio exame em unidade básica de saúde e por meio de seu 
médico de confiança, implica aumento do número de pessoas utilizando o sistema público, com a 
consequente elevação de gastos, ainda que o paciente pague a diferença pela acomodação superior, 
já que o custo da internação pelo SUS terá que ser arcado pelo Poder Público. 
 
  Outra consequência nefasta da “diferença de classe” é o acréscimo de pacientes a ser 
atendidos, o que implicará o aumento das já penosas filas para atendimento e internação, que 
ficarão restritas à população carente de recursos.  Os privilegiados que podem pagar a diferença de 
classe, certamente não enfrentarão as mesmas filas. 
 
  Para as situações como a descrita no RE 226835, assim como nos demais 
precedentes que existem no próprio STF, em que o paciente já está em atendimento pelo SUS e 
necessita de acomodação diferenciada por orientação médica, cumpre ao SUS garantir-lhe o 
isolamento, sem qualquer cobrança.  
 
  Necessário ter em mente que o artigo 196 da CF garante o acesso universal e 
igualitário e determina que tal direito deve ser assegurado pelo Estado, em sentido lato, mediante o 
estabelecimento de políticas públicas, sociais e econômicas. Ademais, o art. 199 da CF, que permite 
à iniciativa privada a atuação na assistência à saúde, define tal atuação como complementar e de 
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo sistema público de saúde. Para melhor compreensão, 
transcrevem-se os dispositivos constitucionais acima referidos: 
 

Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
 
Art. 199 A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

 
  As diretrizes que regem o SUS são definidas pelo gestor federal, com base nos 
dispositivos constitucionais e da Lei Federal 8080/90, por meio de decretos e portarias. Dentre tais 
diretrizes tem-se a proibição de cobrança de qualquer valor do beneficiário pelos prestadores de 
serviços no âmbito do sistema público de saúde, de modo que a “diferença de classe” fere 
dispostos da CF, cujo objetivo é garantir a gratuidade do acesso ao sistema, com a universalidade e 
a igualdade.  
   
  É o parecer. 
 
  Porto Alegre, maio de 2014. 
 
   
  CDP – Consultoria em Direito Público 
  Gladimir Chiele OAB/RS 41.290 
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Pretensão. 

 
DIFERENÇA DE CLASSE NO SUS – INVIÁVEL E INCONSTITUCIONAL 

 
  A presente abordagem trata de questão relevante e de extrema gravidade, pois pode 
afetar diretamente o atual modelo vigente do Sistema Único de Saúde. O pagamento da chamada 
‘diferença de classe no SUS’, discutido no Recurso Extraordinário 581.488, junto ao Supremo 
Tribunal Federal, merece de parte dos administradores uma redobrada atenção, em vista de suas 
consequências danosas para o sistema de saúde. O processo do Município de Canela tem 
repercussão geral reconhecida pelo STF e servirá como parâmetro para todas as demais decisões 
acerca da matéria em todo o país. 
 
  Para entender o alcance da pretensão do Conselho Regional de Medicina/RS, são três 
os pedidos deduzidos na demanda posta em julgamento, quais sejam:  
 
  1. Garantir ao paciente o direito à internação pelo SUS, de forma direta e sem 
triagem do sistema, com a possibilidade de optar por acomodações superiores, pagando uma 
diferença de valores ao Hospital, bem como de honorários aos médicos, acertados previamente; 
 
  2. Garantir o direito do paciente escolher o seu médico assistente, credenciado ou não 
ao SUS, visando obter o diagnóstico de baixa diretamente junto ao Hospital, sem a necessidade de 
ser examinado por outro médico em local designado pelo sistema único; 
 
  3. Garantir a autonomia do médico escolhido pelo paciente para manter o 
atendimento junto ao Hospital, sem ficar sujeito a atenção de outro profissional vinculado ao SUS. 
 
  Resta concluir que a situação é, efetivamente, a melhor dos mundos aos usuários do 
SUS que tenham condições financeiras para pagar a chamada ‘diferença de classe’, pois agrega 
atendimento privilegiado junto ao Hospital e com seu médico particular, ambos recebendo valores 
do paciente. Enquanto isso, o SUS acabará pagando os maiores custos dos procedimentos que serão 
realizados por quem teria condições de bancar todo o tratamento, não apenas o que interessa as duas 
partes. 
 
  Importante tecer algumas observações acerca dos pedidos do CREMERS, constante 
na ação impetrada pelo referido Conselho. O pedido de escolha do médico pelo paciente, 
combinado à faculdade de desconsideração da triagem nos postos de saúde. Quanto ao primeiro, sua 
admissão levaria necessariamente à inutilização ou banalização do credenciamento para atuar como 
médico do SUS, já que qualquer médico poderia solicitar a internação de pacientes pelo sistema 
caso prevaleça a livre opção do usuário sobre o profissional que venha a lhe assistir.  
 
  Já o livre acesso ao sistema, independentemente da triagem pelos serviços públicos 
de saúde, pode levar a práticas fraudulentas, paralelamente ao privilégio concedido àqueles com 
possibilidade de custear serviços médicos em detrimento dos cidadãos que dependem 
exclusivamente do SUS para os cuidados de sua saúde. 



 

  Por outro lado, a exigência de triagem não afronta direitos, notadamente de usuários 
do SUS; ao contrário, concretiza o princípio da igualdade de acesso ao sistema, pois estabelece a 
entrada única para o atendimento, que possui regras gerais, universais, abrangentes e igualitárias.  
 
  A dispensa da triagem, afastando a presença de profissional do SUS no pedido de 
baixa hospitalar, substituída por médico, credenciado ou não, a pretexto de se tratar de profissional 
de confiança do paciente, cria privilégio, vulnerando o princípio da isonomia, na medida em que os 
que podem arcar com parcela das despesas, terão acesso diferenciado, ao passo que todos os demais 
usuários se submeteriam à triagem usual. 
 
  O CREMERS se vale de outras decisões do próprio Supremo Tribunal Federal que 
autorizou a internação diferenciada, com pagamento da ‘diferença de classe’, mas em casos 
excepcionais que requeriam isolamento ou a necessidade médica para o paciente. As situações são 
diversas, de modo que não pode ser aplicada decisão pontual e específica do STF, de forma 
ampliada, como quer o autor da demanda, sob pena de distorção dos fatos e das deliberações 
corretamente proferidas pela mais alta Corte do país. 
 
  Nas ações específicas acima referidas, a conclusão dos Ministros do STF foi no 
seguinte sentido: 

O direito à saúde, como está assegurado no art. 196 da Constituição, não deve 

sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas no sentido de reduzi-

lo ou de dificultar o acesso a ele. Inexistência, no caso, de ofensa ao princípio da 

isonomia. 
 
  Pela pretensão do CREMERS, em momento algum poderia o gestor do SUS interpor 
embaraços de natureza administrativa para obstar o acesso de usuários ao sistema único de saúde. 
Tal fato não ocorre; ao revés, os gestores buscam facilitar sempre o acesso, reduzindo cada vez mais 
a espera por consultas, elevando o número de leitos dentro das necessidades da demanda e 
aprimorando os serviços especializados, para oferecer cada vez mais qualidade na rede pública. 
 
  Contudo, o caso concreto não versa sobre impedimentos de ordem administrativa ou 
burocrática, mas decorrente de previsão constitucional, de acesso igualitário e de universalidade no 
atendimento, sem favorecer ou privilegiar determinada pessoa. 
 
  Desta forma, o Município assegura ao usuário do sistema de saúde os preceitos do 
art. 196 da Carta Federal, sem causar qualquer prejuízo ou embaraços para o acesso. Entretanto, a 
exemplo do que ocorre com os planos de saúde, o gestor do sistema tem a obrigação de normatizar 
a forma de prestar o serviço. E o sistema único de saúde deve funcionar nos mesmos moldes dos 
planos de saúde privados, inclusive o da UNIMED, cooperativa dos próprios médicos que buscam 
um diferencial em relação ao SUS. 
 
  Comparativo 
 
  Para entender melhor o funcionamento do sistema, basta fazer uma simples 
comparação do SUS com os demais planos privados de saúde. E a história é singela. 
 



 

  Qualquer cidadão que tenha condições de manter um plano privado de saúde, 
somente consegue obter atendimento de um determinado médico, SE ESTE MÉDICO FOR 
CREDENCIADO E AUTORIZADO a operar pelo plano de saúde pertencente ao usuário. Esta 
comparação é de extrema importância. Nenhum médico irá atender um determinado paciente com 
plano de saúde, se este profissional não for credenciado pelo referido plano. Então, a porta de 
entrada do plano privado de saúde é o médico obrigatoriamente credenciado para tanto. Do 
contrário, não haverá atendimento. 
 
  O SUS funciona assim também. Para entrar no sistema e ter as despesas bancadas 
pelo erário, o cidadão deve ser atendido inicialmente pelo médico ou pelos demais profissionais 
credenciados pelo SUS, como ocorre no sistema privado de planos de saúde. Esses profissionais 
fazem parte de uma rede pública de atenção à saúde e atuam em prédios igualmente públicos, para 
onde se dirigem todos os interessados em receber tratamento pelo sistema. 
 
  A argumentação da entidade corporativa revela que o paciente deve ter direito à 
escolha de seu médico. Nem o SUS, nem os planos privados, inclusive cooperativas de médicos, 
impedem a escolha de médicos, desde que os mesmos sejam credenciados por cada um dos seus 
sistemas e estejam trabalhando na rede.  
   
  Portanto, falaciosa e corporativa a alegação, que visa exclusivamente a preservação 
de privilégios financeiros e operacionais, em detrimento do que isso pode provocar no sistema 
público e nos milhões de usuários que não terão esta condição de beneficio concedido aos mais 
abastados. 
 
  Da ementa da decisão proferida no RE 226.835 constata-se a diferença entre os casos 
acima já referidos, na medida em que, no precedente utilizado pelo CREMERS, é autorizada a 
internação em quarto diferenciado em razão das condições pessoais do paciente, que necessitava 
de quarto privativo.  
 
  Não se tratava de opção do paciente por acomodações mais confortáveis ou melhores 
condições de hotelaria por escolha sua, porém situação clínica a exigir isolamento. Tampouco 
buscava o autor a escolha de profissional médico.  
 
  Na ação civil pública de Canela, pretende o CREMERS autorização para que os 
pacientes optem por quarto privativo para obter privacidade e melhores condições de conforto. A 
diferença buscada, em verdade, não é em relação ao tratamento, mas à hotelaria e ao pagamento do 
médico escolhido pelo usuário, o que implica quebra do princípio da igualdade, além de provocar 
total procura do SUS por pessoas com condições de arcar com o custo total, em detrimento da 
população carente, já que há limitação de vagas no sistema.  
 
  Se fosse permitida também a escolha do profissional responsável pelo 
acompanhamento médico e a liberação da triagem de atendimento nos postos de saúde, haveria uma 
interpretação muito além dos verdadeiros princípios que norteiam um sistema público de saúde. 
Repita-se que, por certo, teríamos a criação de duas categorias no âmbito do SUS, ferindo de morte 
o princípio da isonomia que, juntamente com o princípio da universalidade, rege o sistema de saúde 
proposto pela Constituição de 1988.  



 

  Neste sentido, qualquer decisão neste sentido, que atenda os reclamos de médicos e 
até mesmo de hospitais, vai de encontro aos avanços sociais conquistados no âmbito do SUS nos 
últimos 20 anos, hierarquizando e elitizando o sistema, ao invés de ampliá-lo. Possibilitar a opção 
pela “diferença de classe” seria conferir tratamento especial e diferenciado aos pacientes em um 
sistema que prevê o acesso universal e igualitário da população às ações e serviços do Sistema 
Único de Saúde.  
 
  Seria uma absurda criação de classe favorecida de usuários do SUS, composta por 
aqueles que poderiam pagar pela “diferença de classe”. A assistência à saúde é um serviço 
público e, como tal, não pode ser exigido de forma diversa da prevista em lei. Ademais, não há 
direito constitucional de ver partilhado com o Estado os custos hospitalares decorrentes de opção 
por acomodações de classe superior àquela oferecida aos assistidos em geral.  
 
  A isonomia é garantida por iguais condições de atendimento e acomodação a todos 
que aderem ao sistema, ressalvadas as situações excepcionais decorrentes de necessidades 
clínicas. Permitir qualquer forma de cobrança complementar decorrente da modalidade “diferença 
de classe” implicaria discriminação e privilégios não assegurados pela Constituição.   
 
  Salienta-se que a Constituição Federal estabelece como objetivos da República 
Federativa do Brasil a construção de uma sociedade solidária, com a redução das desigualdades 
sociais (art. 3º, incisos I e III).   
 
  Não se trata de uma igualdade formal e absoluta. Se é certo que a saúde é direito de 
todos, também é indiscutível que a possibilidade de pagamento da “diferença de classe” 
afronta a razoabilidade, pois geraria o efeito inverso, isto é, uma dificuldade ainda maior de 
acesso ao SUS justamente por aqueles que dependem exclusivamente do sistema público.   
    
  A repercussão negativa da aceitação da “diferença de classe” no sistema de saúde foi 
abordada com maestria no parecer do douto MPF, proferido nos autos do agravo de instrumento n. 
2003.04.01.036438-0/RS, adotado como fundamento de seu voto pelo Des. Federal Relator, Carlos 
Eduardo Thompson Flores Lenz, razão pela qual transcreve-se parte de seu voto: 
 

“.... Com efeito, em princípio, o atendimento ao pedido do autor criaria uma 

classe favorecida de usuários do SUS, constituída por aqueles que se disporiam (e 

teriam para tanto) pagar a pretendida “diferença de classe”. Neste estágio do 

processo, sequer se pode imaginar todas as consequências práticas disto. Mas, 

muito possivelmente haveria uma preferência de hospitais e médicos a 
direcionarem os recursos do SUS ao atendimento da “diferença de classe”, de 

modo a prejudicar os cidadãos que não dispõe de recursos para efetuarem este 

pagamento, e que só podem ser atendidos com a cobertura integral do SUS. O 

SUS, então, passaria a ter a função de um “plano de saúde”, ou de um “sistema 

de descontos”, já que mesmo o mais afortunado cidadão poderia se utilizar dos 

seus recursos para abater parte dos seus gastos com saúde, em acomodações 

confortáveis e luxuosas. Já se pode imaginar mais uma consequência disto: toda a 

camada da população que não se utiliza dos recursos do SUS, porque dispõe de 

recursos financeiros para custear integralmente uma internação privada, 
passaria a se utilizar dos parcos recursos públicos, na forma de “desconto.  



 

  Cumpre destacar que as regras de acesso ao sistema, por meio da consulta prévia nos 
postos de saúde, é medida necessária à garantia de isonomia, freando a procura ao SUS pelas 
pessoas que possuem condições de custear tratamento particular ou através de plano de saúde. 
Permitir o acesso do paciente sem prévio exame em unidade básica de saúde e por meio de seu 
médico de confiança, implica aumento do número de pessoas utilizando o sistema público, com a 
consequente elevação de gastos, ainda que o paciente pague a diferença pela acomodação superior, 
já que o custo da internação pelo SUS terá que ser arcado pelo Poder Público. 
 
  Outra consequência nefasta da “diferença de classe” é o acréscimo de pacientes a ser 
atendidos, o que implicará o aumento das já penosas filas para atendimento e internação, que 
ficarão restritas à população carente de recursos.  Os privilegiados que podem pagar a diferença de 
classe, certamente não enfrentarão as mesmas filas. 
 
  Para as situações como a descrita no RE 226835, assim como nos demais 
precedentes que existem no próprio STF, em que o paciente já está em atendimento pelo SUS e 
necessita de acomodação diferenciada por orientação médica, cumpre ao SUS garantir-lhe o 
isolamento, sem qualquer cobrança.  
 
  Necessário ter em mente que o artigo 196 da CF garante o acesso universal e 
igualitário e determina que tal direito deve ser assegurado pelo Estado, em sentido lato, mediante o 
estabelecimento de políticas públicas, sociais e econômicas. Ademais, o art. 199 da CF, que permite 
à iniciativa privada a atuação na assistência à saúde, define tal atuação como complementar e de 
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo sistema público de saúde. Para melhor compreensão, 
transcrevem-se os dispositivos constitucionais acima referidos: 
 

Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
 
Art. 199 A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

 
  As diretrizes que regem o SUS são definidas pelo gestor federal, com base nos 
dispositivos constitucionais e da Lei Federal 8080/90, por meio de decretos e portarias. Dentre tais 
diretrizes tem-se a proibição de cobrança de qualquer valor do beneficiário pelos prestadores de 
serviços no âmbito do sistema público de saúde, de modo que a “diferença de classe” fere 
dispostos da CF, cujo objetivo é garantir a gratuidade do acesso ao sistema, com a universalidade e 
a igualdade.  
   
  É o parecer. 
 
  Porto Alegre, maio de 2014. 
 
   
  CDP – Consultoria em Direito Público 
  Gladimir Chiele OAB/RS 41.290 
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DIFERENÇA DE CLASSE NO SUS – INVIÁVEL E INCONSTITUCIONAL 

 
  A presente abordagem trata de questão relevante e de extrema gravidade, pois pode 
afetar diretamente o atual modelo vigente do Sistema Único de Saúde. O pagamento da chamada 
‘diferença de classe no SUS’, discutido no Recurso Extraordinário 581.488, junto ao Supremo 
Tribunal Federal, merece de parte dos administradores uma redobrada atenção, em vista de suas 
consequências danosas para o sistema de saúde. O processo do Município de Canela tem 
repercussão geral reconhecida pelo STF e servirá como parâmetro para todas as demais decisões 
acerca da matéria em todo o país. 
 
  Para entender o alcance da pretensão do Conselho Regional de Medicina/RS, são três 
os pedidos deduzidos na demanda posta em julgamento, quais sejam:  
 
  1. Garantir ao paciente o direito à internação pelo SUS, de forma direta e sem 
triagem do sistema, com a possibilidade de optar por acomodações superiores, pagando uma 
diferença de valores ao Hospital, bem como de honorários aos médicos, acertados previamente; 
 
  2. Garantir o direito do paciente escolher o seu médico assistente, credenciado ou não 
ao SUS, visando obter o diagnóstico de baixa diretamente junto ao Hospital, sem a necessidade de 
ser examinado por outro médico em local designado pelo sistema único; 
 
  3. Garantir a autonomia do médico escolhido pelo paciente para manter o 
atendimento junto ao Hospital, sem ficar sujeito a atenção de outro profissional vinculado ao SUS. 
 
  Resta concluir que a situação é, efetivamente, a melhor dos mundos aos usuários do 
SUS que tenham condições financeiras para pagar a chamada ‘diferença de classe’, pois agrega 
atendimento privilegiado junto ao Hospital e com seu médico particular, ambos recebendo valores 
do paciente. Enquanto isso, o SUS acabará pagando os maiores custos dos procedimentos que serão 
realizados por quem teria condições de bancar todo o tratamento, não apenas o que interessa as duas 
partes. 
 
  Importante tecer algumas observações acerca dos pedidos do CREMERS, constante 
na ação impetrada pelo referido Conselho. O pedido de escolha do médico pelo paciente, 
combinado à faculdade de desconsideração da triagem nos postos de saúde. Quanto ao primeiro, sua 
admissão levaria necessariamente à inutilização ou banalização do credenciamento para atuar como 
médico do SUS, já que qualquer médico poderia solicitar a internação de pacientes pelo sistema 
caso prevaleça a livre opção do usuário sobre o profissional que venha a lhe assistir.  
 
  Já o livre acesso ao sistema, independentemente da triagem pelos serviços públicos 
de saúde, pode levar a práticas fraudulentas, paralelamente ao privilégio concedido àqueles com 
possibilidade de custear serviços médicos em detrimento dos cidadãos que dependem 
exclusivamente do SUS para os cuidados de sua saúde. 



 

  Por outro lado, a exigência de triagem não afronta direitos, notadamente de usuários 
do SUS; ao contrário, concretiza o princípio da igualdade de acesso ao sistema, pois estabelece a 
entrada única para o atendimento, que possui regras gerais, universais, abrangentes e igualitárias.  
 
  A dispensa da triagem, afastando a presença de profissional do SUS no pedido de 
baixa hospitalar, substituída por médico, credenciado ou não, a pretexto de se tratar de profissional 
de confiança do paciente, cria privilégio, vulnerando o princípio da isonomia, na medida em que os 
que podem arcar com parcela das despesas, terão acesso diferenciado, ao passo que todos os demais 
usuários se submeteriam à triagem usual. 
 
  O CREMERS se vale de outras decisões do próprio Supremo Tribunal Federal que 
autorizou a internação diferenciada, com pagamento da ‘diferença de classe’, mas em casos 
excepcionais que requeriam isolamento ou a necessidade médica para o paciente. As situações são 
diversas, de modo que não pode ser aplicada decisão pontual e específica do STF, de forma 
ampliada, como quer o autor da demanda, sob pena de distorção dos fatos e das deliberações 
corretamente proferidas pela mais alta Corte do país. 
 
  Nas ações específicas acima referidas, a conclusão dos Ministros do STF foi no 
seguinte sentido: 

O direito à saúde, como está assegurado no art. 196 da Constituição, não deve 

sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas no sentido de reduzi-

lo ou de dificultar o acesso a ele. Inexistência, no caso, de ofensa ao princípio da 

isonomia. 
 
  Pela pretensão do CREMERS, em momento algum poderia o gestor do SUS interpor 
embaraços de natureza administrativa para obstar o acesso de usuários ao sistema único de saúde. 
Tal fato não ocorre; ao revés, os gestores buscam facilitar sempre o acesso, reduzindo cada vez mais 
a espera por consultas, elevando o número de leitos dentro das necessidades da demanda e 
aprimorando os serviços especializados, para oferecer cada vez mais qualidade na rede pública. 
 
  Contudo, o caso concreto não versa sobre impedimentos de ordem administrativa ou 
burocrática, mas decorrente de previsão constitucional, de acesso igualitário e de universalidade no 
atendimento, sem favorecer ou privilegiar determinada pessoa. 
 
  Desta forma, o Município assegura ao usuário do sistema de saúde os preceitos do 
art. 196 da Carta Federal, sem causar qualquer prejuízo ou embaraços para o acesso. Entretanto, a 
exemplo do que ocorre com os planos de saúde, o gestor do sistema tem a obrigação de normatizar 
a forma de prestar o serviço. E o sistema único de saúde deve funcionar nos mesmos moldes dos 
planos de saúde privados, inclusive o da UNIMED, cooperativa dos próprios médicos que buscam 
um diferencial em relação ao SUS. 
 
  Comparativo 
 
  Para entender melhor o funcionamento do sistema, basta fazer uma simples 
comparação do SUS com os demais planos privados de saúde. E a história é singela. 
 



 

  Qualquer cidadão que tenha condições de manter um plano privado de saúde, 
somente consegue obter atendimento de um determinado médico, SE ESTE MÉDICO FOR 
CREDENCIADO E AUTORIZADO a operar pelo plano de saúde pertencente ao usuário. Esta 
comparação é de extrema importância. Nenhum médico irá atender um determinado paciente com 
plano de saúde, se este profissional não for credenciado pelo referido plano. Então, a porta de 
entrada do plano privado de saúde é o médico obrigatoriamente credenciado para tanto. Do 
contrário, não haverá atendimento. 
 
  O SUS funciona assim também. Para entrar no sistema e ter as despesas bancadas 
pelo erário, o cidadão deve ser atendido inicialmente pelo médico ou pelos demais profissionais 
credenciados pelo SUS, como ocorre no sistema privado de planos de saúde. Esses profissionais 
fazem parte de uma rede pública de atenção à saúde e atuam em prédios igualmente públicos, para 
onde se dirigem todos os interessados em receber tratamento pelo sistema. 
 
  A argumentação da entidade corporativa revela que o paciente deve ter direito à 
escolha de seu médico. Nem o SUS, nem os planos privados, inclusive cooperativas de médicos, 
impedem a escolha de médicos, desde que os mesmos sejam credenciados por cada um dos seus 
sistemas e estejam trabalhando na rede.  
   
  Portanto, falaciosa e corporativa a alegação, que visa exclusivamente a preservação 
de privilégios financeiros e operacionais, em detrimento do que isso pode provocar no sistema 
público e nos milhões de usuários que não terão esta condição de beneficio concedido aos mais 
abastados. 
 
  Da ementa da decisão proferida no RE 226.835 constata-se a diferença entre os casos 
acima já referidos, na medida em que, no precedente utilizado pelo CREMERS, é autorizada a 
internação em quarto diferenciado em razão das condições pessoais do paciente, que necessitava 
de quarto privativo.  
 
  Não se tratava de opção do paciente por acomodações mais confortáveis ou melhores 
condições de hotelaria por escolha sua, porém situação clínica a exigir isolamento. Tampouco 
buscava o autor a escolha de profissional médico.  
 
  Na ação civil pública de Canela, pretende o CREMERS autorização para que os 
pacientes optem por quarto privativo para obter privacidade e melhores condições de conforto. A 
diferença buscada, em verdade, não é em relação ao tratamento, mas à hotelaria e ao pagamento do 
médico escolhido pelo usuário, o que implica quebra do princípio da igualdade, além de provocar 
total procura do SUS por pessoas com condições de arcar com o custo total, em detrimento da 
população carente, já que há limitação de vagas no sistema.  
 
  Se fosse permitida também a escolha do profissional responsável pelo 
acompanhamento médico e a liberação da triagem de atendimento nos postos de saúde, haveria uma 
interpretação muito além dos verdadeiros princípios que norteiam um sistema público de saúde. 
Repita-se que, por certo, teríamos a criação de duas categorias no âmbito do SUS, ferindo de morte 
o princípio da isonomia que, juntamente com o princípio da universalidade, rege o sistema de saúde 
proposto pela Constituição de 1988.  



 

  Neste sentido, qualquer decisão neste sentido, que atenda os reclamos de médicos e 
até mesmo de hospitais, vai de encontro aos avanços sociais conquistados no âmbito do SUS nos 
últimos 20 anos, hierarquizando e elitizando o sistema, ao invés de ampliá-lo. Possibilitar a opção 
pela “diferença de classe” seria conferir tratamento especial e diferenciado aos pacientes em um 
sistema que prevê o acesso universal e igualitário da população às ações e serviços do Sistema 
Único de Saúde.  
 
  Seria uma absurda criação de classe favorecida de usuários do SUS, composta por 
aqueles que poderiam pagar pela “diferença de classe”. A assistência à saúde é um serviço 
público e, como tal, não pode ser exigido de forma diversa da prevista em lei. Ademais, não há 
direito constitucional de ver partilhado com o Estado os custos hospitalares decorrentes de opção 
por acomodações de classe superior àquela oferecida aos assistidos em geral.  
 
  A isonomia é garantida por iguais condições de atendimento e acomodação a todos 
que aderem ao sistema, ressalvadas as situações excepcionais decorrentes de necessidades 
clínicas. Permitir qualquer forma de cobrança complementar decorrente da modalidade “diferença 
de classe” implicaria discriminação e privilégios não assegurados pela Constituição.   
 
  Salienta-se que a Constituição Federal estabelece como objetivos da República 
Federativa do Brasil a construção de uma sociedade solidária, com a redução das desigualdades 
sociais (art. 3º, incisos I e III).   
 
  Não se trata de uma igualdade formal e absoluta. Se é certo que a saúde é direito de 
todos, também é indiscutível que a possibilidade de pagamento da “diferença de classe” 
afronta a razoabilidade, pois geraria o efeito inverso, isto é, uma dificuldade ainda maior de 
acesso ao SUS justamente por aqueles que dependem exclusivamente do sistema público.   
    
  A repercussão negativa da aceitação da “diferença de classe” no sistema de saúde foi 
abordada com maestria no parecer do douto MPF, proferido nos autos do agravo de instrumento n. 
2003.04.01.036438-0/RS, adotado como fundamento de seu voto pelo Des. Federal Relator, Carlos 
Eduardo Thompson Flores Lenz, razão pela qual transcreve-se parte de seu voto: 
 

“.... Com efeito, em princípio, o atendimento ao pedido do autor criaria uma 

classe favorecida de usuários do SUS, constituída por aqueles que se disporiam (e 

teriam para tanto) pagar a pretendida “diferença de classe”. Neste estágio do 

processo, sequer se pode imaginar todas as consequências práticas disto. Mas, 

muito possivelmente haveria uma preferência de hospitais e médicos a 
direcionarem os recursos do SUS ao atendimento da “diferença de classe”, de 

modo a prejudicar os cidadãos que não dispõe de recursos para efetuarem este 

pagamento, e que só podem ser atendidos com a cobertura integral do SUS. O 

SUS, então, passaria a ter a função de um “plano de saúde”, ou de um “sistema 

de descontos”, já que mesmo o mais afortunado cidadão poderia se utilizar dos 

seus recursos para abater parte dos seus gastos com saúde, em acomodações 

confortáveis e luxuosas. Já se pode imaginar mais uma consequência disto: toda a 

camada da população que não se utiliza dos recursos do SUS, porque dispõe de 

recursos financeiros para custear integralmente uma internação privada, 
passaria a se utilizar dos parcos recursos públicos, na forma de “desconto.  



 

  Cumpre destacar que as regras de acesso ao sistema, por meio da consulta prévia nos 
postos de saúde, é medida necessária à garantia de isonomia, freando a procura ao SUS pelas 
pessoas que possuem condições de custear tratamento particular ou através de plano de saúde. 
Permitir o acesso do paciente sem prévio exame em unidade básica de saúde e por meio de seu 
médico de confiança, implica aumento do número de pessoas utilizando o sistema público, com a 
consequente elevação de gastos, ainda que o paciente pague a diferença pela acomodação superior, 
já que o custo da internação pelo SUS terá que ser arcado pelo Poder Público. 
 
  Outra consequência nefasta da “diferença de classe” é o acréscimo de pacientes a ser 
atendidos, o que implicará o aumento das já penosas filas para atendimento e internação, que 
ficarão restritas à população carente de recursos.  Os privilegiados que podem pagar a diferença de 
classe, certamente não enfrentarão as mesmas filas. 
 
  Para as situações como a descrita no RE 226835, assim como nos demais 
precedentes que existem no próprio STF, em que o paciente já está em atendimento pelo SUS e 
necessita de acomodação diferenciada por orientação médica, cumpre ao SUS garantir-lhe o 
isolamento, sem qualquer cobrança.  
 
  Necessário ter em mente que o artigo 196 da CF garante o acesso universal e 
igualitário e determina que tal direito deve ser assegurado pelo Estado, em sentido lato, mediante o 
estabelecimento de políticas públicas, sociais e econômicas. Ademais, o art. 199 da CF, que permite 
à iniciativa privada a atuação na assistência à saúde, define tal atuação como complementar e de 
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo sistema público de saúde. Para melhor compreensão, 
transcrevem-se os dispositivos constitucionais acima referidos: 
 

Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
 
Art. 199 A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

 
  As diretrizes que regem o SUS são definidas pelo gestor federal, com base nos 
dispositivos constitucionais e da Lei Federal 8080/90, por meio de decretos e portarias. Dentre tais 
diretrizes tem-se a proibição de cobrança de qualquer valor do beneficiário pelos prestadores de 
serviços no âmbito do sistema público de saúde, de modo que a “diferença de classe” fere 
dispostos da CF, cujo objetivo é garantir a gratuidade do acesso ao sistema, com a universalidade e 
a igualdade.  
   
  É o parecer. 
 
  Porto Alegre, maio de 2014. 
 
   
  CDP – Consultoria em Direito Público 
  Gladimir Chiele OAB/RS 41.290 
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Pagamento da Diferença de Classe. SUS. Internação Hospitalar. CREMERS. Ação 
Civil Pública. STF. Audiência Pública. Inviabilidade e Inconstitucionalidade da 
Pretensão. 

 
DIFERENÇA DE CLASSE NO SUS – INVIÁVEL E INCONSTITUCIONAL 

 
  A presente abordagem trata de questão relevante e de extrema gravidade, pois pode 
afetar diretamente o atual modelo vigente do Sistema Único de Saúde. O pagamento da chamada 
‘diferença de classe no SUS’, discutido no Recurso Extraordinário 581.488, junto ao Supremo 
Tribunal Federal, merece de parte dos administradores uma redobrada atenção, em vista de suas 
consequências danosas para o sistema de saúde. O processo do Município de Canela tem 
repercussão geral reconhecida pelo STF e servirá como parâmetro para todas as demais decisões 
acerca da matéria em todo o país. 
 
  Para entender o alcance da pretensão do Conselho Regional de Medicina/RS, são três 
os pedidos deduzidos na demanda posta em julgamento, quais sejam:  
 
  1. Garantir ao paciente o direito à internação pelo SUS, de forma direta e sem 
triagem do sistema, com a possibilidade de optar por acomodações superiores, pagando uma 
diferença de valores ao Hospital, bem como de honorários aos médicos, acertados previamente; 
 
  2. Garantir o direito do paciente escolher o seu médico assistente, credenciado ou não 
ao SUS, visando obter o diagnóstico de baixa diretamente junto ao Hospital, sem a necessidade de 
ser examinado por outro médico em local designado pelo sistema único; 
 
  3. Garantir a autonomia do médico escolhido pelo paciente para manter o 
atendimento junto ao Hospital, sem ficar sujeito a atenção de outro profissional vinculado ao SUS. 
 
  Resta concluir que a situação é, efetivamente, a melhor dos mundos aos usuários do 
SUS que tenham condições financeiras para pagar a chamada ‘diferença de classe’, pois agrega 
atendimento privilegiado junto ao Hospital e com seu médico particular, ambos recebendo valores 
do paciente. Enquanto isso, o SUS acabará pagando os maiores custos dos procedimentos que serão 
realizados por quem teria condições de bancar todo o tratamento, não apenas o que interessa as duas 
partes. 
 
  Importante tecer algumas observações acerca dos pedidos do CREMERS, constante 
na ação impetrada pelo referido Conselho. O pedido de escolha do médico pelo paciente, 
combinado à faculdade de desconsideração da triagem nos postos de saúde. Quanto ao primeiro, sua 
admissão levaria necessariamente à inutilização ou banalização do credenciamento para atuar como 
médico do SUS, já que qualquer médico poderia solicitar a internação de pacientes pelo sistema 
caso prevaleça a livre opção do usuário sobre o profissional que venha a lhe assistir.  
 
  Já o livre acesso ao sistema, independentemente da triagem pelos serviços públicos 
de saúde, pode levar a práticas fraudulentas, paralelamente ao privilégio concedido àqueles com 
possibilidade de custear serviços médicos em detrimento dos cidadãos que dependem 
exclusivamente do SUS para os cuidados de sua saúde. 



 

  Por outro lado, a exigência de triagem não afronta direitos, notadamente de usuários 
do SUS; ao contrário, concretiza o princípio da igualdade de acesso ao sistema, pois estabelece a 
entrada única para o atendimento, que possui regras gerais, universais, abrangentes e igualitárias.  
 
  A dispensa da triagem, afastando a presença de profissional do SUS no pedido de 
baixa hospitalar, substituída por médico, credenciado ou não, a pretexto de se tratar de profissional 
de confiança do paciente, cria privilégio, vulnerando o princípio da isonomia, na medida em que os 
que podem arcar com parcela das despesas, terão acesso diferenciado, ao passo que todos os demais 
usuários se submeteriam à triagem usual. 
 
  O CREMERS se vale de outras decisões do próprio Supremo Tribunal Federal que 
autorizou a internação diferenciada, com pagamento da ‘diferença de classe’, mas em casos 
excepcionais que requeriam isolamento ou a necessidade médica para o paciente. As situações são 
diversas, de modo que não pode ser aplicada decisão pontual e específica do STF, de forma 
ampliada, como quer o autor da demanda, sob pena de distorção dos fatos e das deliberações 
corretamente proferidas pela mais alta Corte do país. 
 
  Nas ações específicas acima referidas, a conclusão dos Ministros do STF foi no 
seguinte sentido: 

O direito à saúde, como está assegurado no art. 196 da Constituição, não deve 

sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas no sentido de reduzi-

lo ou de dificultar o acesso a ele. Inexistência, no caso, de ofensa ao princípio da 

isonomia. 
 
  Pela pretensão do CREMERS, em momento algum poderia o gestor do SUS interpor 
embaraços de natureza administrativa para obstar o acesso de usuários ao sistema único de saúde. 
Tal fato não ocorre; ao revés, os gestores buscam facilitar sempre o acesso, reduzindo cada vez mais 
a espera por consultas, elevando o número de leitos dentro das necessidades da demanda e 
aprimorando os serviços especializados, para oferecer cada vez mais qualidade na rede pública. 
 
  Contudo, o caso concreto não versa sobre impedimentos de ordem administrativa ou 
burocrática, mas decorrente de previsão constitucional, de acesso igualitário e de universalidade no 
atendimento, sem favorecer ou privilegiar determinada pessoa. 
 
  Desta forma, o Município assegura ao usuário do sistema de saúde os preceitos do 
art. 196 da Carta Federal, sem causar qualquer prejuízo ou embaraços para o acesso. Entretanto, a 
exemplo do que ocorre com os planos de saúde, o gestor do sistema tem a obrigação de normatizar 
a forma de prestar o serviço. E o sistema único de saúde deve funcionar nos mesmos moldes dos 
planos de saúde privados, inclusive o da UNIMED, cooperativa dos próprios médicos que buscam 
um diferencial em relação ao SUS. 
 
  Comparativo 
 
  Para entender melhor o funcionamento do sistema, basta fazer uma simples 
comparação do SUS com os demais planos privados de saúde. E a história é singela. 
 



 

  Qualquer cidadão que tenha condições de manter um plano privado de saúde, 
somente consegue obter atendimento de um determinado médico, SE ESTE MÉDICO FOR 
CREDENCIADO E AUTORIZADO a operar pelo plano de saúde pertencente ao usuário. Esta 
comparação é de extrema importância. Nenhum médico irá atender um determinado paciente com 
plano de saúde, se este profissional não for credenciado pelo referido plano. Então, a porta de 
entrada do plano privado de saúde é o médico obrigatoriamente credenciado para tanto. Do 
contrário, não haverá atendimento. 
 
  O SUS funciona assim também. Para entrar no sistema e ter as despesas bancadas 
pelo erário, o cidadão deve ser atendido inicialmente pelo médico ou pelos demais profissionais 
credenciados pelo SUS, como ocorre no sistema privado de planos de saúde. Esses profissionais 
fazem parte de uma rede pública de atenção à saúde e atuam em prédios igualmente públicos, para 
onde se dirigem todos os interessados em receber tratamento pelo sistema. 
 
  A argumentação da entidade corporativa revela que o paciente deve ter direito à 
escolha de seu médico. Nem o SUS, nem os planos privados, inclusive cooperativas de médicos, 
impedem a escolha de médicos, desde que os mesmos sejam credenciados por cada um dos seus 
sistemas e estejam trabalhando na rede.  
   
  Portanto, falaciosa e corporativa a alegação, que visa exclusivamente a preservação 
de privilégios financeiros e operacionais, em detrimento do que isso pode provocar no sistema 
público e nos milhões de usuários que não terão esta condição de beneficio concedido aos mais 
abastados. 
 
  Da ementa da decisão proferida no RE 226.835 constata-se a diferença entre os casos 
acima já referidos, na medida em que, no precedente utilizado pelo CREMERS, é autorizada a 
internação em quarto diferenciado em razão das condições pessoais do paciente, que necessitava 
de quarto privativo.  
 
  Não se tratava de opção do paciente por acomodações mais confortáveis ou melhores 
condições de hotelaria por escolha sua, porém situação clínica a exigir isolamento. Tampouco 
buscava o autor a escolha de profissional médico.  
 
  Na ação civil pública de Canela, pretende o CREMERS autorização para que os 
pacientes optem por quarto privativo para obter privacidade e melhores condições de conforto. A 
diferença buscada, em verdade, não é em relação ao tratamento, mas à hotelaria e ao pagamento do 
médico escolhido pelo usuário, o que implica quebra do princípio da igualdade, além de provocar 
total procura do SUS por pessoas com condições de arcar com o custo total, em detrimento da 
população carente, já que há limitação de vagas no sistema.  
 
  Se fosse permitida também a escolha do profissional responsável pelo 
acompanhamento médico e a liberação da triagem de atendimento nos postos de saúde, haveria uma 
interpretação muito além dos verdadeiros princípios que norteiam um sistema público de saúde. 
Repita-se que, por certo, teríamos a criação de duas categorias no âmbito do SUS, ferindo de morte 
o princípio da isonomia que, juntamente com o princípio da universalidade, rege o sistema de saúde 
proposto pela Constituição de 1988.  



 

  Neste sentido, qualquer decisão neste sentido, que atenda os reclamos de médicos e 
até mesmo de hospitais, vai de encontro aos avanços sociais conquistados no âmbito do SUS nos 
últimos 20 anos, hierarquizando e elitizando o sistema, ao invés de ampliá-lo. Possibilitar a opção 
pela “diferença de classe” seria conferir tratamento especial e diferenciado aos pacientes em um 
sistema que prevê o acesso universal e igualitário da população às ações e serviços do Sistema 
Único de Saúde.  
 
  Seria uma absurda criação de classe favorecida de usuários do SUS, composta por 
aqueles que poderiam pagar pela “diferença de classe”. A assistência à saúde é um serviço 
público e, como tal, não pode ser exigido de forma diversa da prevista em lei. Ademais, não há 
direito constitucional de ver partilhado com o Estado os custos hospitalares decorrentes de opção 
por acomodações de classe superior àquela oferecida aos assistidos em geral.  
 
  A isonomia é garantida por iguais condições de atendimento e acomodação a todos 
que aderem ao sistema, ressalvadas as situações excepcionais decorrentes de necessidades 
clínicas. Permitir qualquer forma de cobrança complementar decorrente da modalidade “diferença 
de classe” implicaria discriminação e privilégios não assegurados pela Constituição.   
 
  Salienta-se que a Constituição Federal estabelece como objetivos da República 
Federativa do Brasil a construção de uma sociedade solidária, com a redução das desigualdades 
sociais (art. 3º, incisos I e III).   
 
  Não se trata de uma igualdade formal e absoluta. Se é certo que a saúde é direito de 
todos, também é indiscutível que a possibilidade de pagamento da “diferença de classe” 
afronta a razoabilidade, pois geraria o efeito inverso, isto é, uma dificuldade ainda maior de 
acesso ao SUS justamente por aqueles que dependem exclusivamente do sistema público.   
    
  A repercussão negativa da aceitação da “diferença de classe” no sistema de saúde foi 
abordada com maestria no parecer do douto MPF, proferido nos autos do agravo de instrumento n. 
2003.04.01.036438-0/RS, adotado como fundamento de seu voto pelo Des. Federal Relator, Carlos 
Eduardo Thompson Flores Lenz, razão pela qual transcreve-se parte de seu voto: 
 

“.... Com efeito, em princípio, o atendimento ao pedido do autor criaria uma 

classe favorecida de usuários do SUS, constituída por aqueles que se disporiam (e 

teriam para tanto) pagar a pretendida “diferença de classe”. Neste estágio do 

processo, sequer se pode imaginar todas as consequências práticas disto. Mas, 

muito possivelmente haveria uma preferência de hospitais e médicos a 
direcionarem os recursos do SUS ao atendimento da “diferença de classe”, de 

modo a prejudicar os cidadãos que não dispõe de recursos para efetuarem este 

pagamento, e que só podem ser atendidos com a cobertura integral do SUS. O 

SUS, então, passaria a ter a função de um “plano de saúde”, ou de um “sistema 

de descontos”, já que mesmo o mais afortunado cidadão poderia se utilizar dos 

seus recursos para abater parte dos seus gastos com saúde, em acomodações 

confortáveis e luxuosas. Já se pode imaginar mais uma consequência disto: toda a 

camada da população que não se utiliza dos recursos do SUS, porque dispõe de 

recursos financeiros para custear integralmente uma internação privada, 
passaria a se utilizar dos parcos recursos públicos, na forma de “desconto.  



 

  Cumpre destacar que as regras de acesso ao sistema, por meio da consulta prévia nos 
postos de saúde, é medida necessária à garantia de isonomia, freando a procura ao SUS pelas 
pessoas que possuem condições de custear tratamento particular ou através de plano de saúde. 
Permitir o acesso do paciente sem prévio exame em unidade básica de saúde e por meio de seu 
médico de confiança, implica aumento do número de pessoas utilizando o sistema público, com a 
consequente elevação de gastos, ainda que o paciente pague a diferença pela acomodação superior, 
já que o custo da internação pelo SUS terá que ser arcado pelo Poder Público. 
 
  Outra consequência nefasta da “diferença de classe” é o acréscimo de pacientes a ser 
atendidos, o que implicará o aumento das já penosas filas para atendimento e internação, que 
ficarão restritas à população carente de recursos.  Os privilegiados que podem pagar a diferença de 
classe, certamente não enfrentarão as mesmas filas. 
 
  Para as situações como a descrita no RE 226835, assim como nos demais 
precedentes que existem no próprio STF, em que o paciente já está em atendimento pelo SUS e 
necessita de acomodação diferenciada por orientação médica, cumpre ao SUS garantir-lhe o 
isolamento, sem qualquer cobrança.  
 
  Necessário ter em mente que o artigo 196 da CF garante o acesso universal e 
igualitário e determina que tal direito deve ser assegurado pelo Estado, em sentido lato, mediante o 
estabelecimento de políticas públicas, sociais e econômicas. Ademais, o art. 199 da CF, que permite 
à iniciativa privada a atuação na assistência à saúde, define tal atuação como complementar e de 
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo sistema público de saúde. Para melhor compreensão, 
transcrevem-se os dispositivos constitucionais acima referidos: 
 

Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
 
Art. 199 A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

 
  As diretrizes que regem o SUS são definidas pelo gestor federal, com base nos 
dispositivos constitucionais e da Lei Federal 8080/90, por meio de decretos e portarias. Dentre tais 
diretrizes tem-se a proibição de cobrança de qualquer valor do beneficiário pelos prestadores de 
serviços no âmbito do sistema público de saúde, de modo que a “diferença de classe” fere 
dispostos da CF, cujo objetivo é garantir a gratuidade do acesso ao sistema, com a universalidade e 
a igualdade.  
   
  É o parecer. 
 
  Porto Alegre, maio de 2014. 
 
   
  CDP – Consultoria em Direito Público 
  Gladimir Chiele OAB/RS 41.290 
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Pagamento da Diferença de Classe. SUS. Internação Hospitalar. CREMERS. Ação 
Civil Pública. STF. Audiência Pública. Inviabilidade e Inconstitucionalidade da 
Pretensão. 

 
DIFERENÇA DE CLASSE NO SUS – INVIÁVEL E INCONSTITUCIONAL 

 
  A presente abordagem trata de questão relevante e de extrema gravidade, pois pode 
afetar diretamente o atual modelo vigente do Sistema Único de Saúde. O pagamento da chamada 
‘diferença de classe no SUS’, discutido no Recurso Extraordinário 581.488, junto ao Supremo 
Tribunal Federal, merece de parte dos administradores uma redobrada atenção, em vista de suas 
consequências danosas para o sistema de saúde. O processo do Município de Canela tem 
repercussão geral reconhecida pelo STF e servirá como parâmetro para todas as demais decisões 
acerca da matéria em todo o país. 
 
  Para entender o alcance da pretensão do Conselho Regional de Medicina/RS, são três 
os pedidos deduzidos na demanda posta em julgamento, quais sejam:  
 
  1. Garantir ao paciente o direito à internação pelo SUS, de forma direta e sem 
triagem do sistema, com a possibilidade de optar por acomodações superiores, pagando uma 
diferença de valores ao Hospital, bem como de honorários aos médicos, acertados previamente; 
 
  2. Garantir o direito do paciente escolher o seu médico assistente, credenciado ou não 
ao SUS, visando obter o diagnóstico de baixa diretamente junto ao Hospital, sem a necessidade de 
ser examinado por outro médico em local designado pelo sistema único; 
 
  3. Garantir a autonomia do médico escolhido pelo paciente para manter o 
atendimento junto ao Hospital, sem ficar sujeito a atenção de outro profissional vinculado ao SUS. 
 
  Resta concluir que a situação é, efetivamente, a melhor dos mundos aos usuários do 
SUS que tenham condições financeiras para pagar a chamada ‘diferença de classe’, pois agrega 
atendimento privilegiado junto ao Hospital e com seu médico particular, ambos recebendo valores 
do paciente. Enquanto isso, o SUS acabará pagando os maiores custos dos procedimentos que serão 
realizados por quem teria condições de bancar todo o tratamento, não apenas o que interessa as duas 
partes. 
 
  Importante tecer algumas observações acerca dos pedidos do CREMERS, constante 
na ação impetrada pelo referido Conselho. O pedido de escolha do médico pelo paciente, 
combinado à faculdade de desconsideração da triagem nos postos de saúde. Quanto ao primeiro, sua 
admissão levaria necessariamente à inutilização ou banalização do credenciamento para atuar como 
médico do SUS, já que qualquer médico poderia solicitar a internação de pacientes pelo sistema 
caso prevaleça a livre opção do usuário sobre o profissional que venha a lhe assistir.  
 
  Já o livre acesso ao sistema, independentemente da triagem pelos serviços públicos 
de saúde, pode levar a práticas fraudulentas, paralelamente ao privilégio concedido àqueles com 
possibilidade de custear serviços médicos em detrimento dos cidadãos que dependem 
exclusivamente do SUS para os cuidados de sua saúde. 



 

  Por outro lado, a exigência de triagem não afronta direitos, notadamente de usuários 
do SUS; ao contrário, concretiza o princípio da igualdade de acesso ao sistema, pois estabelece a 
entrada única para o atendimento, que possui regras gerais, universais, abrangentes e igualitárias.  
 
  A dispensa da triagem, afastando a presença de profissional do SUS no pedido de 
baixa hospitalar, substituída por médico, credenciado ou não, a pretexto de se tratar de profissional 
de confiança do paciente, cria privilégio, vulnerando o princípio da isonomia, na medida em que os 
que podem arcar com parcela das despesas, terão acesso diferenciado, ao passo que todos os demais 
usuários se submeteriam à triagem usual. 
 
  O CREMERS se vale de outras decisões do próprio Supremo Tribunal Federal que 
autorizou a internação diferenciada, com pagamento da ‘diferença de classe’, mas em casos 
excepcionais que requeriam isolamento ou a necessidade médica para o paciente. As situações são 
diversas, de modo que não pode ser aplicada decisão pontual e específica do STF, de forma 
ampliada, como quer o autor da demanda, sob pena de distorção dos fatos e das deliberações 
corretamente proferidas pela mais alta Corte do país. 
 
  Nas ações específicas acima referidas, a conclusão dos Ministros do STF foi no 
seguinte sentido: 

O direito à saúde, como está assegurado no art. 196 da Constituição, não deve 

sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas no sentido de reduzi-

lo ou de dificultar o acesso a ele. Inexistência, no caso, de ofensa ao princípio da 

isonomia. 
 
  Pela pretensão do CREMERS, em momento algum poderia o gestor do SUS interpor 
embaraços de natureza administrativa para obstar o acesso de usuários ao sistema único de saúde. 
Tal fato não ocorre; ao revés, os gestores buscam facilitar sempre o acesso, reduzindo cada vez mais 
a espera por consultas, elevando o número de leitos dentro das necessidades da demanda e 
aprimorando os serviços especializados, para oferecer cada vez mais qualidade na rede pública. 
 
  Contudo, o caso concreto não versa sobre impedimentos de ordem administrativa ou 
burocrática, mas decorrente de previsão constitucional, de acesso igualitário e de universalidade no 
atendimento, sem favorecer ou privilegiar determinada pessoa. 
 
  Desta forma, o Município assegura ao usuário do sistema de saúde os preceitos do 
art. 196 da Carta Federal, sem causar qualquer prejuízo ou embaraços para o acesso. Entretanto, a 
exemplo do que ocorre com os planos de saúde, o gestor do sistema tem a obrigação de normatizar 
a forma de prestar o serviço. E o sistema único de saúde deve funcionar nos mesmos moldes dos 
planos de saúde privados, inclusive o da UNIMED, cooperativa dos próprios médicos que buscam 
um diferencial em relação ao SUS. 
 
  Comparativo 
 
  Para entender melhor o funcionamento do sistema, basta fazer uma simples 
comparação do SUS com os demais planos privados de saúde. E a história é singela. 
 



 

  Qualquer cidadão que tenha condições de manter um plano privado de saúde, 
somente consegue obter atendimento de um determinado médico, SE ESTE MÉDICO FOR 
CREDENCIADO E AUTORIZADO a operar pelo plano de saúde pertencente ao usuário. Esta 
comparação é de extrema importância. Nenhum médico irá atender um determinado paciente com 
plano de saúde, se este profissional não for credenciado pelo referido plano. Então, a porta de 
entrada do plano privado de saúde é o médico obrigatoriamente credenciado para tanto. Do 
contrário, não haverá atendimento. 
 
  O SUS funciona assim também. Para entrar no sistema e ter as despesas bancadas 
pelo erário, o cidadão deve ser atendido inicialmente pelo médico ou pelos demais profissionais 
credenciados pelo SUS, como ocorre no sistema privado de planos de saúde. Esses profissionais 
fazem parte de uma rede pública de atenção à saúde e atuam em prédios igualmente públicos, para 
onde se dirigem todos os interessados em receber tratamento pelo sistema. 
 
  A argumentação da entidade corporativa revela que o paciente deve ter direito à 
escolha de seu médico. Nem o SUS, nem os planos privados, inclusive cooperativas de médicos, 
impedem a escolha de médicos, desde que os mesmos sejam credenciados por cada um dos seus 
sistemas e estejam trabalhando na rede.  
   
  Portanto, falaciosa e corporativa a alegação, que visa exclusivamente a preservação 
de privilégios financeiros e operacionais, em detrimento do que isso pode provocar no sistema 
público e nos milhões de usuários que não terão esta condição de beneficio concedido aos mais 
abastados. 
 
  Da ementa da decisão proferida no RE 226.835 constata-se a diferença entre os casos 
acima já referidos, na medida em que, no precedente utilizado pelo CREMERS, é autorizada a 
internação em quarto diferenciado em razão das condições pessoais do paciente, que necessitava 
de quarto privativo.  
 
  Não se tratava de opção do paciente por acomodações mais confortáveis ou melhores 
condições de hotelaria por escolha sua, porém situação clínica a exigir isolamento. Tampouco 
buscava o autor a escolha de profissional médico.  
 
  Na ação civil pública de Canela, pretende o CREMERS autorização para que os 
pacientes optem por quarto privativo para obter privacidade e melhores condições de conforto. A 
diferença buscada, em verdade, não é em relação ao tratamento, mas à hotelaria e ao pagamento do 
médico escolhido pelo usuário, o que implica quebra do princípio da igualdade, além de provocar 
total procura do SUS por pessoas com condições de arcar com o custo total, em detrimento da 
população carente, já que há limitação de vagas no sistema.  
 
  Se fosse permitida também a escolha do profissional responsável pelo 
acompanhamento médico e a liberação da triagem de atendimento nos postos de saúde, haveria uma 
interpretação muito além dos verdadeiros princípios que norteiam um sistema público de saúde. 
Repita-se que, por certo, teríamos a criação de duas categorias no âmbito do SUS, ferindo de morte 
o princípio da isonomia que, juntamente com o princípio da universalidade, rege o sistema de saúde 
proposto pela Constituição de 1988.  



 

  Neste sentido, qualquer decisão neste sentido, que atenda os reclamos de médicos e 
até mesmo de hospitais, vai de encontro aos avanços sociais conquistados no âmbito do SUS nos 
últimos 20 anos, hierarquizando e elitizando o sistema, ao invés de ampliá-lo. Possibilitar a opção 
pela “diferença de classe” seria conferir tratamento especial e diferenciado aos pacientes em um 
sistema que prevê o acesso universal e igualitário da população às ações e serviços do Sistema 
Único de Saúde.  
 
  Seria uma absurda criação de classe favorecida de usuários do SUS, composta por 
aqueles que poderiam pagar pela “diferença de classe”. A assistência à saúde é um serviço 
público e, como tal, não pode ser exigido de forma diversa da prevista em lei. Ademais, não há 
direito constitucional de ver partilhado com o Estado os custos hospitalares decorrentes de opção 
por acomodações de classe superior àquela oferecida aos assistidos em geral.  
 
  A isonomia é garantida por iguais condições de atendimento e acomodação a todos 
que aderem ao sistema, ressalvadas as situações excepcionais decorrentes de necessidades 
clínicas. Permitir qualquer forma de cobrança complementar decorrente da modalidade “diferença 
de classe” implicaria discriminação e privilégios não assegurados pela Constituição.   
 
  Salienta-se que a Constituição Federal estabelece como objetivos da República 
Federativa do Brasil a construção de uma sociedade solidária, com a redução das desigualdades 
sociais (art. 3º, incisos I e III).   
 
  Não se trata de uma igualdade formal e absoluta. Se é certo que a saúde é direito de 
todos, também é indiscutível que a possibilidade de pagamento da “diferença de classe” 
afronta a razoabilidade, pois geraria o efeito inverso, isto é, uma dificuldade ainda maior de 
acesso ao SUS justamente por aqueles que dependem exclusivamente do sistema público.   
    
  A repercussão negativa da aceitação da “diferença de classe” no sistema de saúde foi 
abordada com maestria no parecer do douto MPF, proferido nos autos do agravo de instrumento n. 
2003.04.01.036438-0/RS, adotado como fundamento de seu voto pelo Des. Federal Relator, Carlos 
Eduardo Thompson Flores Lenz, razão pela qual transcreve-se parte de seu voto: 
 

“.... Com efeito, em princípio, o atendimento ao pedido do autor criaria uma 

classe favorecida de usuários do SUS, constituída por aqueles que se disporiam (e 

teriam para tanto) pagar a pretendida “diferença de classe”. Neste estágio do 

processo, sequer se pode imaginar todas as consequências práticas disto. Mas, 

muito possivelmente haveria uma preferência de hospitais e médicos a 
direcionarem os recursos do SUS ao atendimento da “diferença de classe”, de 

modo a prejudicar os cidadãos que não dispõe de recursos para efetuarem este 

pagamento, e que só podem ser atendidos com a cobertura integral do SUS. O 

SUS, então, passaria a ter a função de um “plano de saúde”, ou de um “sistema 

de descontos”, já que mesmo o mais afortunado cidadão poderia se utilizar dos 

seus recursos para abater parte dos seus gastos com saúde, em acomodações 

confortáveis e luxuosas. Já se pode imaginar mais uma consequência disto: toda a 

camada da população que não se utiliza dos recursos do SUS, porque dispõe de 

recursos financeiros para custear integralmente uma internação privada, 
passaria a se utilizar dos parcos recursos públicos, na forma de “desconto.  



 

  Cumpre destacar que as regras de acesso ao sistema, por meio da consulta prévia nos 
postos de saúde, é medida necessária à garantia de isonomia, freando a procura ao SUS pelas 
pessoas que possuem condições de custear tratamento particular ou através de plano de saúde. 
Permitir o acesso do paciente sem prévio exame em unidade básica de saúde e por meio de seu 
médico de confiança, implica aumento do número de pessoas utilizando o sistema público, com a 
consequente elevação de gastos, ainda que o paciente pague a diferença pela acomodação superior, 
já que o custo da internação pelo SUS terá que ser arcado pelo Poder Público. 
 
  Outra consequência nefasta da “diferença de classe” é o acréscimo de pacientes a ser 
atendidos, o que implicará o aumento das já penosas filas para atendimento e internação, que 
ficarão restritas à população carente de recursos.  Os privilegiados que podem pagar a diferença de 
classe, certamente não enfrentarão as mesmas filas. 
 
  Para as situações como a descrita no RE 226835, assim como nos demais 
precedentes que existem no próprio STF, em que o paciente já está em atendimento pelo SUS e 
necessita de acomodação diferenciada por orientação médica, cumpre ao SUS garantir-lhe o 
isolamento, sem qualquer cobrança.  
 
  Necessário ter em mente que o artigo 196 da CF garante o acesso universal e 
igualitário e determina que tal direito deve ser assegurado pelo Estado, em sentido lato, mediante o 
estabelecimento de políticas públicas, sociais e econômicas. Ademais, o art. 199 da CF, que permite 
à iniciativa privada a atuação na assistência à saúde, define tal atuação como complementar e de 
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo sistema público de saúde. Para melhor compreensão, 
transcrevem-se os dispositivos constitucionais acima referidos: 
 

Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
 
Art. 199 A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

 
  As diretrizes que regem o SUS são definidas pelo gestor federal, com base nos 
dispositivos constitucionais e da Lei Federal 8080/90, por meio de decretos e portarias. Dentre tais 
diretrizes tem-se a proibição de cobrança de qualquer valor do beneficiário pelos prestadores de 
serviços no âmbito do sistema público de saúde, de modo que a “diferença de classe” fere 
dispostos da CF, cujo objetivo é garantir a gratuidade do acesso ao sistema, com a universalidade e 
a igualdade.  
   
  É o parecer. 
 
  Porto Alegre, maio de 2014. 
 
   
  CDP – Consultoria em Direito Público 
  Gladimir Chiele OAB/RS 41.290 
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DIFERENÇA DE CLASSE NO SUS – INVIÁVEL E INCONSTITUCIONAL 

 
  A presente abordagem trata de questão relevante e de extrema gravidade, pois pode 
afetar diretamente o atual modelo vigente do Sistema Único de Saúde. O pagamento da chamada 
‘diferença de classe no SUS’, discutido no Recurso Extraordinário 581.488, junto ao Supremo 
Tribunal Federal, merece de parte dos administradores uma redobrada atenção, em vista de suas 
consequências danosas para o sistema de saúde. O processo do Município de Canela tem 
repercussão geral reconhecida pelo STF e servirá como parâmetro para todas as demais decisões 
acerca da matéria em todo o país. 
 
  Para entender o alcance da pretensão do Conselho Regional de Medicina/RS, são três 
os pedidos deduzidos na demanda posta em julgamento, quais sejam:  
 
  1. Garantir ao paciente o direito à internação pelo SUS, de forma direta e sem 
triagem do sistema, com a possibilidade de optar por acomodações superiores, pagando uma 
diferença de valores ao Hospital, bem como de honorários aos médicos, acertados previamente; 
 
  2. Garantir o direito do paciente escolher o seu médico assistente, credenciado ou não 
ao SUS, visando obter o diagnóstico de baixa diretamente junto ao Hospital, sem a necessidade de 
ser examinado por outro médico em local designado pelo sistema único; 
 
  3. Garantir a autonomia do médico escolhido pelo paciente para manter o 
atendimento junto ao Hospital, sem ficar sujeito a atenção de outro profissional vinculado ao SUS. 
 
  Resta concluir que a situação é, efetivamente, a melhor dos mundos aos usuários do 
SUS que tenham condições financeiras para pagar a chamada ‘diferença de classe’, pois agrega 
atendimento privilegiado junto ao Hospital e com seu médico particular, ambos recebendo valores 
do paciente. Enquanto isso, o SUS acabará pagando os maiores custos dos procedimentos que serão 
realizados por quem teria condições de bancar todo o tratamento, não apenas o que interessa as duas 
partes. 
 
  Importante tecer algumas observações acerca dos pedidos do CREMERS, constante 
na ação impetrada pelo referido Conselho. O pedido de escolha do médico pelo paciente, 
combinado à faculdade de desconsideração da triagem nos postos de saúde. Quanto ao primeiro, sua 
admissão levaria necessariamente à inutilização ou banalização do credenciamento para atuar como 
médico do SUS, já que qualquer médico poderia solicitar a internação de pacientes pelo sistema 
caso prevaleça a livre opção do usuário sobre o profissional que venha a lhe assistir.  
 
  Já o livre acesso ao sistema, independentemente da triagem pelos serviços públicos 
de saúde, pode levar a práticas fraudulentas, paralelamente ao privilégio concedido àqueles com 
possibilidade de custear serviços médicos em detrimento dos cidadãos que dependem 
exclusivamente do SUS para os cuidados de sua saúde. 



 

  Por outro lado, a exigência de triagem não afronta direitos, notadamente de usuários 
do SUS; ao contrário, concretiza o princípio da igualdade de acesso ao sistema, pois estabelece a 
entrada única para o atendimento, que possui regras gerais, universais, abrangentes e igualitárias.  
 
  A dispensa da triagem, afastando a presença de profissional do SUS no pedido de 
baixa hospitalar, substituída por médico, credenciado ou não, a pretexto de se tratar de profissional 
de confiança do paciente, cria privilégio, vulnerando o princípio da isonomia, na medida em que os 
que podem arcar com parcela das despesas, terão acesso diferenciado, ao passo que todos os demais 
usuários se submeteriam à triagem usual. 
 
  O CREMERS se vale de outras decisões do próprio Supremo Tribunal Federal que 
autorizou a internação diferenciada, com pagamento da ‘diferença de classe’, mas em casos 
excepcionais que requeriam isolamento ou a necessidade médica para o paciente. As situações são 
diversas, de modo que não pode ser aplicada decisão pontual e específica do STF, de forma 
ampliada, como quer o autor da demanda, sob pena de distorção dos fatos e das deliberações 
corretamente proferidas pela mais alta Corte do país. 
 
  Nas ações específicas acima referidas, a conclusão dos Ministros do STF foi no 
seguinte sentido: 

O direito à saúde, como está assegurado no art. 196 da Constituição, não deve 

sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas no sentido de reduzi-

lo ou de dificultar o acesso a ele. Inexistência, no caso, de ofensa ao princípio da 

isonomia. 
 
  Pela pretensão do CREMERS, em momento algum poderia o gestor do SUS interpor 
embaraços de natureza administrativa para obstar o acesso de usuários ao sistema único de saúde. 
Tal fato não ocorre; ao revés, os gestores buscam facilitar sempre o acesso, reduzindo cada vez mais 
a espera por consultas, elevando o número de leitos dentro das necessidades da demanda e 
aprimorando os serviços especializados, para oferecer cada vez mais qualidade na rede pública. 
 
  Contudo, o caso concreto não versa sobre impedimentos de ordem administrativa ou 
burocrática, mas decorrente de previsão constitucional, de acesso igualitário e de universalidade no 
atendimento, sem favorecer ou privilegiar determinada pessoa. 
 
  Desta forma, o Município assegura ao usuário do sistema de saúde os preceitos do 
art. 196 da Carta Federal, sem causar qualquer prejuízo ou embaraços para o acesso. Entretanto, a 
exemplo do que ocorre com os planos de saúde, o gestor do sistema tem a obrigação de normatizar 
a forma de prestar o serviço. E o sistema único de saúde deve funcionar nos mesmos moldes dos 
planos de saúde privados, inclusive o da UNIMED, cooperativa dos próprios médicos que buscam 
um diferencial em relação ao SUS. 
 
  Comparativo 
 
  Para entender melhor o funcionamento do sistema, basta fazer uma simples 
comparação do SUS com os demais planos privados de saúde. E a história é singela. 
 



 

  Qualquer cidadão que tenha condições de manter um plano privado de saúde, 
somente consegue obter atendimento de um determinado médico, SE ESTE MÉDICO FOR 
CREDENCIADO E AUTORIZADO a operar pelo plano de saúde pertencente ao usuário. Esta 
comparação é de extrema importância. Nenhum médico irá atender um determinado paciente com 
plano de saúde, se este profissional não for credenciado pelo referido plano. Então, a porta de 
entrada do plano privado de saúde é o médico obrigatoriamente credenciado para tanto. Do 
contrário, não haverá atendimento. 
 
  O SUS funciona assim também. Para entrar no sistema e ter as despesas bancadas 
pelo erário, o cidadão deve ser atendido inicialmente pelo médico ou pelos demais profissionais 
credenciados pelo SUS, como ocorre no sistema privado de planos de saúde. Esses profissionais 
fazem parte de uma rede pública de atenção à saúde e atuam em prédios igualmente públicos, para 
onde se dirigem todos os interessados em receber tratamento pelo sistema. 
 
  A argumentação da entidade corporativa revela que o paciente deve ter direito à 
escolha de seu médico. Nem o SUS, nem os planos privados, inclusive cooperativas de médicos, 
impedem a escolha de médicos, desde que os mesmos sejam credenciados por cada um dos seus 
sistemas e estejam trabalhando na rede.  
   
  Portanto, falaciosa e corporativa a alegação, que visa exclusivamente a preservação 
de privilégios financeiros e operacionais, em detrimento do que isso pode provocar no sistema 
público e nos milhões de usuários que não terão esta condição de beneficio concedido aos mais 
abastados. 
 
  Da ementa da decisão proferida no RE 226.835 constata-se a diferença entre os casos 
acima já referidos, na medida em que, no precedente utilizado pelo CREMERS, é autorizada a 
internação em quarto diferenciado em razão das condições pessoais do paciente, que necessitava 
de quarto privativo.  
 
  Não se tratava de opção do paciente por acomodações mais confortáveis ou melhores 
condições de hotelaria por escolha sua, porém situação clínica a exigir isolamento. Tampouco 
buscava o autor a escolha de profissional médico.  
 
  Na ação civil pública de Canela, pretende o CREMERS autorização para que os 
pacientes optem por quarto privativo para obter privacidade e melhores condições de conforto. A 
diferença buscada, em verdade, não é em relação ao tratamento, mas à hotelaria e ao pagamento do 
médico escolhido pelo usuário, o que implica quebra do princípio da igualdade, além de provocar 
total procura do SUS por pessoas com condições de arcar com o custo total, em detrimento da 
população carente, já que há limitação de vagas no sistema.  
 
  Se fosse permitida também a escolha do profissional responsável pelo 
acompanhamento médico e a liberação da triagem de atendimento nos postos de saúde, haveria uma 
interpretação muito além dos verdadeiros princípios que norteiam um sistema público de saúde. 
Repita-se que, por certo, teríamos a criação de duas categorias no âmbito do SUS, ferindo de morte 
o princípio da isonomia que, juntamente com o princípio da universalidade, rege o sistema de saúde 
proposto pela Constituição de 1988.  



 

  Neste sentido, qualquer decisão neste sentido, que atenda os reclamos de médicos e 
até mesmo de hospitais, vai de encontro aos avanços sociais conquistados no âmbito do SUS nos 
últimos 20 anos, hierarquizando e elitizando o sistema, ao invés de ampliá-lo. Possibilitar a opção 
pela “diferença de classe” seria conferir tratamento especial e diferenciado aos pacientes em um 
sistema que prevê o acesso universal e igualitário da população às ações e serviços do Sistema 
Único de Saúde.  
 
  Seria uma absurda criação de classe favorecida de usuários do SUS, composta por 
aqueles que poderiam pagar pela “diferença de classe”. A assistência à saúde é um serviço 
público e, como tal, não pode ser exigido de forma diversa da prevista em lei. Ademais, não há 
direito constitucional de ver partilhado com o Estado os custos hospitalares decorrentes de opção 
por acomodações de classe superior àquela oferecida aos assistidos em geral.  
 
  A isonomia é garantida por iguais condições de atendimento e acomodação a todos 
que aderem ao sistema, ressalvadas as situações excepcionais decorrentes de necessidades 
clínicas. Permitir qualquer forma de cobrança complementar decorrente da modalidade “diferença 
de classe” implicaria discriminação e privilégios não assegurados pela Constituição.   
 
  Salienta-se que a Constituição Federal estabelece como objetivos da República 
Federativa do Brasil a construção de uma sociedade solidária, com a redução das desigualdades 
sociais (art. 3º, incisos I e III).   
 
  Não se trata de uma igualdade formal e absoluta. Se é certo que a saúde é direito de 
todos, também é indiscutível que a possibilidade de pagamento da “diferença de classe” 
afronta a razoabilidade, pois geraria o efeito inverso, isto é, uma dificuldade ainda maior de 
acesso ao SUS justamente por aqueles que dependem exclusivamente do sistema público.   
    
  A repercussão negativa da aceitação da “diferença de classe” no sistema de saúde foi 
abordada com maestria no parecer do douto MPF, proferido nos autos do agravo de instrumento n. 
2003.04.01.036438-0/RS, adotado como fundamento de seu voto pelo Des. Federal Relator, Carlos 
Eduardo Thompson Flores Lenz, razão pela qual transcreve-se parte de seu voto: 
 

“.... Com efeito, em princípio, o atendimento ao pedido do autor criaria uma 

classe favorecida de usuários do SUS, constituída por aqueles que se disporiam (e 

teriam para tanto) pagar a pretendida “diferença de classe”. Neste estágio do 

processo, sequer se pode imaginar todas as consequências práticas disto. Mas, 

muito possivelmente haveria uma preferência de hospitais e médicos a 
direcionarem os recursos do SUS ao atendimento da “diferença de classe”, de 

modo a prejudicar os cidadãos que não dispõe de recursos para efetuarem este 

pagamento, e que só podem ser atendidos com a cobertura integral do SUS. O 

SUS, então, passaria a ter a função de um “plano de saúde”, ou de um “sistema 

de descontos”, já que mesmo o mais afortunado cidadão poderia se utilizar dos 

seus recursos para abater parte dos seus gastos com saúde, em acomodações 

confortáveis e luxuosas. Já se pode imaginar mais uma consequência disto: toda a 

camada da população que não se utiliza dos recursos do SUS, porque dispõe de 

recursos financeiros para custear integralmente uma internação privada, 
passaria a se utilizar dos parcos recursos públicos, na forma de “desconto.  



 

  Cumpre destacar que as regras de acesso ao sistema, por meio da consulta prévia nos 
postos de saúde, é medida necessária à garantia de isonomia, freando a procura ao SUS pelas 
pessoas que possuem condições de custear tratamento particular ou através de plano de saúde. 
Permitir o acesso do paciente sem prévio exame em unidade básica de saúde e por meio de seu 
médico de confiança, implica aumento do número de pessoas utilizando o sistema público, com a 
consequente elevação de gastos, ainda que o paciente pague a diferença pela acomodação superior, 
já que o custo da internação pelo SUS terá que ser arcado pelo Poder Público. 
 
  Outra consequência nefasta da “diferença de classe” é o acréscimo de pacientes a ser 
atendidos, o que implicará o aumento das já penosas filas para atendimento e internação, que 
ficarão restritas à população carente de recursos.  Os privilegiados que podem pagar a diferença de 
classe, certamente não enfrentarão as mesmas filas. 
 
  Para as situações como a descrita no RE 226835, assim como nos demais 
precedentes que existem no próprio STF, em que o paciente já está em atendimento pelo SUS e 
necessita de acomodação diferenciada por orientação médica, cumpre ao SUS garantir-lhe o 
isolamento, sem qualquer cobrança.  
 
  Necessário ter em mente que o artigo 196 da CF garante o acesso universal e 
igualitário e determina que tal direito deve ser assegurado pelo Estado, em sentido lato, mediante o 
estabelecimento de políticas públicas, sociais e econômicas. Ademais, o art. 199 da CF, que permite 
à iniciativa privada a atuação na assistência à saúde, define tal atuação como complementar e de 
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo sistema público de saúde. Para melhor compreensão, 
transcrevem-se os dispositivos constitucionais acima referidos: 
 

Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
 
Art. 199 A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

 
  As diretrizes que regem o SUS são definidas pelo gestor federal, com base nos 
dispositivos constitucionais e da Lei Federal 8080/90, por meio de decretos e portarias. Dentre tais 
diretrizes tem-se a proibição de cobrança de qualquer valor do beneficiário pelos prestadores de 
serviços no âmbito do sistema público de saúde, de modo que a “diferença de classe” fere 
dispostos da CF, cujo objetivo é garantir a gratuidade do acesso ao sistema, com a universalidade e 
a igualdade.  
   
  É o parecer. 
 
  Porto Alegre, maio de 2014. 
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