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MENSAGEM DE VETO Nº. 001, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

 

 

 

Senhor Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Faro, 

Comunicamos à Vossa Excelência, que nos termos do Art. 75, VII, da Lei Orgânica Municipal de 
Faro, decidi vetar totalmente o Projeto de Lei nº 003/2021, que “DISPÕES SOBRE A RESTITUIÇÃO 
FINANCEIRA DA SAÚDE” NO MUNICIPIO DE FARO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS aprovado por está 
nobre Câmara, pelos seguintes motivos. 

RAZÕES DO VETO: 

De autoria do Nobre Vereador DJALMA PEREIRA DE SOUZA, a proposição em questão que 
“DISPÕES SOBRE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DA SAÚDE” NO MUNICIPIO DE FARO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

Em que pese a nobre intenção do Ilustre Vereador, apresentamos, nesta oportunidade, veto total 
ao Projeto de Lei pelas razões técnicas que seguem. 

O direito à saúde é um direito é uma garantia constitucional do cidadão, todavia o reembolso de 
determinado tratamento imposta pelo presente projeto de lei, coloca em risco a própria política de saúde. 

Além disso, tem-se entendido que o Estado – SUS – não é segurador universal de todo e 
qualquer evento danoso ao cidadão. O direito à saúde previsto na Constituição (artigos 6º e 196 a 199) não 
possui alcance ilimitado, eis que sua incidência pode ser restringida em determinadas situações fáticas, 
principalmente porque a carta constitucional vigente não confere direitos absolutos aos destinatários do seu 
texto. 

Vale dizer, o cidadão deve previamente procurar profissional do SUS para avaliar a necessidade 
do tratamento. A atuação “per saltum” viola o princípio da isonomia, neste caso, a obter preferência não 
justificada em relação a outros cidadãos, na medida em que apenas aguardaria a indenização/reembolso do 
Estado. 

Importante destacar também que fora criada a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação 
de Tecnologias) e passou a estabelecer requisitos para a incorporação de novas tecnologias ao SUS, entre 
as quais, destacam-se: a) "as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança 
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do medicamento, produto ou procedimento objeto do processo"; b) "a avaliação econômica comparativa dos 
benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos 
atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando cabível". Tais requisitos estão expressamente 
previstos no art. 19-Q, §2º, da Lei 8080/90, alterada pela Lei 12.401/11.  

Assim, é preciso comprovar que o tratamento ou medicamento que se pretende o reembolso: (a) 
é o melhor procedimento baseado em evidência científica; (b) é eficaz e eficiente; (c) configura a melhor 
opção clínica do ponto de vista do custo-benefício relativamente a outros tratamentos. 

Não fosse isso, é muito difícil controlar o valor cobrado pelo profissional da área médica 
contratado pela parte autora do processo judicial. Com efeito, geralmente inexiste a indicação do custo médio 
do procedimento cuja indenização é pretendida. No mínimo, deveria haver a indicação de três orçamentos 
para permitir o controle de eficiência do gasto público (já que realizou o procedimento com o fim de cobrar 
posteriormente do SUS ou do plano de saúde). Ou seja, é difícil existir elementos a permitir o controle de 
legalidade/eficiência/custo benefício da indicação apontado pelo médico assistente da parte requerente. 

Em recente decisão, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4 entendeu que não é 
possível condenar a União, o Estado e/ou o Município ao reembolso dos valores gastos pelo cidadão em 
tratamento particular. Dois foram os principais fundamentos: “o ressarcimento das despesas médicas 
realizadas em hospital particular pressupõe a negativa de tratamento na rede pública de saúde ou fato 
excepcional que justifique o imediato tratamento em estabelecimento privado” e “não se mostra justificável 
deslocar os parcos recursos da saúde, em virtual risco de direitos sociais de outros tantos, apenas para 
satisfazer pretensão que, em última análise, tutelará o patrimônio da parte autora”. 

No mesmo sentido é a posição do Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF3, que negou o 
reembolso de valores com base no seguinte entendimento: “Em que pese todo o sofrimento do autor em 
decorrência da doença (neoplasia maligna da próstata), não há como lhe dar razão, isto porque o SUS não se 
recusou ao fornecimento do tratamento pretendido, mas sim ao reembolso das despesas que alega ter 
suportado. Note-se que a intenção do autor não guarda relação com o direito à saúde (fornecimento de 
tratamento), previsto no artigo 196 da Constituição Federal, e sim com questões de caráter patrimonial” e 
“não cabe ao Poder Público a imposição de reembolso por tratamento particular, mesmo que não oferecido a 
tempo e modo pelo SUS, uma vez que o direito à saúde comporta limites, insertos no próprio texto 
constitucional”. 

Como se observa, o pedido de reembolso ao SUS por despesas já realizadas em tratamento 
médico particular não envolve o direito à saúde, mas uma questão patrimonial de natureza individual e que 
não se compatibiliza, em princípio, com as normas previstas nos artigos 6º, 196 e seguintes da Constituição 
da República Federativa do Brasil. 

Portanto, a justificativa e os motivos do veto integral foram apresentados nesta oportunidade. 

Com as considerações que reputamos necessárias e em respeito as normas constitucionais, por 
méritos que sejam os propósitos da medida, temos a informar que, estas senhor Presidente, são as razões 
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que nos levam a vetar integralmente o Projeto de Lei nº 003/2021, o qual ora submetemos à elevada 
apreciação dos Senhores Membros da Câmara Municipal. 

 

 
 

______________________________________________________ 
PAULO VITOR MILEO GUERRA CARVALHO 

Prefeito do Munícipio de Faro 
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