


Complexidade da temática

Saúde é uma realidade complexa

Vida humana

Saúde: dever do Estado de prestar assistência universal e integral por meio do SUS
(CF, arts. 196 e 198, II)

Modelo brasileiro não é compatível com sua realidade econômica



Complexidade da temática

SUS Real # SUS Constitucional

Omissão do Poder Executivo→ Surgimento/crescimento da Saúde Suplementar

CF, art. 197: iniciativa privada no setor da saúde, mediante controle/fiscalização do
Poder Público.

CF, art. 198. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Modelo binário



Personagens

 Usuários dos serviços

Hospitais/médicos/clínicas/laboratórios

Operadoras de planos privados/Seguradoras/Administradoras de
Benefícios

Agências Reguladoras (ANS e ANVISA)

Operadores do direito



Dimensão econômica, social e jurídica
da saúde suplementar

713 OPS ativas/com usuários

BR: 46,8 milhões de beneficiários (mai/2020)

55% dos gastos são na saúde privada

3,4 milhões de empregos diretos e indiretos no setor



Dimensão econômica, social e jurídica
da saúde suplementar

Carga tributária: 26,1% do valor total da mensalidade

Plano de saúde: 3º maior desejo de consumo dos brasileiros (Ibope/jul-2019)

 Temas mais judicializados:

Limites de coberturas
Revisão de reajuste (faixa etária/idosos)
Rescisão unilateral
Home care



Dimensão econômica, social e jurídica
da saúde suplementar

 CNJ - TJ-SP 2008/2017: 82% das demandas relacionadas à saúde são
contra planos de saúde (crescimento de 130% x 50% dos processos em
geral)

STJ (1990/2008): 82% decisões favoráveis ao paciente*

TJ-SP (2013/2014): 92,4% decisões favoráveis ao paciente*

* Observatório da Judicialização da Fac. Med. USP



Regulação do Setor

Lei 9656/98 – Marco Regulatório do Setor

Lei 9961/00 (criação da ANS)

Papel principal:

 Quais produtos podem ser comercializados
 Amplitude das coberturas
 Reajuste dos planos individuais/familiares
 Controle e solvência das OPS

Posição estratégica na busca de equilíbrio entre Operadoras, Beneficiários e
Prestadores de Serviços



Regulação do Setor

 Lei nº 9.656/98, art. 10, §4º: “a amplitude das coberturas,
inclusive de transplantes e de procedimentos de alta
complexidade, será definida por normas editadas pela ANS”.

 RN nº 428/2017: Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde com
cobertura obrigatória



Características do contrato de plano de saúde

 Securitária (CC, art. 757) = aleatório

 Álea bilateral = Segurado paga o preço combinado / Seguradora
garante risco futuro e incerto, mas determinado



Características do contrato de plano de saúde

Conteúdo especial/regulado = saúde humana

 Realização do lucro (CF, arts. 197 e 198) x função social de
garantir a saúde em sociedade (CC, art. 421)



Sustentabilidade do setor

“Saúde não é mercadoria; vida não é negócio” (Min. Carmen Lúcia).
Crítica: saúde é direito de todos às custas do Estado.

Setor Saúde Suplementar exerce atividade lícita, regulada, com 
objetivo de lucro; não é setor de caridade.



Fatores de Alerta para o Setor
Impactos financeiros

Mudança do perfil demográfico: envelhecimento + socialização dos
riscos = sobrecarrega os mais novos

Variações epidemiológicas [(res)surgimento de doenças] =
oneração do sistema com diagnóstico, tratamento e cura.

Aumento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) = home
care



Fatores de Alerta para o Setor
Impactos financeiros

Surgimento de novas tecnologias (incorporação não acompanha)

OVERUSE: frequência de uso do plano (2018): 29,6 eventos por
beneficiário/ano. Estimativa de que 30% dos
tratamentos/procedimentos são realizados desnecessariamente
(onera sistema e submete pacientes a riscos)



Fatores de Alerta para o Setor
Impactos financeiros

Ativismo judicial (judicialização política/teoria neoconstitucionalista)

Consequencialismo judicial (consequência econômica das decisões
judiciais)

LICC, art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se
decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam
consideradas as consequências práticas da decisão.

 Insegurança jurídica para as OPS



Provocações

É RAZOÁVEL QUE O JUDICIÁRIO SEJA UM DOS PRINCIPAIS 
RESPONSÁVEIS PELA CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE?!

Liminares: função social do contrato e princípio da dignidade humana se
sobrepõem à regulação do setor e às normas do contrato?!

Segurança jurídica?! E as consequências econômicas das decisões?!

Contrassenso: juiz atende à solicitação injusta de um beneficiário, limita os
recursos da OPS/onera os demais beneficiários



Tendência: Princípio da Deferência

Princípio da Deferência

“Olhar para o estoque regulatório da ANS” (20 anos de
regulação), respeitar os padrões técnicos estabelecidos

“Receita do Médico não é título executivo extrajudicial”
(STJ, Min. Villas Bôas Cueva).



Decisões emocionais

 Dilema do Julgador

Apoio técnico ao Julgador é imprescindível

Iniciativa do CNJ: criação dos NAT-Jud (base científicas para
magistrados julgarem demandas de saúde)



Decisões emocionais

 Juiz precisa reconhecer a extensão da eficácia das suas
decisões (irreversibilidade)

 Justiça também tem o papel de manter a equação econômica do
contrato

 Poder Judiciário não é balcão de assistencialismo social



Cobertura Obrigatória / indicação médica

Súmula 96 do TJ-SP (cobertura de exames). “Havendo expressa
indicação médica de exames associados a enfermidade coberta
pelo contrato, não prevalece a negativa de cobertura do
procedimento”;

Súmula 102 do TJ-SP (indicação médica). “Havendo expressa
indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por
não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”



Reajuste por faixa etária

RN 63/2003: 10 faixas autorizadas (0 a 59 anos)

O valor da última faixa não poderá ser superior a 6x o valor da 1ª faixa
A variação acumulada 7ª e a 10ª faixas não poderá ser superior à variação
acumulada 1ª e a 7ª faixas

Prof. RIZZATTO NUNES: não se trata de “reajuste por faixa etária”; o
aumento da mensalidade decorre da alteração do risco: quanto mais idoso,
maior a probabilidade de ter problema de saúde.



Reajuste por faixa etária

STJ (REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
14/dez/2016):
• haja previsão contratual
• sejam observadas as normas da ANS
• não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que,

concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso



Doenças preexistentes

Súmula 105 do TJ-SP: “Não prevalece a negativa de cobertura às
doenças e às lesões preexistentes se, à época da contratação de
plano de saúde, não se exigiu prévio exame médico admissional”

Súmula 609 do STJ: “A recusa de cobertura securitária, sob a
alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência
de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de 
má-fé do segurado”.



Tratamento experimental

STJ, REsp 1.712.163-SP (2ª Seção, Rel. Min. Moura Ribeiro,08/nov/2018):

Recomendação 31/2010 do CNJ, Enunciados 6 e 26 da Jornada de Direito à
Saúde e RN 428/2017, art. 20, §1º:

“É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento
importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico
experimental”.



Home Care

Súmula 90 do TJ-SP. “Havendo expressa indicação médica para a utilização dos
serviços de “home care”, revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na
avença, que não pode prevalecer”.

 Expressa exclusão contratual
 ANS: Cobertura não obrigatória
 Home Care # Atividade de Cuidador
 Necessidade de revisão periódica dos cuidados

 STJ (REsp 1.378.707/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 26/mai/2015):
• Substituição à internação hospitalar (indicação do médico, concordância do

paciente e não afetação do equilíbrio contratual)
• Custo da diária do atendimento domiciliar = ou < que a diária hospitalar



Rescisão Unilateral de Contrato Individual

Súmula 94 do TJ-SP (Notificação de débito). “A falta de
pagamento da mensalidade não opera, per si, a pronta rescisão
unilateral do contrato de plano ou seguro de saúde, exigindo-se a
prévia notificação do devedor* com prazo mínimo de dez dias para
purga da mora”.

* pessoal?!



Consequências da judicialização da saúde 
suplementar

Sobrecarga/morosidade Judiciário

Insegurança jurídica para as Operadoras

Concentração empresarial

Menor oferta / predominância planos coletivos

Aumento dos custos de contratação



Tendências e desafios do setor

Estimular a qualidade/resolubilidade/humanização do atendimento

Segurança jurídica / ANS tem que estabelecer os parâmetros

Investir na atenção primária

Ampliar o acesso da população aos serviços de saúde (importância da
telemedicina)



Considerações finais

O problema mais difícil do mundo, bem enunciado, um dia será 
resolvido, mas se o problema for mal enunciado, jamais será 

solucionado” (Mário Henrique Simonsem)

Não podemos conviver com extremos (“virtus in medium est”)

 Sinergia dos Players do setor

Aperfeiçoar o sistema regulatório; dar subsídios técnicos aos
julgadores; buscar qualidade, resolubilidade e humanização no
atendimento de saúde
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