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RESUMO 

 

O Judiciário tem participação destacada na concretização do Estado Social, sendo 

crescente a judicialização do direito à saúde. É nesse quadro que se envolve a 

reunião de problemas deste trabalho, mais especificamente no âmbito da 

judicialização na saúde suplementar. Os pontos relevantes sobre o assunto, dentro 

de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, foram evidenciados ao 

longo de toda a abordagem. O que se pretende nesse trabalho, em sentido amplo, é 

analisar de forma quali-quantitativa os acórdãos de apelação e agravos do Tribunal 

de Justiça do estado do Ceará no ano de 2017, buscando como forma de 

complementação, trabalhos publicados sob diversas formas, quais sejam, livros, 

artigos científicos de periódicos nacionais e internacionais, legislação pátria e dados 

oficiais. Verificou-se no estudo que como o Poder Executivo não efetiva os direitos 

sociais fundamentais, em especial a saúde, o Poder Judiciário, por meio da 

prestação jurisdicional, adentra na discricionariedade administrativa. Dessa forma, o 

Poder Judiciário é levado a agir como contraditor das políticas definidas pelo Poder 

Executivo, em nome da efetividade de direitos fundamentais protegidos na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Os dados obtidos 

demonstram quais são os principais problemas enfrentados pelos consumidores da 

saúde suplementar e como o Tribunal de Justiça do Ceará tem se posicionado 

diante destas demandas. Percebe-se que, diante da judicialização da saúde, cresce 

a importância do instituto da Mediação como uma forma alternativa, mais rápida e 

eficaz na negociação, com os sistemas de gestão público e privado de saúde, 

adequando e facilitando o diálogo entre as partes e os poderes, na diminuição das 

demandas judiciais e na implementação de ações que visem o fortalecimento dos 

direitos sociais-fundamentais que constituem a “essência” da Constituição, em nosso 

Estado Democrático de Direito, e seu cumprimento, assim, a garantia constitucional 

do Direito à Saúde para todos. 

 

 

Palavras-Chave: Judicialização. Direito à Saúde. Saúde Suplementar. 
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ABSTRACT 

The Judiciary has a prominent participation in the concretization of the Social State, 

increasing the judicialization of the right to health. It is in this context that the 

problems of this work are gathered, more specifically in the scope of the 

judicialization in the supplementary health. The relevant points on the subject, within 

a systematic interpretation of the legal order, were evidenced throughout the whole 

approach. What is intended in this work, in a broad sense, is to analyze qualitatively 

and quantitatively the appellate judgments and grievances of the Court of Justice of 

the state of Ceará in 2017, seeking as a form of complementation, works published in 

various forms, which books, scientific articles of national and international 

periodicals, national legislation and official data. It was verified in the study that as 

the Executive Power does not effect fundamental social rights, especially health, the 

Judiciary, by means of the jurisdictional provision, enters into the administrative 

discretion. In this way, the Judiciary is led to act as a contradictor of the policies 

defined by the Executive Power, in the name of the effectiveness of fundamental 

rights protected in the Constitution of the Federative Republic of Brazil of 1988. The 

data obtained demonstrate the main problems faced by the consumers of the 

supplementary health care and how the Ceará Court of Justice has stood up to these 

demands. It is perceived that, in view of the judicialization of health, the importance 

of the Mediation Institute as an alternative, faster and more effective way in 

negotiating with public and private health management systems, is increasing, 

adapting and facilitating dialogue between the parties and the reduction of judicial 

demands and the implementation of actions aimed at strengthening the fundamental 

social rights that constitute the "essence" of the Constitution, in our Democratic State 

of Law, and its fulfillment, thus, the constitutional guarantee of the Right to Health for 

all. 

 

 

Keywords: Judiciary. Right to Health. Supplementary Health. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Há, no mundo, uma tendência e aumento dos gastos com saúde, 

fenômeno este, consequência principal da elevação do padrão de vida da sociedade 

e da introdução de novas e melhores técnicas médicas. 

A elevação do padrão de vida da sociedade implica no envelhecimento 

populacional que leva ao aumento da frequência de utilização dos serviços médicos 

e tecnologias de saúde. 

A Constituição de 1988 é pródiga na institucionalização de direitos 

sociais, dentre os quais à saúde, que, conforme o art. 196 é direito de todos e dever 

do Estado. Todavia, a ineficiência do Estado em promover políticas públicas tem 

imprimido baixa efetividade social ao modelo programático implementado pelo 

legislador constitucional, malferindo o acesso igualitário e qualitativo dos brasileiros 

à saúde. 

A saúde no Brasil é constituída pelo ramo público, formado pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) e pelo ramo privado, este, como forma de instrumentalizar a 

assistência à saúde de forma supletiva, onde o ônus desses serviços fica sob a 

fiscalização e regulamentação da Agência Nacional da Saúde (ANS). 

O setor de saúde suplementar no Brasil passou por um processo de 

expansão nos últimos anos, tanto no que se refere ao número de beneficiários, 

quanto em valores; e tanto nas receitas, quanto em custos, observando-se uma 

maior contratação no número de operadoras de saúde.  

Discutir o papel do setor de saúde suplementar e o trabalho das agências 

regulatórias em um país cuja saúde pública ainda está longe de alcançar o nível de 

excelência que toda sociedade almeja, é um desafio. 

A crescente intervenção do Judiciário nos direitos sociais se dá 

principalmente em decorrência da incapacidade do Estado em torná-los realidade, 

assim, estamos diante do fenômeno da judicialização que significa levar ao 

conhecimento do Judiciário a matéria que não foi resolvida, como deveria, pelo 

Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo. 

Quando a intervenção Judicial se dá no âmbito da saúde, convencionou-

se utilizar o conceito de “judicialização do direito à saúde” que tem se direcionado a 

diversos serviços públicos e privados, tais como o fornecimento de medicamentos, a 
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disponibilização de exames, autorização de procedimentos cirúrgicos e a cobertura 

de tratamentos para doenças.  

No Brasil, o fenômeno da judicialização ganhou força na década de 90, 

com pacientes contaminados pelo vírus da imunodeficiência adquirida (HIV) que se 

uniram junto a Organizações Não Governamentais (ONGs) ou outras associações 

para, coletivamente, pleitearem novos medicamentos e tratamentos.  

A liminar julgada favorável, em 25 de julho de 1996, movida pelo Grupo 

de Apoio à Prevenção à Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS) (GAPA-SP) 

contra o Estado de São Paulo, para fornecimento gratuito de medicamentos pelo 

Poder Público foi o marco inicial. A decisão abriu precedente para ao ajuizamento de 

outras demandas (BRASIL, 2005). 

Não é difícil observar em qualquer governo no Brasil a existência de 

ações judiciais que buscam o deferimento de pedidos sobre estes e outros assuntos. 

O resultado deste processo é a intensificação do protagonismo do Judiciário na 

efetivação da saúde e uma presença cada vez mais constante deste Poder no 

cotidiano da gestão em saúde. 

Mas o que deveria ser uma exceção tem se tornado cada vez mais 

frequente, de modo que, em 2015, os gastos da União com processos judiciais 

referentes à saúde, foram de R$ 1 bilhão, um aumento de mais de 1.300% em sete 

anos. O fornecimento de medicamentos, alguns sem registro no Sistema Único de 

Saúde correspondem a 80 % das ações (BRASIL, 2017). 

Esse crescimento tem causado graves desequilíbrios ao orçamento, 

prejudicando a consecução de políticas públicas previstas. Apesar disso, também 

não se pode esquecer o paciente que buscou a Justiça, exercendo também um 

direito constitucional.  

A saída, portanto, é efetivar uma “contenção saudável” da judicialização, 

diminuindo a quantidade e o custo das demandas sem prejudicar investimentos ou o 

direito individual em saúde. Nesse sentido, abordaremos no presente estudo, 

métodos alternativos a judicialização na área da saúde. 

As decisões dos processos podem ser favoráveis aos cidadãos, 

obrigando os sistemas de saúde a arcarem com a viabilização dos direitos, que nem 

sempre significam benefícios para o próprio indivíduo inserido dentro do todo, uma 

vez que podemos ter consequências graves no tocante aos desequilíbrios sociais. 
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No painel Regulação da Saúde Suplementar, o ministro do STJ Moura 

Ribeiro apresentou dados sobre o crescimento das demandas relativas à saúde na 

corte. De janeiro a setembro de 2018, o tribunal recebeu 10.012 processos e julgou 

9.289 (BRASIL, 2018). 

No Estado do Ceará em 2011, segundo o Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), mais de oito mil processos de saúde tramitavam em justiça, o que 

demonstrava que haveria, na época, cerca de um processo envolvendo o direito à 

saúde para cada 1000 pessoas no Estado. 

No período de 2015 a 2016 as demandas judiciais na saúde no Ceará 

diminuíram de 5.461 em 2015 para 4.053 em 2016, enquanto que os gastos para 

atender a essas demandas caíram de R$ 148 milhões para R$ 80 milhões 

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ, 2018). 

Diante do que foi exposto, o presente estudo tem como objetivo geral 

analisar os acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará quanto às 

características das ações dentro do contexto da saúde suplementar, bem como 

quanto aos resultados dos recursos no período de 2017. 

A justificativa para esta pesquisa monográfica tem assento na pertinência 

sócio-jurídica do tema, além de ser uma fonte de evidência a respeito da forma de 

como as questões técnicas e políticas que envolvem o direito à saúde vem sendo 

debatidas dentro dos processos judiciais, servindo esse estudo também como fonte 

de pesquisa acadêmica e social. 

Em relação aos aspectos metodológicos, trata-se de uma pesquisa do 

tipo bibliográfico e documental, uma vez que a investigação foi realizada e 

embasada em trabalhos publicados sob diversas formas, quais sejam, livros, artigos 

científicos de periódicos nacionais e internacionais, legislação pátria e dados oficiais. 

Além disso, o trabalho envolveu pesquisa do tipo quantitativa em razão do exame de 

dados secundários obtidos nos acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 

disponíveis em sítio eletrônico do respectivo tribunal. 

Foram incluídos acórdãos referentes ao ano de 2017, cujas ementas 

constavam dados relativos ao sistema de saúde suplementar e a condenação ou 

absolvição de cumprimento de uma obrigação ao usuário. O recorte temporal foi 

escolhido por ser um ano anterior ao início do estudo, facilitando para que a 

pesquisa refletisse os conflitos atuais entre os consumidores e as operadoras de 
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planos de saúde de modo atualizado, além de permitir a avaliação de eventuais 

reflexos das Resoluções Normativas expedidas pela ANS sobre as decisões. 

Optou-se pela segunda instância por serem estas decisões 

disponibilizadas por meio eletrônico (https://www.tjce.jus.br/), onde foi utilizado o 

Sistema de Automação da Jusitça (e-SAJ), que consiste em um programa que 

ampliou a política de virtualização de processos e que chegou com a promessa de 

acabar com o uso do papel e com as prateleiras abarrotadas de tomos. 

Vale ressaltar que, embora o e-SAJ seja alimentado por pessoal com 

conhecimento técnico e específico, o sistema não é totalmente confiável e pode 

conter falhas em seu banco de dados, porém ainda sim é mais confiável que 

processos físicos (NUNES, 2014). 

 As hipóteses foram estudadas através de pesquisa bibliográfica, reunindo 

livros, artigos científicos, teses, dissertações e monografias. Também foi realizada 

pesquisa legislativa, através da Constituição Federal de 1988, da Lei n°9656/1998 e 

de Resoluções Normativas da ANS. 

Como a coleta de dados foi feita em banco público, disponibilizado pela 

internet, a aprovação de projeto em comitês de ética em pesquisa não foi 

necessária, não trazendo prejuízo do respeito às normas. 

O total de acórdãos do Ceará para o ano de 2017 com as palavras-chave 

saúde suplementar e direito a saúde foi de 286. Houve exclusão de acórdãos que 

não continham objeto de interesse para análise, como os de caráter previdenciário, 

seguro DPVAT e rescisão de contrato. Também foram excluídos os embargos 

declaratórios e de instrumento, pois se verificou uma repetição das partes e dos 

objetos de litígio. Com esses critérios de exclusão, tivemos como resultado para 

análise 81 acórdãos. 

Para alcançar tais resultados, primeiramente inseriram-se, considerando a 

própria indexação do site, os filtros relacionados à classe e ao assunto. O primeiro 

possibilita a escolha dos recursos pesquisados e o segundo os temas específicos de 

pesquisa. Além disso, filtrou-se para a pesquisa a origem das decisões pesquisadas 

(2º grau) e o tipo de decisão (acórdãos). 

Utilizou-se, para a coleta de dados, um formulário elaborado para este 

fim. As variáveis coletadas foram: tipo de ação (ordinária ou ação cautelar); 

titularidade da ação (individual ou coletiva); existência de pedido liminar 

(antecipação de tutela ou não); decisão do pedido liminar (deferimento ou 
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indeferimento); existência de fundamentação da urgência e emergência alegada no 

pedido; resultado em segunda instância (favorável ao usuário, ao plano de saúde ou 

usuário-plano de saúde); tipo de recurso julgado e o tipo de demanda 

(medicamentos, procedimentos médicos, internações, exames, etc). 

O primeiro capítulo do estudo aborda a base constitucional do direito à 

saúde, ressaltando a saúde como um direito fundamental que deve ser garantido a 

todos por meio de políticas públicas empreendidas pelo Estado.  

No segundo capítulo, fala-se da abertura à iniciativa privada como forma 

suplementar de garantir a saúde e como alternativa de garantir determinada 

contraprestação. Ainda abordaremos de forma breve nesse capítulo, o contexto 

histórico do processo de regularização da saúde suplementar no Brasil. 

A judicialização da saúde no Brasil será abordada no terceiro capítulo, 

onde traremos reflexões do agigantamento do Judiciário na saúde no Brasil, bem 

como intervenção desse fenômeno também no campo da saúde privada. 

Dedicamo-nos, no quarto capítulo, à questão da judicialização da saúde 

suplementar no Estado do Ceará, onde analisaremos de forma qualitativa e 

quantitativa os recursos interpostos ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará no 

ano de 2017. 

Por fim, expõem-se as derradeiras considerações do presente estudo, 

refletindo sobre os impactos da judicialização bem como nas vantagens da busca 

por meios alternativos a fim trazer uma maior celeridade das soluções dos conflitos 

entre usuários e operadoras de saúde.  
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2. O DIREITO À SAUDE NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA 

 

Ao contrário do pensamento do senso comum, a saúde não é somente a 

ausência de doença, mas envolve diversos aspectos para a sua concretude e 

definição.  

Segundo, a Organização Mundial de Saúde (OMS) a saúde é “um estado 

de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e 

enfermidades”. 

Esse conceito tem sido alvo de diversas críticas, especialmente entre o 

meio médico-acadêmico ou da própria classe médica em si, onde entendem que o 

conceito é “irreal” e sugerem uma nova definição de saúde. 

Apesar das críticas, o conceito preconizado pela OMS continua política e 

constitucionalmente importante, podendo ser utilizado como uma espécie de 

categoria interpretativa, a ser examinada sempre para a concretude das normas que 

digam respeito à saúde (PINHEIRO, 2014). 

A OMS atualmente é composta por 194 Estados membros e é dirigida 

pela Assembleia Mundial de Saúde. Desde a criação, a OMS elabora normas 

jurídicas sobre direito sanitário com o objetivo de garantir o direito de todos. Como 

exemplo, tem-se o regulamento sanitário internacional adotado pela 22ª Assembleia 

Mundial de Saúde em 25 de julho de 1969, cuja finalidade consiste em assegurar a 

máxima segurança contra a propagação internacional de doenças.  

No Brasil, a relação entre direito e saúde ganhou sua versão atual há 

pouco mais de 25 anos, a partir da Constituição de 1988, e sua cristalização foi fruto 

de amplos debates com grupos de pressão, sociedade civil e Estado (BRASIL, 

2015). 

Para Piovesan (2007), a Carta Constitucional brasileira de 1988, como 

marco jurídico da transição do regime democrático, alargou significativamente o 

campo dos direitos e garantias fundamentais, colocando-se entre as Constituições 

mais avançadas do mundo no que diz respeito à matéria:  

Dentre os fundamentos que alicerçam o Estado Democrático de Direito 
brasileiro, destacam-se a cidadania e dignidade da pessoa humana (art. 1º, 
incisos II e III). Vê-se aqui o encontro do princípio do Estado Democrático 
de Direito e dos direitos fundamentais, fazendo-se claro que os direitos 
fundamentais são um elemento básico para a realização do princípio 
democrático, tendo em vista sua função democratizadora (PIOVESAN, 
2007, p. 25-26).  
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O direito à saúde é previsto no art.6.° da Constituição de 1988 como um 

direito social.  Do artigo 196.° ao 200.° da referida constituição, temos diretrizes e 

princípios gerais, norteadores da política estatal acerca das atividades e serviços no 

campo da saúde, bem como a instituição do Sistema Único de Saúde (SUS), este, 

composto por vários entes e órgãos do Estado, além da iniciativa privada como 

forma complementar.  

Entretanto, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, Maurício 

Corrêa, em julgamento proferido em sede de Recurso Extraordinário profere que: “a 

assistência à saúde não é um ônus da sociedade isoladamente e sim um dever do 

Estado. A iniciativa privada não pode ser compelida a assistir à saúde ou a 

complementar a previdência social sem a devida contra prestação” (RE 202.700, 

Relator: Min. Mauricio Corrêa, órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento:8.Nov. 2001, 

p.52, DJ: 1°mar.2002). 

É importante dizer que a Constituição Federal de 1988 não se limitou a 

prever apenas a criação de uma estrutura organizacional para garantir o direito à 

saúde, mas, indicou, ainda, como seria atuação desse órgão administrativo e os 

objetivos que deveria perseguir, conferindo o esboço do que seria o SUS. Portanto, 

mesmo com a previsão constitucional, os procedimentos para o adequado 

funcionamento do SUS bem como as atribuições específicas dos órgãos, só 

puderam ser concretizadas a partir da elaboração das leis específicas da saúde 

(MOURA, 2013). 

A Carta Magna de 1988 passa a reconhecer à saúde como um direito 

fundamental, bem como ser 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.  

Em uma conferência sobre o Judiciário e o Direito à Saúde, realizada nos 

Estados Unidos em 2010, o Ministro do STF Gilmar Mendes lembrou que o direito à 

saúde deve ser entendido como um direito constitucional que possui ao mesmo 

tempo caráter individual e coletivo. Isso quer dizer que qualquer direito individual a 

um ato médico concreto ou a um remédio específico está condicionado pela 

necessidade de o sistema público de saúde funcionar adequadamente como um 

todo (MENDES, 2010).  
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O ministro ainda afirmou que a garantia do direito de alguém à saúde 

não deve colocar em risco o direito coletivo de toda a comunidade à saúde. Por 

isso, cada caso precisa ser analisado individualmente. 

 

A CF de 1988, no caput do seu art 5.°, reconhece como titular de direitos 
fundamentais, orientada pelo princípio da dignidade humana (inciso III do 
art.1°) e pelos conexos princípios da isonomia e universalidade, toda e 
qualquer pessoa, seja ela brasileira ou estrangeira residente no país 
(SARLET, p.151, 2013) 

 

Para Jorge Neto (2009), os direitos fundamentais são todos aqueles 

constitucionalmente garantidos que visam proteger, assegurar, implementar ou 

promover a dignidade da pessoa humana.  

Canotilho (2003) ainda complementa quando diz que os direitos 

fundamentais cumprem a função de direito de defesa do cidadão sob dupla 

perspectiva: a primeira sob uma esfera jurídica-objetiva, que existem normas de 

competência negativa para os poderes públicos, em outro plano, o jurídico-subjetivo, 

é o poder do cidadão de exercer positivamente direitos fundamentais e de exigi-los, 

nos casos de omissões do Estado, de forma a evitar violação de seus direito 

fundamentais por parte do Poder Público. 

O direito a saúde ainda se constituiu como cláusula pétrea, pois, em 

virtude de sua associação direta com o direito à vida, não pode ser excluído do 

resguardo que lhe foi alçado pela Carta Magna e pelas legislações posteriores.  

A relatora e ex ministra do STF Ellen Gracie conceitua  o direito à saúde 

como prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação 

de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas 

que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço (AI 734.487-AgR, rel. min. Ellen Gracie, 

Segunda Turma, DJe de 20.08.2010) 

Para Estorninho e Macieirinha (2014), o direito a saúde é concretizado por 

meio de políticas públicas como: qualificação dos profissionais de saúde, construção 

de hospitais, ampliação dos leitos de UTI, modernização das enfermarias etc., dessa 

forma, percebe-se que o direito público da saúde não se trata apenas de promover a 

saúde pública por meio de poderes de autoridade, mas também de garantir a saúde 

individual de cada cidadão pela realização de prestações de natureza pública, como 

o acesso ao serviço público e garantias de qualidade.  
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Apesar de ser garantia fundamental, as políticas públicas eleitas pelo 

Estado não tem demonstrado resultado compatível com as regras constitucionais, 

sendo notória a ineficiência do serviço público de saúde para atender às 

necessidades básicas da população, que não tem o direito à saúde efetivado 

mediante ações e serviços universais (TEIXEIRA, 2011). 

Em razão da progressiva deterioração dos serviços públicos de saúde no 

Brasil, o número de empresas no ramo de planos de saúde, sociedades cooperadas 

e entidades de autogestão tem se elevado com as constantes adesões de novos 

consumidores. 

Este universo crescente de usuários de planos e seguros é formado, em 

sua grande maioria, por indivíduos que acreditam na falência dos serviços públicos 

ou ainda por que querem uma maior agilidade na resolução de prováveis situações 

vexatórias e atentatórias à própria dignidade humana (PIRES, 2009). 

Teixeira (2011) defende que em razão do advento do Estado Social e de 

constituições principiológicas, como é o caso brasileiro, o espaço de atuação do 

Poder Judiciário tem se ampliado com o aumento de tarefas estatais impostas pela 

Carta Política, demandando maiores atribuições do Executivo e do Legislativo, tendo 

refletido também no agigantamento do Judiciário, o qual auferiu, igualmente, papel 

criativo na aplicação das normas constitucionais de caráter aberto. 

Dessa forma, vemos que a política passou a ser jurisdicionalizada pela 

Constituição, bem como o direito passou a ser politizado também em razão da Carta 

Magna. 

É interessante ressaltar que o parágrafo único do art.198 da Constituição 

de 88 dispõe que o financiamento do sistema único de saúde será feito com 

recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, além de outras fontes. 

Podemos ainda destacar a Emenda Constitucional n°29/2000 que trouxe 

importante regra acerca do financiamento das ações e serviços na área da saúde, 

ao impor aos entes da Federação percentual mínimo sobre receitas tributárias a ser 

aplicado em referida atividade. 

A Constituição estabelece acesso igualitário à saúde, porém o significado 

corrente de igualdade é tratar cada um de maneira igual, observando-se suas 

desigualdades. No caso, aquela pessoa com as condições econômicas razoáveis 

pode ter assistência à saúde, inclusive sem a colaboração do Estado, 
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diferentemente da maior parte da população, que não tem alternativa se não fazer o 

uso do nem sempre eficiente serviço público. 

Percebe-se ainda que a assistência à saúde independe de filiação ao 

sistema ou de contribuição do titular do direito subjetivo, dessa forma, a garantia de 

promoção, proteção e recuperação cumpre a universalidade da cobertura e do 

atendimento em todas as fases. 
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3.  A REGULAÇÃO DA SAÚDE SUPLEMENTAR BRASILEIRA 

 

O sistema de saúde no Brasil além de ser um setor público também é 

formado pelo ramo privado. Nesse capítulo, iremos tratar desse ponto de forma mais 

específica, trazendo um breve contexto histórico da saúde suplementar, bem como 

aspectos do processo de regularização da mesma no Brasil. 

A princípio, é importante ressaltar que o ramo público e o privado na 

saúde brasileira, apesar de desintegrados e descoordenados, na verdade são 

extremamente interdependentes, e os limites entre ambos vão se tornando cada vez 

menos nítidos (CECHIN, 2008).  

O sistema de saúde suplementar é composto, de um lado, pelas 

operadoras de planos e seguros de saúde, cuja missão basilar é tratar a questão do 

financiamento e organizar a prestação dos serviços de assistência à saúde. De outro 

lado, pelo conjunto de profissionais de medicina e prestadores de serviços, como 

hospitais, clínicas, laboratórios, centro de diagnósticos. Adiciona-se ainda ao 

conjunto de prestadores: medicamentos e sua rede distribuidora, dispositivos 

médicos e suas tecnologias, bem como a indústria de equipamentos e instrumentais. 

O conceito de saúde suplementar começou a ser consolidado a partir da 

década de 1960, época marcada pelo crescimento econômico do Brasil e pelo 

avanço do trabalho formal, momento em que as empresas começaram a oferecer 

planos de assistência médica aos colaboradores. . 

Antes da Lei n°9.656 não existia regulamentação específica para o setor 
saúde suplementar no Brasil. Havia regras gerais de proteção ao 
consumidor estabelecidas pela Lei 8.078 do Código de Defesa do 
Consumidor. Somente em 1998 com a Lei 9.656, definiu-se o que é um 
plano de saúde, o que é uma operadora de plano e saúde e suas 
características e responsabilidades. Essa lei conferiu ao Executivo poder 
para regulamentar diversos aspectos relativos às operadoras de planos de 
saúde. Ao Judiciário coube a solução de conflitos surgidos na aplicação 
diária da lei (CECHIN, 2008, p.171).  

Pelo artigo 4. da Lei n° 8.080/90, o Estado deve prestar serviços de saúde 

e, em caráter complementar, diz a lei, em consonância com a CF/88, pode o Estado 

socorrer-se da iniciativa privada, desde que observe as normas de direito público 

como prevê a Lei n° 8.080/90: 

Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a 
cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema 
único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa 
privada. Parágrafo único: A participação complementar dos serviços 
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privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a 
respeito, as normas de direito público.  

Diante de um ramo privado na saúde e com as tendências mundiais que 

determinam o marco regulatório adotado nos serviços de saúde temos um 

estabelecimento de uma função específica ao Estado: a regulação.  

O processo regulatório consiste em atuação indireta, exercida através de 

uma agência que delimita direitos e deveres de prestadoras de serviços e usuários. 

Dessa forma, imagina-se poder criar uma eficiência maior ao sistema, 

proporcionando estabilidade e satisfação de expectativas (CUNHA et al,  2014) 

A regulamentação do sistema de saúde suplementar foi instituída pela Lei 

Nº 9.656/98, que aparentemente reduziu o desequilíbrio contratual que se 

expressava nos contratos de adesão, definidos unilateralmente pelas empresas 

privadas de saúde. Com o advento da referida lei, tais limitações e coberturas 

deveriam ser definidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, com a 

alegada garantia de que os interesses dos usuários teriam preponderância e que os 

próprios direitos fundamentais relacionados à saúde teriam maior efetividade. 

(CUNHA et al, 2014)  

Quando a ANS foi criada, em dezembro de 1999, por uma medida 

provisória convertida na Lei 9.961/00, não havia ainda uma estrutura de regulação 

que fosse sua base estrutural.  No início da atuação da ANS, sua atenção voltou-se 

para a regulamentação dos critérios econômico-financeiros das operadoras e das 

condições de acesso ao mercado.  

A partir de 2002, a ANS continuou atuando com bastante ênfase na 

definição de regras e critérios visando à higidez econômico-financeira das 

operadoras e passou a exigir delas um volume crescente de informações para 

alimentar sistemas recém criados, como o Sistema e o Informações sobre Produtos 

(SIP), o Documento de informações Periódicas das Operadoras (Diops), o Sistema 

de Informações de Beneficiários (SIB), o Sistema de Cadastro de Planos antigos e, 

por fim, a troca de informações em Saúde Suplementar(TISS). 

Cechin (2008) afirma que as operadoras, por meio de suas entidades, 

lutaram contra a regulamentação nos primeiros anos da ANS. A batalha jurídica foi 

grande, prova disso é que entre 2000 e 2002, a ANS teve de enfrentar mais de 

1.800 ações judiciais questionando tudo, da taxa de fiscalização ao ressarcimento.  
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O objetivo da regulação é elevar a eficiência por meio da correção de falhas 
que o mercado apresente e implementar políticas redistributivas quando 
desejável. Políticas regulatórias, não apenas no setor de planos e seguros 
de saúde, tem como objetivo formal a eficiência e a equidade e devem 
buscar o indispensável equilíbrio econômico-financeiro (CECHIN, 2008, p. 
38).  

Com seu poder regulatório, a ANS pode suspender no todo ou em parte 

as condições do plano, bem como também poderá determinar a suspensão 

temporária da comercialização de plano ou produto caso verifique irregularidades. 

A ANS, por meio de diversas normas, dificulta a penetração de novas 

operadoras no mercado, pela exigência de capital mínimo obrigatório e constituição 

de reservas operacionais. O objetivo principal desses obstáculos é impedir a 

atividade de concorrentes desleais, ofertando planos ou seguros de saúde que 

carregam mais perigos do que benefícios aos consumidores (CECHIN, 2008). 

Como já exposto anteriormente, a Lei n° 9.656/98 dispõe sobre planos e 

seguros privados de assistência à saúde privada, dessa forma passa a designar 

cooperativas médicas, entidades de autogestão, empresas de medicina/odontologia 

de grupo e seguradoras a operarem planos privados de saúde.  

As cooperativas são regulamentadas pela Constituição Federal de 1988 e 

pela Lei do Cooperativismo (Lei 5.764/71), nesta, temos em seus arts. 3.° e 4.°:a 

definição do que são as cooperativas bem como de quem pode celebrar contratos 

de sociedade cooperativa: 

Art 3.°Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que 
reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o 
exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de 
lucro. Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e 
natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, 
constituídas para prestar serviços aos associados (...) (BRASIL, 1971). 

Com relação às entidades de autogestão, temos uma modalidade em que 

uma organização administra, isenta de lucratividade, a assistência à saúde dos 

seus beneficiários. Estão enquadrados neste segmento, os planos de saúde que 

têm em sua base, empregados ativos e aposentados, ou ainda as entidades 

associativas, previdenciárias e assistenciais. 

Para o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luis Felipe Salomão os 

planos de saúde de autogestão, regulados pela Lei 9.656/98, não são 

considerados comerciais, tendo em vista que são planos próprios das empresas, 

sindicatos ou associações ligadas a trabalhadores, que administram por si 
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mesmas os programas de assistência médica (STJ, Recurso especial: REsp 

1.285.483 / PB. Relator: Luis Felipe Salomão. DJ: 22/06/2016).  

Salomão ainda discorreu no voto acerca da inexistência do fim lucrativo 

e a necessidade de tornar eficiente a utilização do fundo arrecadado, com o 

mecanismo de regulação comum da coparticipação para o pequeno risco e a 

autorização administrativa.  

Dessa forma ao analisar recurso que tratava da responsabilização de 

operadora de saúde por morte de homem em hospital psiquiátrico (assassinado 

por outro paciente), a 2ª seção do STJ fixou que o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei Federal n° 8.078/90) não se aplica às relações constituídas com 

as operadoras de autogestão. 

Em se tratando das empresas de medicina de grupo, temos grupos de 

pessoas jurídicas de direito privado que buscam assegurar a assistência 

médica/odontológica ou hospitalar e ambulatorial mediante uma contraprestação 

pecuniária preestabelecida, vedada a essas empresas a garantia de um só evento.  

Com relação ao seguro saúde, as empresas seguradoras garantem aos 

assegurados a livre escolha de médicos, hospitais, exames clínicos, cirurgias por 

meio de reembolso de despesas, trabalhando também com hospitais, médicos e 

laboratórios referenciados. O seguro dá a cobertura aos riscos de assistência 

médica e hospitalar mediante o pagamento do que se denomina prêmio. O 

segurador suporta os custos financeiros do tratamento médico do segurado. 

Diferente do seguro saúde, o plano de saúde é um contrato entre 

consumidor e operadora fornecedora, que pagará uma parte dos gastos médicos 

daquele em caso de necessidade de serviços médicos, hospitalares e ambulatoriais. 

A assimetria de informação compromete a eficiência tanto pela seleção 

adversa quanto pelo risco moral e demanda induzida pela oferta. A solução para 

esses problemas é o uso de franquias, co-participação, período de carência, cuidado 

gerenciado e de seleção de provedores, entre outros, não exigindo necessariamente 

intervenção do regulador (CECHIN, p. 38, 2008). 

Sobre a questão de período de carência, Cechin (2008, p. 36) afirma que: 

A carência constitui um mecanismo que favorece o comportamento 
prudente dos indivíduos, mesmo aqueles que consideram baixa a sua 
probabilidade de despesa com saúde. A inexistência de prazos de carência 
levaria a um comportamento pendular de entrada e saída dos planos, 
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governado pela necessidade dos indivíduos de utilização de serviços 
médicos, o seja, após a ocorrência do sinistro. 

Cechin (2008) ainda afirma que medidas regulatórias podem preocupar 

quando, em vez de ter o intuito de favorecer os beneficiários de planos, acabam por 

criar obrigações que aumentam os custos dos produtos e que poderão desestruturar 

o setor como, por exemplo, a ampliação do rol de procedimentos e a portabilidade 

de carências.  

Em contrapartida, o autor também alega uma preocupação do aumento 

da judicialização da saúde, que cria um ambiente de negócio instável, refletindo nos 

custos e preços dos produtos. 

Diante disso, percebe-se que a regulamentação deve ser consistente e 

previsível. Sabemos que mudanças são necessárias, porém as mesmas devem 

permitir a criação de condições para o desenvolvimento do mercado, com aumento 

da eficiência, equidade e respeito à dignidade da pessoa humana. 

Cechin (2008) ainda complementa quando diz que a maior fragilidade da 

ANS é a insegurança jurídica, uma vez que o marco regulador continua a ser 

formado por uma lei e uma medida provisória que não foi convertida em lei. 

O acesso ao sistema privado é livre para todos os que puderem e se 

dispuserem a arcar com o preço de serviço. É um sistema contra prestacional, de 

responsabilidade direta dos contratantes dos serviços. No que se refere aos planos 

de saúde, os contratos devem obrigatoriamente contemplar um conteúdo mínimo 

previsto em lei, mas a cobertura assistencial não é ilimitada (RUSSO, 2013, p.211) 

O plano de saúde deve atender à função social a que se destina e ser útil 

a quem o contrata na condição de consumidor. A regulamentação legal dos planos 

de saúde eliminou a possibilidade de algumas estipulações contratuais que 

colocavam o consumidor em situação de extrema desvantagem em relação à 

operadora de planos de saúde ou que impediam a obtenção da utilidade que se 

espera desse negocio jurídico (RUSSO, 2013, p.211). 

Um dos principais motivos da política regulatória é não apenas a correção 

dessas falhas, mas a equidade na precificação. Caso o mercado fosse livre para 

precificar, os indivíduos seriam perfeitamente discriminados em grupos de risco, 

consequentemente, grupos com maior risco pagariam um preço mais elevado do 

que já é. 
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Vejamos na tabela abaixo o número de beneficiários de planos privados 

de saúde, por cobertura assistencial no Brasil no período de 2008 a 2018: 

 

Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários-SIB/ANS/MS  
Dados atualizados até 09/2018. 

 

 

 

 

 

Ano Beneficiários em planos privados 
de assistência médica com ou 
sem odontologia 

Beneficiários em planos privados 
exclusivamente odontológicos 

Dez /2008 41.468.019 11.061.362 

Dez /2009 42.561.398 13.253.744 

Dez /2010 44.937.350 14.514.074 

Dez /2011 46.025.814 16.669.935 

Dez /2012 47.846.092 18.538.837 

Dez /2013 49.505.435 19.472.633 

Dez /2014 50.443.738 20.214.938 

Dez /2015 49.217.629 20.983.729 

Dez /2016 47.631.446 21.383.924 

Dez /2017 47.209.925 22.569.646 

 Set/2018 47.341.036 24.053.977 
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É notório observar que o número de beneficiários em planos de saúde no 

Brasil aumentou em 10 anos, apesar de termos aumentos e diminuições do número 

nesse período sempre tivemos um número maior de beneficiários em relação ao 

período inicial. Essas diminuições a partir do ano de 2015 podem ser reflexos da 

crise econômica brasileira que se iniciou no ano de 2014. 

Com o crescente número de beneficiários, tem-se também um aumento 

da procura por assistência na saúde privada que, quando negada, temos em 

paralelo o aumento da judicialização no campo da saúde suplementar. 
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4. A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE SUPLEMENTAR NO BRASIL 

 

Um dos grandes desafios atuais do Poder Judiciário é definir o espaço do 

referido exercício excepcional de poder, notadamente quando esse limite é 

estabelecido pelo próprio judiciário. Haja vista que a Constituição confere a ele a 

tarefa de averiguar a compatibilidade dessas atribuições com as normas 

constitucionais, ao dispor em seu art. 102, que o Supremo Tribunal Federal é o 

guardião da Constituição. 

A Constituição de 1988 provocou transformações muito relevantes para o 

país, o que permitiu a redefinição do papel e das funções tradicionais do Judiciário. 

Tais mudanças contribuíram muito para o seu crescente protagonismo. 

Concomitantemente, ocorreu uma “explosão de litigiosidade” (CAMARGO, 2017). 

Para Scaff (2010), há no Brasil uma avalanche de decisões de todas as 

instâncias implementando diretamente o direito à saúde previsto no art. 196 da 

Constituição, através de um sistema de Justiça Constitucional difusa, fazendo de 

forma individual o que deveria ser implementado através de políticas públicas, o que 

tem abalado financeiramente os programas e as políticas de saúde, 

comprometendo, no Rio Grande do Sul, em 2006, 25% do orçamento da secretaria 

de Saúde daquele Estado, correspondendo a U$ 13 milhões. Isto porque, segundo 

Scaff (2010), confundem-se direitos individuais com direitos sociais. 

Sobre os limites das funções estatais, J.J. Gomes Canotilho (1999, p 

517.) se pronunciou:  

 
Embora se defenda a inexistência de uma separação absoluta de funções, 
dizendo-se simplesmente que a uma função corresponde um titular 
principal, sempre se coloca o problema de saber se haverá um núcleo 
essencial caracterizado do princípio da separação e absolutamente 
protegido pela Constituição. Em geral, afirma-se que a nenhum órgão 
podem ser atribuídas funções das quais resulte o esvaziamento das funções 
materiais especialmente atribuídas a outro. 
 

O controle jurisdicional na saúde passa necessariamente pelo estudo do 

ativismo judicial, na medida em que, nessa atividade de controle, o espaço político 

das decisões dos Poderes representativos dá espaço para a função jurídica, 

notadamente a criativa dentro dos espaços do ordenamento onde não há uma 

resposta pré-constituída ou suficiente para que sejam efetivados os direitos 

fundamentais e a Constituição Federal. 
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Ronald Dworkin (1999) entende que o ativismo judicial está relacionado 

na concretização dos valores constitucionais pelo Judiciário, o que pode ser dado 

por meio de formas diversas: aplicação direta da Constituição, controle ou vedações 

à Administração Pública, notadamente no tocante ao controle de políticas públicas. 

Teixeira complementa quando diz que: 

  

O estado do bem-estar social trouxe impacto significativo sobre o modo de 
atuar do Poder Judiciário, na medida em que foi institucionalizada uma 
gama de direitos que visava a ampliar a esfera de cidadania da população, 
os quais, contudo, não eram observados pelo Estado, implicando a 
necessidade de recorrer ao Judiciário a fim de que seus direitos fossem 
alcançados, de maneira que este Poder abandonava a função de ser 
guardião do staus quo, para assumir o papel de agente de mudanças 
sociais (TEIXEIRA, 2011, p. 26). 

No Brasil, o ativismo judicial possui vasto caminho de desenvolvimento, 

haja vista a incapacidade do Estado em formular e executar políticas públicas 

adequadas a atender a população e tornar efetiva a Constituição Federal. 

Outro conceito que traremos em questão e que daremos maior destaque 

no estudo é o da judicialização, que para Carvalho (2004) consiste em um fenômeno 

denominado por Tate e Vallinder, em 1995, em estudo sobre as relações do poder 

judiciário e a política. A judicialização se distingue do ativismo judicial, embora a 

linha que separa esse dois fenômenos, em alguns pontos não seja muito nítida em 

razão de certas coincidências causais. 

José Ribas Vieira (2009) faz uma menção genérica de distinção entre a 

judicialização da política e o ativismo judicial: 

 

Apesar de muitos próximos, os fenômenos da judicialização e do ativismo 
judicial não se confundem. O ativismo judicial pode ser descrito como uma 
atitude, decisão de comportamento dos magistrados no sentido de revisar 
temas e questões- prima facie- de competência de outras instituições. Por 
sua vez, a judicialização da política, mais ampla e estrutural, cuidaria de 
macro-condições jurídicas, políticas e institucionais que favoreciam a 
transferência decisória do eixo do Poder Legislativo para o Poder Judiciário. 
 

 

O significado de judicialização, no seu sentido amplo é bem delineado por 

Luís Roberto Barroso (2011, p 360-361): 

Judicialização significa que questões relevantes do ponto de vista político, 
social ou moral estão sendo decididas, em caráter final, pelo Poder 
Judiciário. Trata-se, como intuitivo, de uma transferência de poder para as 
instituições judiciais, em detrimento das instâncias políticas e do discurso 
jurídico constitui uma mudança drástica no modo de pensar e de se praticar 
o direito no mundo romano-germânico. Fruto da conjugação de 
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circunstâncias diversas, o fenômeno é mundial, alcançando até mesmo 
países que tradicionalmente seguiam o modelo inglês- a chamada 
democracia ao estilo de Westminster-, com soberania parlamentar e 
ausência de controle de constitucionalidade. Exemplos numerosos e 
inequívocos de judicialização ilustram a fluidez da fronteira entre política e 
justiça no mundo contemporâneo, documentando que nem sempre é nítida 
a linha que divide a criação e a interpretação do direito. 

Entende-se que a judicialização da saúde é uma questão ampla e diversa 

de reclame de bens e direitos nas cortes: são insumos, instalações, medicamentos, 

assistência em saúde, entre outras demandas a serem protegidas pelo princípio do 

direito à saúde (DINIZ et al, 2014)  

Ainda quanto ao significado de judicialização, assim o expressa Vallinder 

(1995):  

Quando falamos da expansão global do poder judiciário, nos referimos à 
infusão de decisões judiciais ou de procedimentos equivalentes dentro de 
arenas políticas onde eles não residem previamente. Para por de modo 
breve, nos referimos à “judicialização” das políticas. Judicializar, de acordo 
com as melhores pesquisas, é “tratar judicialmente, chegar a um julgamento 
ou decisão sobre”. Nesse sentido, judicialmente deveria significar tanto (1) a 
via do julgamento legal o ofício ou capacidade de julgar; em, por, ou em 
relação à administração da justiça; pelo processo legal; pela sentença de 
uma corte ou justiça,” ou (2) “o modo estabelecido por um juiz; com 
habilidade e conhecimento judicial” (OED, p. 297). Assim, a judicialização 
da politica deveria normalmente significar tanto (1) a expansão do 
provimento das cortes ou dos juízes, à expensas dos políticos e/ou dos 
administradores, ou seja, a transferência do direito de decisão do legislativo, 
do gabinete, ou do servidor público para as cortes, ou, ao menos (2) a 
expansão dos métodos de decisão judicial para além da própria esfera 
judicial. Em suma, poderíamos dizer que judicialização envolve 
essencialmente transformar algo em processo judicial (VALLINDER, 1995, 
p. 13).  

Segundo Diogo Bacha e Silva (2015), é preciso entender o fenômeno da 

judicialização dentro de um contexto de crise da democracia representativa. Os 

principais motivos para que sejam levadas demandas ao Judiciário, na realidade, 

são: falta de simetria entre a vontade do Legislativo e a vontade de quem ele deveria 

representar; a omissão no tratamento de questões divergentes; e/ou a inércia ou 

ineficiência da realização de políticas públicas pelo Executivo. 

Já para Marcos Castro (1997), três grandes e interrelacionados fatores 

contribuíram para a expansão do Judiciário no País: o primeiro foi a expansão da 

mobilização social canalizada através do processo judicial, contra as reformas 

políticas que buscaram superar o populismo econômico dos governos passados; O 

segundo fator, foi uma performance mais assertiva e ativistas dos juízes e para 
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finalizar, as mudanças institucionais introduzidas pela CF/88 também foram 

elemento crucial para ampliar o poder judicial no Brasil. 

As instituições jurídicas e sanitárias têm sido testemunhas desse 

processo que usa, como uma de suas bases, o princípio da inafastabilidade judicial, 

este consagrado no art 5°, inc. XXXV da Constituição Federal Brasileira ao afirmar: 

“a lei não excluirá da apreciação do poder Judiciário lesão ou ameaça e lesão a 

direito”. 

O princípio supracitado pode ser visto pela ótica da articulação entre a 

jurisdição e a solução do conflito, bem como a efetivo acesso à ordem jurídica justa 

e eficaz, ou seja, um cidadão que entenda, por exemplo, que não ter seu direito à 

saúde efetivado, como no previsto na ordem interna, poderá ajuizar um ação judicial 

e o juiz pelo referido princípio deverá apreciar a demanda (SILVA, 2015). 

Dessa forma, percebe-se que o próprio Constituinte brasileiro estabeleceu 

a previsão constitucional de que toda e qualquer demanda possa ser submetida à 

apreciação do Judiciário, o que alçou este Poder à qualidade de ator privilegiado do 

processo de resolução de conflitos e efetivação de direitos. 

A decisão proferida nos autos do Pedido de Suspensão da Tutela n° 175, 

depois de realizada audiência pública, onde diversos setores afetados pela 

judicialização do direito à saúde se manifestaram por meio de um amplo debate 

junto ao Supremo Tribunal Federal, nos fornece elementos para o controle judicial 

da saúde.  

Para o Min. Gilmar Mendes (2010, p.9) : 

(...) o fato é que o denominado problema da “judicialização do direito à 
saúde” ganhou tamanha importância teórica e prática, que envolve não 
apenas os operadores do direito, mas também os gestores públicos, os 
profissionais da área de saúde e a sociedade civil como um todo. Se, por 
um lado, a atuação do Poder Judiciário é fundamental para o exercício 
efetivo da cidadania, por outro, as decisões judiciais têm significado um 
forte ponto de tensão entre os elaboradores e os executores das políticas 
públicas, que se veem compelidos a garantir prestações de direitos sociais 
das mais diversas, muitas vezes contraste com a política estabelecida pelos 
governos para a área de saúde e além das possibilidades orçamentárias.  

Silva (2015) complementa que o Estado não tem recursos financeiros 

para o atendimento de todos os direitos previstos em lei, e mesmo que tivesse 

condições para o atendimento de pelo menos alguns desses direitos, as 

necessidades humanas seriam sempre crescentes e infinitas de modo que haveria 

sempre uma escassez de recursos, e se não há o suficiente para atender a todos, 
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pode dizer que há uma escassez, ficando nessa situação o Estado encarregado a 

(re) distribuir os recursos entre todos que precisam, podendo ocorrer as chamadas 

escolhas trágicas, que, em regra, são disjuntivas, pois implicará atender a uns e a 

outros não. 

Nos últimos anos, o Judiciário buscou se empenhar de forma mais 

sistemática sobre o ato de julgar em saúde e tem buscado fazer com que esse ato 

não seja necessariamente uma decisão solitária. O desenvolvimento da importância 

e do protagonismo judicial em matéria de saúde trouxe a real necessidade de se 

estabelecer uma ação mais coordenada e estratégica (ASENSI, 2013). 

Asensi (2013, p. 99) ainda defende que: 

A progressiva influência que o Judiciário exerce nas políticas públicas de 
saúde não isenta este Poder de contradições e desafios. De fato, qualquer 
intervenção judicial que seja mais contínua e perene pode influenciar 
decisivamente o rumo das políticas públicas do ponto de vista de 
orçamento, planejamento, gestão, risco etc., e com a saúde não é diferente. 

No caso de uma eventual jurisprudência ser trazida ao caso concreto, de 

acordo com Elival da Silva Ramos, diante desse precedente, o Judiciário irá verificar 

a pertinência do julgado com o caso posto a sua apreciação e interpretar o texto da 

decisão precedente, podendo restringir ou ampliar os efeitos da norma a ele 

acoplada, bem como reconhecer a revogação, total ou parcial, do precedente.  

A legitimidade da atuação do Judiciário em matéria de direito à saúde no 
Brasil autoriza esse Poder, inclusive, a determinar a prisão de gestores 
públicos quando quaisquer de suas ordens são descumpridas ou quando há 
negligência na observância dos deveres de probidade administrativa 
(ASENSI, 2013, p. 91). 

O crescimento da judicialização da saúde no Brasil é tema de constante 

preocupação do CNJ, uma vez que o problema atinge diretamente a atuação dos 

juízes brasileiros. Em 2010, o CNJ publicou a Recomendação n° 31, devido ao 

elevado volume processuais relacionados à saúde. Essa recomendação teve como 

objetivo orientar os tribunais na adoção de medidas que subsidiem os magistrados 

para assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a 

assistência à saúde pública. 

Asensi (2013) faz uma crítica à citada Recomendação n° 31 do CNJ 

quando afirma que a mesma possui um caráter fortemente medicalizante e que ao 

situar como saberes privilegiados para a decisão judicial o médico e o farmacêutico, 
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o CNJ pode minimizar a importância do trabalho multiprofissional desenvolvido por 

psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e fisioterapeutas.  

Asensi ressalta ainda que a reprodução de uma visão medicalizada da 

saúde também pode ocorrer devido a sobrevalorização do saber médico e 

farmacêutico no processo decisório judicial e dando pouca importância na 

participação dos outros profissionais da saúde no cotidiano da decisão, ajudando a 

reproduzir a ideia de saúde como ausência de doença, e não como um complexo 

bio-psico-social. 

O Fórum da Saúde também é uma criação do CNJ, e trabalha em várias 

frentes com o objetivo de aperfeiçoar os procedimentos, prevenir novos conflitos e 

qualificar a judicialização. 

Entre as principais ações está a criação do e-NATJUS, plataforma digital 

idealizada e mantida pelo CNJ que oferece fundamentos científicos para juízes em 

decisões na área. A ferramenta foi lançada em novembro de 2017. O cadastro 

nacional de pareceres, notas e informações técnicas oferece base científica para as 

decisões dos magistrados de todo o País quando estes precisam julgar demandas 

de saúde (BRASIL, 2018). 

Teixeira (2011) afirma que quando o Judiciário é provocado, via de regra, 

o mesmo faz o controle de tais atos de maneira individual, em que o número de 

afetados é reduzido, quando muito um grupo determinado de pessoas é atingido 

pela referida revisão judicial dos atos administrativos, sendo mais simples e 

previsível o resultado dessas decisões. 

No campo da saúde suplementar, muito se tem discutido acerca dos 

direitos dos beneficiários consumidores de planos de saúde e da responsabilidade 

das operadoras que prestam o serviço de assistência privada à saúde.  

Para Cunha et al (2014), o mercado de serviços de saúde privada vem 

recebendo, crescentemente, a atenção do Poder Judiciário em diversas situações, 

ora a favor das empresas que prestam tais serviços, ora a favor dos usuários dos 

planos de saúde. Sabe-se que a saúde é um tema de interesse público, logo, não 

pode ser tratada como se fosse apenas um produto que se compra num mercado 

qualquer. 

No campo da saúde suplementar, as empresas que prestam serviços 

privados de saúde assumem posição de réu nas demandas, do mesmo modo como 

o Estado é chamado em demandas contra o SUS. Passam a suportar o ônus dos 
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procedimentos não cobertos, ou além dos limites definidos pela regulamentação da 

ANS. Isso se faz por força de determinações judiciais, verdadeiras ingerências 

jurisdicionais numa situação jurídica que sequer é estabelecida pelas empresas rés 

(CUNHA et al, 2014). 

Com a chamada judicialização da saúde suplementar, passam a ser 

encontradas, até com certa facilidade, decisões ativistas que, muitas vezes, sem 

uma fundamentação constitucional adequada, ignoram a existência de lei que trata 

especialmente do assunto e de resoluções normativas emanadas da Agência 

Reguladora no intuito de regulamentar as questões específicas não tratadas pelo 

legislador (VIANA, 2013) 

Viana (2013) ainda acrescenta quando nos fala que no campo da saúde 

suplementar é fundamental a discussão dos temas mais complexos, frequentemente 

levados ao judiciário, aos quais não raras vezes são conferidos tratamentos 

divergentes, algumas vezes com decisões destoantes dentro da mesma corte. 

A intervenção judicial, principalmente na seara da saúde suplementar, é 
compreendida como uma externalidade do negócio, vez que o juiz ao 
decidir atua como um terceiro cujos atos trarão consequências para a 
relação entre a operadora e o usuário previamente firmada. O problema 
envolvendo essa externalidade é a impossibilidade de ela ser internalizada 
pelas partes, vez que a relação já se encontra devidamente formalizada 
(MOTA, 2017, p.122) 

Grande parte dos conflitos entre o binômio judicialização x saúde 

suplementar têm como objetos de litígio autorização de procedimentos, exames de 

alto custo, internações, home care, etc, estes negados pelas operadoras, que 

alegam prazo de carência, falta de cobertura contratual, não previsão no rol da ANS 

dentre outros. 
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5. A JUDICIALIZAÇÃO NA SAÚDE SUPLEMENTAR NO ESTADO DO CEARÁ 

  

Conforme já abordamos anteriormente, tivemos um agigantamento do 

Judiciário na questão da saúde no Brasil, apesar disso, no Ceará, entre 2015 e 

2016, houve uma redução das demandas judiciais e das despesas delas 

decorrentes, em função do convênio firmado em maio de 2016 entre a Defensoria 

Pública Geral do Ceará, Secretaria de Saúde do Estado e Secretaria Municipal de 

Saúde de Fortaleza, que estabelece medidas administrativas para a solução de 

demandas de saúde dos assistidos. 

Inserido dentro do programa Ceará Saudável do Governo do Estado do 

Ceará, o programa “Defensoria em Ação por mais Saúde” busca a resolução 

prioritária por meio extrajudicial, com a criação do Núcleo de Atendimento Inicial à 

Saúde (NAIS), na Defensoria Pública estadual.  

O Governo do Estado do Ceará (2018) enfatiza que o programa Ceará 

Saudável contempla as políticas governamentais que enfatizam os pressupostos da 

cidadania, garantia de direitos, promoção da saúde, fortalecimento das ações 

comunitárias, criação de ambientes favoráveis, desenvolvimento de habilidades 

pessoais e mudança de estilos de vida. 

No Tribunal de Justiça do Estado do Ceará também foi criado em 2016 o 

Núcleo de Apoio Técnica em Saúde (NATS), formado por médicos e farmacêuticos 

que prestam consultoria a juízes encarregados de julgar demandas de saúde. 

Como já falado anteriormente, Asensi faz uma crítica a essa questão 

quando diz que:  

A reprodução de uma visão médico-farmacêutica pelas instituições jurídicas 
pode também contribuir para uma visão restrita do problema por parte de 
magistrados. Em verdade, é fundamental o desenvolvimento de uma visão 
multiprofissional e interdisciplinar dos problemas de saúde, sob risco de 
forte reducionismo decisório (ASENSI, 2013, p. 101). 

Mesmo diante das críticas, através dessas iniciativas, as demandas 

judiciais à Secretaria da Saúde do Ceará diminuíram de 5.461 em 2015 para 4.053 

em 2016, enquanto que os gastos para atender a essas demandas caíram de R$ 

148 milhões para R$ 80 milhões. Entre as solicitações mais comuns na área de 

saúde, o cidadão procura a justiça para ter acesso à alimentação especial, 

medicamentos, exames, cirurgias, consultas médicas, leitos em UTI, tratamentos 

para dependentes químicos, aparelhos e próteses (SESA, 2018). 
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Quando o assistido procura o Núcleo de Defesa da Saúde da Defensoria 

Pública, a Defensoria encaminha o pedido ao NAIS, com funcionários dos três 

órgãos envolvidos na ação. Este setor tem até 10 dias úteis para responder a 

solicitação, da melhor maneira existente, para que o problema seja resolvido, 

evitando que a Justiça seja acionada. Caso a demanda seja provisória ou 

substitutiva, uma Câmara de Conciliação pode ser acionada para prover um 

entendimento entre o SUS e o paciente (BRASIL, 2018). 

A prática deixou de ser exceção para se tornar regra, forçando Estados e 

Municípios a encontrarem novos meios de evitar a quantidade excessiva de 

processos e, ao mesmo tempo, atender a pacientes que precisam, às vezes em 

caráter de urgência, de tratamentos. No Ceará, iniciativas com base em conciliações 

ou na racionalização de procedimentos conseguiram, entre 2015 e 2016, reduzir em 

25,41% o número de demandas que chegaram à SESA e em 46% os gastos com 

elas. 

Do montante empregado no ano de 2017, 52% destinou-se ao custeio de 

medicamentos e materiais médicos, como próteses e dietas alimentares para 

pacientes. Os outros 48% foram utilizados em internações, cirurgias e exames. 

Os números, embora ainda altos, revelam, como não se observava há 

muitos anos, uma redução na judicialização da saúde. Os resultados vêm 

progredindo desde o ano de 2016, quando as demandas passaram a ser resolvidas 

prioritariamente de forma administrativa, sem encaminhamentos para a Justiça.  

Em 2016, a Defensoria Pública assinou um Termo de Cooperação 

Técnica com a ANS visando uma atuação integrada com a elaboração de projetos, 

cursos de capacitação para os defensores e o estabelecimento de ações conjuntas, 

a partir da organização de grupos de trabalho, visando a resolução de conflitos de 

forma extrajudicial e garantindo ao assistido a defesa de seus direitos (BRASIL, 

2018). 

A Defensoria ainda firmou em fevereiro de 2017 um convênio com uma 

operadora de saúde visando à criação de uma câmara de conciliação para dar maior 

celeridade ao atendimento das demandas apresentadas pelos assistidos nos 

Núcleos da Defesa da Saúde e de Defesa do Consumidor e nas Defensorias dos 

Juizados Especiais.  

De acordo com os representantes de uma operadora de saúde no Ceará, 

as demandas mais comuns recebidas pelo plano são referentes a pedidos de 
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homecare, prótese e órtese, além de  medicação. Já no tocante às demandas 

advindas do Núcleo do Consumidor, são contestações em relação ao reajuste por 

mudança de faixa etária. 

Em 2017, o Núcleo de Defesa da Saúde (Nudesa) da Defensoria Pública 

do Estado do Ceará judicializou 62 demandas referentes a diversos planos de 

saúde. Para tentar dar celeridade a estas questões, em dezembro do mesmo ano, a 

Defensoria Pública do Estado do Ceará firmou um termo de cooperação técnica com 

a Unimed Fortaleza permitindo que antes de qualquer judicialização seja percorrido 

um fluxo administrativo para evitar o atraso de demandas que podem ser 

solucionadas extrajudicialmente (DEFENSORIA PÚBLICA DO CEARÁ, 2017). 

Em uma investigação dos recursos interpostos ao Tribunal de Justiça do 

Estado do Ceará no ano de 2017 e que envolvem usuários e operadoras de saúde, 

pode-se extrair algumas características das ações em nível de primeira e segunda 

instância.   

Quanto aos números do tipo e titularidade da ação, vejamos a tabela 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É válido lembrar que a escolha do tipo de ação é uma decisão a ser 

tomada em conjunto entre representante jurídico do autor e o próprio autor, de 

acordo com expectativas e características do direito pleiteado. 

Embora o processo de judicialização tenha começado de forma coletiva 

no país, o que se observa atualmente é que o cidadão tem buscado de forma 

individual garantir seu direito à saúde tanto no ramo privado quanto público, mesmo 

Características da ação em primeira 

instância 

N° % 

Tipo de Ação 

Ação Ordinária 19 23,45 

Ação Cautelar 1 1,23 

Não informado 61 75,30 

Titularidade das ações   

Individual 74 92,59 

Coletiva 6 7,40 

Tabela 1 
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que recorrendo ao próprio Poder Público como forma de auxílio no processo. Isso 

reforça a ideia de que a microlitigação é um dado em saúde e o acúmulo de ações 

individuais geram desafios para as partes, o Judiciário e a própria gestão em saúde. 

É importante lembrar que sistema processual civil brasileiro foi idealizado 

dentro de uma concepção liberal e individual do processo, em que as pretensões 

nele veiculadas tinham caráter único, tutelando uma pessoa determinada, ou um 

grupo bastante restrito de indivíduos, pelo instituto de litisconsórcio, ou seja, os 

interesses protegidos pela sistemática do Código de Processo Civil Brasileiro são 

eminentemente individuais, bem como todo o procedimento- instrução probatória, 

recursos, decisões etc- foi idealizado para referida finalidade. 

Teixeira (2011, p.82) defende: 

O processo individual consubstancia um instrumento para realizar a justiça, 
mas uma justiça eminentemente reparativa, onde as partes solicitam que o 
Judiciário dê a elas uma resposta que restaure o status quo ante de um 
direito lesado, ou mesmo a fruição de um direito não concedido, em que o 
magistrado, mediante um juízo lógico, enquadrará os fatos na previsão 
normativa a fim de dizer o direito, havendo o juiz um papel pouco criativo 
perante o que diz a  lei. 

Quanto a essa questão, Beatriz Randal Pompeu Mota (2017) 

complementa: 

O exame dos direitos consagrados em favor da sociedade sob uma ótica 
individualista tende a tornar inviável a garantia para todos. Nesse ponto, 
propõe-se aos julgadores que as soluções das demandas sejam tomadas 
levando em consideração não apenas o exposto no caso concreto, mas 
também a repercussão que a ação pode gerar. Requer-se que ocorra a 
ampliação dos horizontes da decisão, a fim de estimular um diagnóstico 
com enfoque na macrojustiça, desse modo os efeitos da sentença não 
estarão restritos àquela demanda específica, podendo, então, ser aplicados 
em situações similares (MOTA, 2017, p. 116) 
 
 

Neste estudo, também foi possível observar que, para a maioria das 

ações nas quais foi alegada urgência e emergência, tivemos o deferimento destes 

pedidos liminares. Em níveis quantitativos, podemos verificar a tabela 2, que 

informará o número de pedidos com antecipação de tutela e se esses pedidos foram 

deferidos ou não.  
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Sabe-se que o indeferimento da concessão da medida liminar poderia 

causar um comprometimento irreversível da saúde, integridade física, dignidade da 

pessoa humana, chegando até a causar a morte do cidadão. 

Diante disso, os juízes que não conhecem o suficiente ou não tem um 

auxílio necessário para julgar decisões no campo da saúde, acabam por deferir os 

pedidos, a fim de não se comprometerem com possíveis danos causados ao 

usuário. 

Pode-se mensurar também quais os bens de saúde demandados e quais 

os diagnósticos das doenças dos demandantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N° % 

Pedidos Liminares em primeira instância   

Antecipação de Tutela 68 83,95 

Não informado 13 16,04 

Concessão de pedidos em primeira instância   

Deferida 59 73,81 

Indeferida 9 11,11 

Não informado 13 16,04 

Tabela 2 

Bens de saúde demandados  N° % 

Tratamento 27 33,33 

Home Care 23 28,39 

Cirurgia 12 14,81 

Medicamentos 9 11,11 

Assistência médica   7 8,64 

Internação 6 7,40 

Exames 6 7,40 

Ressarcimento 5 6,17 

Alimentos 4 4,93 

Fertilização in vitro 3 3,7 

Produtos de saúde 2 2,46 

Tabela 3 
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Grande parte das demandas está relacionada a tratamentos, Home Care 

e cirurgias.  A soma dos valores da tabela 3 ultrapassa os 100%, pois foi possível 

observar que alguns pedidos tinham mais de um bem de saúde demandado. 

Com relação ao pedido de Home Care, em decisão no TJ-CE, o relator 

Jucid Peixoto do Amaral exemplifica: 

O serviço de Home Care é um tratamento semelhante ao dado em um 
hospital. Trata-se do recebimento domiciliar de todos os cuidados 
necessários à recuperação do paciente, por meio de uma equipe 
qualificada. A internação domiciliar é, pois, uma forma de diminuir os custos, 
substancialmente menores em relação àqueles com que a ré arcaria em 
caso de internação hospitalar, sendo efetivamente mais vantajosa. 
Ademais, se o objetivo da internação é a melhor recuperação ou as 
melhores condições ao paciente, havendo indicação médica de que a 
domiciliar é a mais adequada, esta deve ser deferida. Assim, mesmo na 
hipótese em que sequer exista expressa previsão contratual ou acha 
eventual exclusão, é devida a cobertura securitária, porquanto prescrito o 
tratamento domiciliar à hipótese vertente. (Recurso de agravo n° 0624763-
81.2017.8.06.0000– Relator: Jucid Peixoto do Amaral. Tribunal de Justiça 
do Estado do Ceará, Fortaleza, 21 de setembro de 2017). 

Muitas operadoras negam a assistência de home care sustentando que “a 

Lei nº 9.656/98 não inclui a assistência à saúde no ambiente domiciliar entre as 

coberturas obrigatórias para as operadoras de plano de saúde”, sendo o contrato 

avençado expresso quanto ao não fornecimento de atendimento em âmbito 

domiciliar. 

A este respeito, temos precedentes jurisprudenciais, verbis: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE 
SAÚDE. 1. SERVIÇO DE HOME CARE PRESCRITO PELO MÉDICO DO 
BENEFICIÁRIO. RECUSA INDEVIDA À COBERTURA. (…) 1. O serviço de 
Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento 
hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela 
operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos 
contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. 
(…) (STJ – AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO 
BELLIZZE, 3ª Turma, julgado em 20/06/2017) 

Para o Desembargador Emanuel Leite Albuquerque em decisão recursal 

no TJ-CE em 2017: 

Este tipo de atenção médica, que “constitui continuidade da terapêutica 
hospitalar”, como bem pontuou o e. Desembargador Heráclito Vieira de 
Sousa Neto, não pode ser invariavelmente negada ou interrompida pela 
operadora. Ao contrário, deve ser prestada de modo a assegurar ao 
paciente o mesmo tratamento que teria no ambiente hospitalar, incluído-se 
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aqui, por óbvio, o pronto atendimento por profissionais (médicos, 
enfermeiros, fisioterapeutas, entre outros) e a disponibilização do aparato 
material imprescindível à exequibilidade e ao sucesso da terapia prescrita. 
(Recurso de agravo n° 623483-75.2017.8.06.0000/50000 – Relator: 
Emanuel Leite Albuquerque. 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de 
Justiça do Estado do Ceará, Fortaleza, 25 de outubro de 2017).  

 

Há muito o Poder Judiciário vem reconhecendo como abusiva as 

cláusulas contratuais que determinam quais os tipos de tratamento cobertos para 

uma respectiva doença. O que a lei permite é que as operadoras de planos de 

saúde estabeleçam as patologias que estão cobertas, jamais o tipo de tratamento, 

pois, cabe ao especialista médico direcionar o tratamento do paciente, após 

diagnóstico histológico da doença.  

Na tabela abaixo, tem-se quais as principais doenças informadas pelos 

usuários dos planos de saúde que foram parte dos recursos estudados. 

 
Diagnóstico das doenças dos 

demandantes 

N° % 

Problemas cardíacos Neoplasias 

 

12 14,81 

Doenças renais 5 6,17 

Retinopatia diabética 4 4,93 

Problemas cardíacos 4 4,93 

Paralisia cerebral 4 4,93 

Artrose/ Artrite 2 2,46 

Alzheimer 2 2,46 

Aneurisma 2 2,46 

Outros 23 28,39 

Não informado 23 28,39 

                                                                                                                              Tabela 4 

Podemos observar que um número elevado dos recursos não informam 

quais as doenças dos demandantes em primeira instância. As neoplasias e doenças 

renais lideram o ranking de doenças informadas pelos demandantes, apesar de se 

ter uma frequência maior de algumas doenças, é possível observar que os 

diagnósticos são bem variáveis tendo cerca de 23 ações com doenças diferentes. 
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Cabe ao médico e não à operadora do plano de saúde, determinar o 

tratamento mais adequado, bem como os procedimentos, técnicas e materiais 

necessários ao sucesso da intervenção, à luz das condições e peculiaridades do 

paciente, desde que não haja fraude, má-fé ou verdadeiro erro médico. Neste 

sentido é o entendimento do STJ. Veja-se: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE 
SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE EXAME DE TOMOGRAFIA 
COERÊNCIA ÓPTICA. (...) 2. De acordo com o entendimento desta Corte, 
havendo cobertura para a doença, consequentemente haverá cobertura 
para o tratamento (inclusos materiais, medicamentos e tratamentos ou 
exames necessários) proposto pelo profissional médico. Precedentes. 3. 
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 873.553/MG, 
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
24/05/2016, DJe 02/06/2016) 

Com relação aos argumentos dos pedidos dos requerentes em primeira 

instância verifica-se que o direito à saúde e o direito à vida estão entre os principais 

inclusive também são usados como fundamento nas decisões dos magistrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maioria dos acórdãos estudados tem como pólo ativo as operadoras de 

saúde que recorrem às decisões que foram favoráveis aos usuários. Vejamos os 

principais tipos de acórdãos analisados.  

 

Tipo de Recursos N° % 

Agravo de instrumento 54 66,66 

Apelação 27 33,34 

                                                                                                     Tabela 6 

Principais argumentos dos 

magistrados em segunda instância 

N° % 

Direito à saúde  55 67,90 

Direito à vida 19 23,45 

Dignidade humana 11 13,58 

Risco de vida 9 11,11 

Risco de dano irreparável ou de difícil 

reparação  

4 4,93 

Insuficiência de renda 2 2,46 

Tabela 5 
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O maior número de decisões foi favorável aos usuários, de forma que os 

magistrados se fizeram uso dos termos do art. 51, IV e XV, do Código de Defesa do 

Consumidor, em que são consideradas abusivas as cláusulas contratuais que 

coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis 

com a boa-fé, a equidade ou que estejam em desacordo com o sistema de proteção 

ao consumidor e acabem por colocar a vida do paciente em risco. 

 

 

 

 

 

Grande parte dos magistrados fundamentaram suas decisões no art.47 do 

CDC que apregoa que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais 

favorável ao consumidor.  

Diante disso, é firme o entendimento jurisprudencial de que é abusiva 

toda cláusula contratual que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, 

como é o caso da previsão de limitação ou restrição de procedimentos médicos nos 

contratos de plano de saúde, ou ainda, a integral exclusão do atendimento em face 

de mera conjuntura, em frontal colisão com o direito à vida e à dignidade da pessoa 

humana. 

Pode-se fazer um registro também das principais fundamentações 

utilizadas pelas operadoras de saúde em segunda instância. Como já falado 

anteriormente, grande parte dos recursos tem como pólo ativo as operadoras de 

saúde, já que, geralmente, as decisões em primeira instância tem sido favorável aos 

usuários. 

 

 

 

Resultado em 2° instância N° 

 

% 

Favorável ao usuário 73 90,12 

Favorável à operadora e ao usuário 7 8,64 

Favorável à operadora de saúde 1 1,23 

Tabela 7 
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Conforme, pode-se observar grande número das operadoras de saúde 

negam o pedido dos requerentes no tocante à autorização de seus procedimentos, 

sob o fundamento de que os mesmos não estavam inclusos no rol de procedimentos 

editado pela ANS. 

Sabe-se, porém, que o rol de procedimentos da ANS não é taxativo, mas 

exemplificativo; em que pese não constar no mencionado rol alguns tratamentos e 

medicamentos, se a doença possui cobertura contratual e se houve a prescrição 

médica da terapêutica ou do remédio ao paciente, o plano de saúde deve tomar as 

providências necessárias e solicitadas para preservar seu cliente.  

É o entendimento do STJ: 

Direito civil. Contrato de seguro em grupo de assistência médico-
hospitalar, individual e familiar. Transplante de órgãos. Rejeição do 
primeiro órgão. Novo transplante. Cláusula excludente. Invalidade.(...) 

- Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o 
tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da 
enfermidade que acometeu o paciente; a seguradora não está habilitada, 
tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o 
restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a 
vida do consumidor. (...) (REsp 1053810/SP, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 15/03/2010) 
(sem grifo no original). 

 

 

Fundamentações utilizadas pelas 

operadoras de saúde em segunda 

instância 

 

N° % 

Procedimentos não cobertos pelo Rol da 

ANS/ Cobertura contratual 

68 83,95 

Prazo de Carência contratual 8 9,87 

Dever do Estado promover a saúde 7 8,64 

Outros 4 4,93 

 

Ilegitimidade passiva 2 2,46 

Tabela 8 
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Vejamos um dos recursos analisados: 

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. 
RECUSA DO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) SESSÕES DE 
RADIOTERAPIA DE INTENSIDADE MODULADA (IMRT), SOB O 
ARGUMENTO DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA AGÊNCIA 
NACIONAL DE SAÚDE - ANS. TAXATIVIDADE AFASTADA. CONDUTA 
ABUSIVA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 51, IV, DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO 
IMPUGNADA MANTIDA. 

1. Cinge-se à controvérsia ao exame da obrigatoriedade da Fundação de 
Seguridade Social – GEAP em fornecer à agravada o procedimento 
Radioterápico (20 (vinte) sessões de Tratamento Radioterápico com 
Técnica de Modulação de Intensidade de Feixe de Radiação (IMTR), nos 
termos do Relatório do seu médico assistente, inclusive as despesas 
hospitalares e eventuais honorários do médico Radioncologista, 2. Em 
conformidade com a Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
aplica-se aos contratos de saúde, o Código de Defesa do Consumidor e o 
artigo 51, IV, do referido Diploma Legal, visa manter sempre o equilíbrio 
contratual, vedando obrigações iníquas (injustas, contrárias à equidade), 
abusivas (que desrespeitam valores da sociedade) ou que ofendam o 
princípio da boa-fé objetiva e a equidade (justiça do caso concreto).3. 
Noutra vertente, a jurisprudência pátria é farta no sentido de considerar o rol 
da Agência Nacional de Saúde como meramente exemplificativo, devendo a 
seguradora cobrir procedimentos e medicamentos não elencados quando 
imprescindíveis para o tratamento do segurado.4. Nessa senda, cabe ao 
médico, e não à operadora do plano de saúde, apontar o tratamento e o 
fármaco mais adequado para fazer frente ao mal de que padece o 
paciente.5. Assim, constitui conduta ilícita a negativa da recorrente em 
fornecer o tratamento requerido pela recorrida, sob o argumento do mesmo 
não constar no rol da ANS, se a doença que deu causa a recomendação do 
tratamento possui cobertura contratual. 6. Decisão de fls. 16-20), que 
concedeu a tutela antecipada em primeiro grau pretendida pela agravada, 
confirmada.7. Recurso conhecido e improvido. Decisão ad quem mantida. 
TJ-CE - APL Processo: 0624747-30.2017.8.06.0000/50000 – Agravo- 
Relatora: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO–Publicação: 
22/11/2017). 

 

As operadoras de saúde ainda sustentam nos recursos que “de acordo 

com os arts. 198 e 199 da CF/88, a saúde é dever do Estado, sendo permitida a 

assistência à saúde por parte da iniciativa privada”, mas em “caráter suplementar e 

limitado aos termos do contrato, sob pena de inviabilizar o desenvolvimento da 

atividade”. 

Apesar do argumento de que cabe aos entes públicos prestar assistência 

integral à saúde, a maioria das decisões não negam a normatividade positivada no 

art. 196 da Constituição Federal que, ao elevar a saúde à condição de direito 

fundamental, estabeleceu que ela é direito de todos e dever do Estado, porém 

sustentam que tal argumento, não é capaz de eximir a agravante do dever de 
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prestar a assistência médica requestada, porque se de um lado a ordem 

constitucional atribuiu ao Estado o dever de prestar assistência médica integral e 

gratuita, por outro lado permitiu a execução dos serviços de saúde por pessoas 

físicas ou jurídicas de direito privado (art. 197), de modo que, uma vez assumido o 

encargo frente ao consumidor, não pode a operadora pretender desresponsabilizar-

se da prestação adequada do serviço assistencial que se obrigou contratualmente. 

Sobre a garantia constitucional do direito à vida a Malheiros manifestou-

se:  

"É espantoso como um bem extraordinariamente relevante à vida humana 
só agora é elevado à condição de direito fundamental do homem. E há de 
informar-se pelo princípio de que o direito igual à vida de todos os seres 
humanos significa também que, nos casos de doença, cada um tem o 
direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência 
médica, independentemente de sua situação econômica, sob pena de não 
ter muito valor sua consignação em normas constitucionais. O tema não era 
de todo estranho ao nosso Direito Constitucional anterior, que dava 
competência à União para legislar sobre defesa e proteção à saúde, mas 
isso tinha sentido de organização administrativa de combate às endemias e 
epidemias. Agora é diferente, trata-se de um direito do homem." 
(MALHEIROS, 2007, p. 307/308).  

É cediço que o contrato de plano de saúde tem como objeto a prestação 

de serviços para a assistência em caso de eventos futuros e incertos relacionados à 

saúde do contratante, por meio do qual se obriga o fornecedor a dispender os gastos 

necessários para manter ou restabelecer o estado de boa disposição física e/ou 

psicológica do consumidor, através de cláusulas.  

Verificou-se que a maioria das decisões não citou ou tomou como 

referência as contribuições do CNJ sobre o tema, especialmente as 

Recomendações n. 31 e n. 36, que sugerem estratégias de como os juízes devem 

lidar com a judicialização da saúde pública e suplementar na atividade judicante. A 

maioria das decisões também não citou ou tomou como referência as contribuições 

do Fórum Nacional de Saúde e dos Comitês estaduais na atividade judicante. 

Veja-se em níveis quantitativos na tabela 8 que o CDC tem sido utilizado 

como principal fundamentação dos magistrados em segunda instância, seguido da 

Constituição Federal e a própria jurisprudência do TJ/CE. 
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Fundamentações utilizadas pelos 

magistrados da segunda instância  

 

N° % 

Código de Defesa do Consumidor  68 83,95 

Constituição Federal 23 28,39 

Jurisprudência TJCE 19 23,45 

Lei no. 9.656/98 14 17,28 

CPC 10 12,34 

Outros 10 12,34 

                                                                                                            Tabela 9 

 

Vale ressaltar também que a maioria das decisões não citou ou tomou 

como referência a Audiência Pública que o Supremo Tribunal Federal realizou em 

2009 a respeito da judicialização da saúde, tampouco adotou quaisquer posições 

que estiveram presentes nesta audiência.  

A saber, o STF exercendo a sua função de corte constitucional, promoveu 

audiência pública sobre a saúde, em abril e maio de 2009, ouvindo 50 especialistas, 

entre advogados, defensores públicos, promotores e procuradores de justiça, 

magistrados, professores, médicos, técnicos de saúde, gestores e usuários do 

sistema único de saúde, considerando que  

[...] os esclarecimentos prestados pela sociedade a esta Audiência Pública 
serão de grande importância no julgamento dos processos de competência 
da Presidência que versam sobre o direito à saúde. Hoje, tramitam no 
Tribunal os Agravos Regimentais nas Suspensões de Liminares nºs 47 e 64, 
nas Suspensões de Tutela Antecipada nºs 36, 185, 211 e 278, e nas 
Suspensões de Segurança nºs 2361, 2944, 3345 e 3355, processos de 
relatoria da Presidência (STF, 2011).  

Quase que na totalidade dos recursos utilizados, os tribunais fizeram 

menção a súmula 469 do STJ, porém a mesma foi cancela em abril do ano presente.  

Súmula 469 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

de plano de saúde. (Súmula 469, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

24/11/2010, DJe 06/12/2010) SÚMULA CANCELADA:A Terceira Seção, na 

sessão de 11/04/2018, ao apreciar o Projeto de Súmula n. 937, determinou 

o CANCELAMENTO da Súmula 469 do STJ. (DJe 17/04/2018). 
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Ao observarmos os números da tabela 9, fica evidente que a 

Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará é firme no sentido de 

favorecer aos usuários, fundamentando-se no Código de Defesa do Consumidor e 

na Carta Magna. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O direito à vida e o direito à saúde são direitos e garantias fundamentais, 

previstos na Constituição Federal de 1988, sendo assim entendidos por serem pré-

requisitos para os demais direitos. A Carta Magna preconiza que a saúde é direito 

de todos e dever do Estado, sendo compreendida como um estado de completo 

bem-estar físico, mental e social. 

Apesar disso, as condições precárias da saúde pública e a completa 

inércia por parte dos sucessivos governos brasileiros ao longo dos anos têm servido 

de estímulo à busca por planos de saúde fornecidos por entidades particulares. 

Diante disto, aqueles que buscam a segurança de um plano particular de saúde 

firmam contratos de adesão, tendo por expectativa mínima que o plano de saúde se 

faça presente durante todo o tratamento da enfermidade acometida pelo segurado. 

Verificou-se no estudo que como o Poder Executivo não efetiva os direitos 

sociais fundamentais, em especial a saúde, o Poder Judiciário, por meio da 

prestação jurisdicional, adentra na discricionariedade administrativa. Dessa forma, o 

Poder Judiciário é levado a agir como contraditor das políticas definidas pelo Poder 

Executivo, em nome da efetividade de direitos fundamentais protegidos na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  

O Judiciário interfere nas políticas de saúde, tanto na esfera pública 

quanto na privada. É interessante ressaltar que a Carta Magna possibilita que o 

direito à saúde também seja prestado de forma privada, em caráter complementar 

ou suplementar. 

O fenômeno da judicialização pode ser observado a partir de duas 

principais razões: a) a facilidade na propositura de ações contra o Poder Público e 

os planos de saúde, tendo em vista a garantia da inafastabilidade do Poder 

Judiciário; b) a elevada chance de êxito da demanda, em razão do padrão das 

decisões tomadas pelos magistrados, conforme vimos nos resultados analisados.  

O mercado da saúde suplementar, engloba entidades privadas que 

prestam serviços de assistência à saúde aos beneficiários, mas, por se tratar de um 

direito fundamental de relevância pública, o setor de saúde suplementar está 

submetido à regulação, fiscalização e controle do Estado através da ANS.  

As quatro grandes tarefas da ANS são: regular, normatizar, controlar e 

fiscalizar as atividades que garantam a assistência suplementar à saúde no Brasil. 
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No decorrer deste trabalho, procurou-se tratar da judicialização da saúde 

suplementar no Ceará, mediante a análise das decisões em segunda instância e de 

normas aplicáveis aos planos de saúde. 

No contexto brasileiro, embora outras razões possam ser apontadas, a 

judicialização tem como motivo principal a crise da democracia representativa, 

caracterizada por uma assimetria entre a vontade manifestada pelo Parlamento e a 

vontade do povo, pela omissão no tratamento de questões polêmicas e divergentes 

e pela inércia ou ineficiência da realização de políticas públicas pelo Governo.  

Ademais, a opção de analisar acórdãos proferidos em segunda instância, 

embora permita o estudo de decisões definitivas, reflete ações iniciadas há alguns 

anos, tendo em vista o lapso temporal entre a propositura da ação e o seu 

julgamento pelo Tribunal de Justiça. 

Os dados obtidos demonstram quais são os principais problemas 

enfrentados pelos consumidores da saúde suplementar e como o Tribunal de Justiça 

do Ceará tem se posicionado diante destas demandas. 

Percebeu-se, pelos acórdãos analisados, que o Tribunal de Justiça do 

Ceará opta por fundamentar a maior parte de suas decisões nas disposições do 

Código de Defesa do Consumidor, Lei 9.656/98 em súmulas editadas pelo próprio 

TJCE e pela Carta Magna, omitindo, muitas vezes, em seus acórdãos, as 

Resoluções Normativas editadas pela ANS. 

Fica evidente que a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do 

Ceará é firme no sentido de favorecer os usuários, com o fito de não se 

responsabilizar por eventuais danos causados aos usuários.  

Diante da judicialização da saúde, cresce a importância do instituto da 

Mediação como uma forma alternativa, mais rápida e eficaz na negociação, com os 

sistemas de gestão público e privado de saúde, adequando e facilitando o diálogo 

entre as partes e os Poderes, na diminuição das demandas judiciais e na 

implementação de ações que visem o fortalecimento do núcleo essencial-

fundamental, ou seja, os direitos sociais-fundamentais que constituem a “essência” 

da Constituição, em nosso Estado Democrático de Direito, e seu cumprimento, 

assim, a garantia constitucional do Direito à Saúde para todos. 

Dentre os benefícios da utilização da mediação, tem-se, primeiramente, 

uma verdadeira pacificação da relação, visto que a decisão foi tomada pelos 

próprios envolvidos e não imposta por um terceiro.  
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 Sabe-se que a problemática que envolve judicialização da saúde não se 

resolverá de forma automática, bem como os efeitos das decisões já tomadas 

tendem a se perpetuar no sistema. Contudo, como já vimos, a criação e a 

implementação dos mecanismos alternativos à intervenção judicial se mostram como 

possíveis ferramentas capazes de reduzir os impactos que as sentenças proferidas 

em demandas envolvendo direito à saúde podem acarretar.  

Reforça-se também a necessidade de estudos que contemplem não 

somente a dimensão do “judiciário”, mas que incluam nessa discussão valores 

distributivos e o comportamento moral da sociedade. 
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