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RESUMO 

 

 

RODRIGUES, E. C. Regulação versus Judicialização: o duplo sistema regulatório da saúde 

suplementar. [Dissertação de Mestrado]. Rio de Janeiro: Escola de Direito, Fundação Getulio 

Vargas (FGV-RIO), 2019. 

 

 O trabalho descreve analiticamente a relação entre regulação e judicialização em uma 

mesma atividade econômica, para investigar se a atuação do Poder Judiciário, em seus órgãos 

de cúpula administrativa e judicial, pode ser encarada como verdadeira regulação via 

judicialização no caso da saúde suplementar. Primeiramente, por meio de revisão bibliográfica, 

identifica-se a doutrina que investiga se a atividade de reguladores e de juízes são 

complementares, substitutivas ou excludentes, de modo a avaliar vantagens e desvantagens dos 

modelos nos quais Agências Reguladoras e Tribunais criam e interpretam regras de conduta 

para cidadãos e empresas. Em seguida, é descrita, de forma analítica, a atuação da Agência 

Reguladora do setor, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) - por meio de suas 

atividades de normatização e resolução de conflitos - e também dos dois órgãos representativos 

da cúpula do Poder Judiciário: o Superior Tribunal de Justiça (STJ) - por sua importância no 

papel de uniformizador de jurisprudência e última instância julgadora de litígios privados; e o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) - formulador de política pública para o Judiciário e 

produtor de orientações administrativas por meio de enunciados sobre o tema em estudo. 

Examinando a compatibilidade entre a atuação desses três atores com as leis existentes sobre a 

matéria, juntamente com estudo empírico, pelo qual se quantificou o uso das orientações do 

CNJ nos Tribunais do país, não foi possível afirmar a existência de regulação via judicialização 

dos temas de saúde suplementar, atualmente, nos limites pesquisados.  

 
Palavras-chave: Regulação via Judicialização. Saúde suplementar. Sistema de saúde nacional. 

Controle judicial. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Conselho Nacional de Justiça. 

Superior Tribunal de Justiça.  



 

ABSTRACT 

 

 

RODRIGUES, E. C. Regulation v. litigation: the dual regulatory system of the supplementary 

health [Dissertation - Masters Program in Regulation Law]. Rio de Janeiro: Law School, 

Fundação Getulio Vargas (FGV-RIO), 2019. 

 

 This work analytically describes the relationship between regulation and litigation in 

the same economic activity, to investigate whether the performance of the Judiciary branch, in 

its administrative and judicial main organs, can be viewed as a true regulation through litigation 

in the case of supplementary health. Firstly, through a literature review, the doctrine that 

compares the activity of regulators and judges on the condition of complementary, substitute 

or exclusionary actions is revisited, in order to evaluate advantages and disadvantages of 

existing models in different legal systems, in which Regulatory Agencies and Courts create and 

interpret rules of conduct for citizens and firms. After, giving concrete ground to the theory, the 

performance of the sector's regulatory agency, the National Agency for Supplementary Health 

(ANS) is analytically described, through its normative and conflict resolution activities, in 

comparison with the practice of two representative bodies from the Judiciary branch: the 

Superior Court of Justice (STJ), for its importance as precedent maker  and as last instance to 

judge private litigation; and the National Council of Justice (CNJ), as  policymaker for the 

Judiciary branch and producer of administrative guidance on the subject under study. 

Examining the compatibility between the performance of these three actors with existing laws 

besides an empirical research by which the use o CNJ guidelines was quantified as a basis for 

second instance judgments, it was possible to verify, within the existing dual regulatory system, 

that it is not possible to point to the presence of regulation through litigation of supplementary 

health issues, currently, within research boundaries. 

 

Key words: Regulation through litigation. Supplementary health. National Health System. 

Judicial review. National Agency for Supplementary Health. National Council of Justice. Su-

perior Court of Justice.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A estrutura regulatória estatal criada a partir da década de 90, no bojo do Plano Diretor 

da Reforma do Estado,1 pretendia que novas autarquias, conhecidas como Agências 

Reguladoras, assumissem o protagonismo de fiscalizar e regular setores econômicos que foram 

abertos à iniciativa privada, numa política ampla de modificação do papel do Estado na 

economia. Essa alteração do arranjo político-institucional brasileiro, que passou a ser chamada 

por alguns estudiosos de "novo Estado regulador”,2 previa que as novas autarquias assumiriam 

algumas características especiais, como autonomia reforçada,3 poder normativo ampliado a 

partir de delegações legislativas4 e insulamento em relação às influências políticas,5 visando 

tratar dos assuntos inerentes ao desenvolvimento dos setores mais estratégicos para o país de 

forma técnica.6 Tendo sofrido constantes ameaças e duros golpes,7 evoluindo e retrocedendo 

com as conjunturas políticas e administrativas que estavam à sua volta,8 ainda não houve um  

 
1 BRASIL. Presidência da República. Câmara da Reforma do Estado. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 
Estado. Brasília. 1995. Disponível em 
<http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/planodiretor/planodiretor.pdf> Acesso em 15 out. 2019. 
2 Para contextualização da evolução do que se entende por novo Estado regulador no Brasil, Paulo Mattos 
reconstrói um histórico das características de industrialização do Estado brasileiro a partir da década de 1930, já 
interventivo na economia, marcadamente autoritário e calcado na burocracia estatal, passando pelo período da 
ditadura militar até as mudanças político-institucionais levadas a efeito nos anos 1990, com a marcada criação das 
Agências Reguladoras. MATTOS, Paulo Todescan Lessa. A formação  do Estado regulador. Novos estud. - 
CEBRAP [online]. 2006, n.76, p.139-156. Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S010133002006000300007&lng=en&nrm=iso&tlng
=pt> Acesso em 15 jan. 2019. 
3 Para alguns exemplos, consulte-se: GUERRA, Sergio, SAMPAIO, Patrícia (org.) Autonomia financeira das 
agências reguladoras. Curitiba: Juruá, 2016 e SILVA, Leonardo Oliveira da. Autonomia Regulatória. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2019.  
4 Sobre a polêmica em torno da caracterização como delegação legislativa, confira-se CYRINO, Andre. 
Delegações legislativas, regulamentos e administração pública. Belo Horizonte: Forum, 2018. 
5 “A independência permite insular as instâncias de decisão técnica das pressões políticas de toda ordem. 
Suavizam-se, dessa forma, mudanças súbitas na regulação dos mercados ao sabor das conjunturas político-
eleitorais." OLIVEIRA, Gesner; FUJIWARA, Thomas; MACHADO, Eduardo Luiz. A experiência brasileira com 
agências reguladoras. In: SALGADO, Lucia Helena; MOTTA, Ronaldo Seroa da (Ed.). Marcos regulatórios no 
Brasil: o que foi feito e o que falta fazer. Rio de Janeiro: Ipea, 2005. 
6 Sobre a dificuldade de se manter um acompanhamento especializado sobre os setores, Alexandre Aragão pondera 
que: “Mesmo nos setores já afetos a uma normatização preponderantemente técnica, a isto se soma a necessidade 
de maior especialização em razão das constantes evoluções tecnológicas e da crescente complexização e 
pluralização do sistema social”. ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências Reguladoras e a evolução do direito 
administrativo econômico. 3ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 
7 Podem ser citados alguns exemplos como a emissão do Parecer AGU nº AC-051, que abre a possibilidade de 
recurso hierárquico impróprio contra decisões definitivas das agências reguladoras; os sucessivos 
contingenciamentos dos orçamentos feitos pelo Governo Federal, objeto de acórdão do TCU (TC 012.693/2009-
9); as nomeações de caráter político-partidário e do setor regulado para cargos diretivos. 
8 Numa tentativa de ordenar conjunturas de criação das agências, verifique-se CUNHA, Bruno Queiroz. 
Antagonismo, modernismo e inércia: a política regulatória brasileira em três atos. Cadernos EBAPE.BR, v. 14, 
Edição especial, artigo 4, Rio de Janeiro, jul. 2016. Sobre a fase da regulação brasileira, numa ótica de ondas 
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governo que tenha decidido levar a cabo um plano de extinção de uma Agência Reguladora, 

apesar das ações para enfraquecê-las e controlá-las.9 Com o passar do tempo, enquanto algumas 

Agências Reguladoras ganhavam corpo, experiência e voz nos debates públicos, com o 

recrutamento e especialização de seus quadros, essa visibilidade trazia questionamentos e 

cobranças por parte da sociedade, especialmente em relação à ineficiência na resolução de 

problemas criados aos consumidores de empresas reguladas.10 

 Apesar dos percalços, o contexto atual é bem diferente daquele existente no país por 

ocasião do surgimento dessas instituições, sendo certo que houve expansão da regulação estatal, 

principalmente aquela feita por Agências Reguladoras.11 Essa expansão veio acompanhada de 

ações paralelas ou sobrepostas de outras instituições, como é o caso especial do Poder 

Judiciário.12 Apesar de ser enxergado como instituição de goza de grande estabilidade em sua 

liturgia, o Poder Judiciário também não ficou incólume às mudanças ocorridas nos últimos 

trinta anos, especialmente pelo desenvolvimento exponencial da tecnologia e o crescimento dos 

litígios de massa. A criação dos Juizados Especiais e de varas especializadas, além da 

informatização dos Tribunais, foram essenciais para manutenção de seu funcionamento, com 

todas as críticas que ainda se fazem presentes quanto à morosidade, falta de isonomia no 

tratamento dos processos e o necessário aperfeiçoamento dos ritos antiquados para solução dos 

problemas da sociedade moderna.13  

 
regulatórias, veja-se RAGAZZO, Carlos E. Joppert. Regulação jurídica, racionalidade econômica e 
saneamento básico. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 206. 
9 Numa visão geral: PECI, Alketa. Agências reguladoras independentes? análise das trajetórias de carreira 
dos reguladores federais brasileiros. Disponível em 
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/180413_desafios_da_nacao_artigos_vol2_cap3
1.pdf > Acesso em: 23 de out. 2019. As notícias de jornal também demonstram vários momentos dessa ação: "Lula 
negocia saída de Schymura da Anatel". Folha de São Paulo, 2004. Disponível em 
<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi0601200413.htm> Acesso em: 21 out. 2019; "Bolsonaro diz que 
vai fechar ANCINE”. Carta Capital, 2019. Disponível em https://www.cartacapital.com.br/cultura/o-que-
pretende-bolsonaro-ao-fechar-ancine-e-pautar-o-cinema-nacional/> Acesso em 22 out. 2019; "Sob ataques de 
Bolsonaro, agências reguladoras vão reforçar comunicação contra esvaziamento”. O Globo, 2019. Disponível em 
<https://oglobo.globo.com/brasil/sob-ataques-de-bolsonaro-agencias-reguladoras-vao-reforcar-comunicacao-
contra-esvaziamento-23870632> Acesso em: 01 nov. 2019. 
10 A título de exemplo, a reportagem "Eficiência das agências reguladoras em xeque". O Globo, 2015. Disponível 
em <https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/eficiencia-das-agencias-reguladoras-esta-em-
xeque-17477333> Acesso em: 21 de out. 2019. 
11 "Em termos concretos, a empreitada regulatória se traduz em esforços de construção e aperfeiçoamento jurídico-
institucional das agências e órgãos reguladores, mas também de suas relações com outros órgãos e instâncias direta 
ou indiretamente ligados à regulação." PRADO, Mariana Mota (org.) O Judiciário e o Estado Regulador 
brasileiro [recurso eletrônico] São Paulo: FGV Direito SP, 2016. p. 161. 
12 Outra instituição que notavelmente vem se destacando nessa relação com as Agências Reguladoras é o Tribunal 
de Contas da União - TCU, que não será objeto de estudo neste trabalho. 
13 Para um diagnóstico mais detalhado sobre os problemas e críticas ao Poder Judiciário, confira-se FERRAZ 
JUNIOR, Tercio Sampaio. MARANHÃO, Juliano Souza de A. AZEVEDO, Paulo Furquim de. As inter-relações 
entre o processo administrativo e o judicial, sob a perspectiva da segurança jurídica do plano da concorrência 
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 Tais fenômenos, aliados a uma maior abertura democrática do país, representada pela 

Constituição da República de 1988, influenciada pelos ares pós-ditadura, impactaram na esfera 

de direitos individuais, aí incluído o acesso à Justiça. Não só no Brasil, mas ao redor do mundo, 

a expansão da influência do Poder Judiciário no cotidiano das democracias ocidentais vem 

provocando intensos debates sobre os limites da atuação de juízes nas decisões anteriormente 

reservadas à esfera dos representantes eleitos.14 O protagonismo do Poder Judiciário na decisão 

de todo tipo de matéria é constatável por sua presença diária nos jornais, além da produção 

científica em torno do tema da judicialização.15 Se, por um lado, o Judiciário não pode ser 

culpado por receber as demandas propostas pelas partes interessadas, uma vez que a inércia o 

torna, de certa forma, uma das vítimas do excesso de processos, de outro lado, a postura de 

 
econômica e da eficácia da regulação pública. São Paulo: Relatório Final de Pesquisa para o CNJ. Disponível 
em <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/relat_pesquisa_usp_edital1_2009.pdf> Acesso em 10 
nov. 2019.   
14 "Estudos de ciência política da década de 1990 perceberam que a habitual previsão do controle de 
constitucionalidade nas constituições da segunda metade do século passado foi acompanhada de uma expansão 
global do Poder Judiciário, com uma consequente judicialização da política, assim compreendido o processo pelo 
qual as cortes e os juízes passam a dominar progressivamente a produção de políticas públicas e de normas que 
antes vinham sendo decididas (ou, como é amplamente aceito, que devem ser decididas) por outros departamento 
estatais, especialmente, o Legislativo e o Executivo.” BRANDÃO, Rodrigo. Supremacia Judicial versus 
diálogos constitucionais: a quem cabe a última palavra sobre o sentido da Constituição? Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2012. p. 84.  
15 Atendo-se apenas à judicialização da saúde, além das obras citadas ao longo do presente trabalho, veja-se: 
ASENSI, Felipe. LOPES, Luciano. SILVA JUNIOR, Aluisio. A judicialização indireta da saúde: um estudo de 
caso sobre a experiência de Cachoeiro de Iapemirim/ES. Revista Direito & Praxis. vol. 8, n.1, 2017, p. 285-320. 
WANG, Daniel. Right to health litigation in Brazil: the problem and the institucional responses, Human Rights 
Law Review, vol. 15, n.4 p. 617-641, 2015. RAMALHO, Bruno Araujo. A interface institucional entre a ANS e 
o poder judiciário: análise de acórdãos sobre a cobertura de emergências médicas em planos de saúde. Revista de 
direito sanitário, v. 17, p. 122-144, 2016. ALVES, Daniele Conte. BAHIA, Lígia; BARROSO, André F.. Papel 
da Justiça nos planos e seguros de saúde. Cadernos de saúde Pública. Rio de Janeiro, 25 (2) p. 279-290, fev. 
2009. RIBEIRO, Diógenes V. Hassan. Judicialização e desjudicialização. Entre a deficiência do legislativo e a 
insuficiência do judiciário. Revista de Informação Legislativa. Ano 50 Número 199 jul./set. 2013. TRETTEL, 
Daniela. KOZAN, Juliana. SCHEFFER, Mauro. Judicialização em planos de saúde coletivos: os efeitos da opção 
regulatória da agência nacional de saúde suplementar nos conflitos entre consumidores e operadora. Revista de 
Direito Sanitário, vol. 19, n. 1, p. 166-187, mar./jun., 2018. FLOOD, Colleen. GROSS, Aeyal. Litigation the right 
to health: what can we learn from a comparative law and health care systems approach. Health and Human 
Rights Journal. 16 (2), 2014. SANT’ANA, Ramiro. Atuação da Defensoria Pública para a garantia do acesso à 
saúde: a judicialização como instrumento de acesso à saúde. Revista Bras. Pol. Públicas, v. 8, n. 3, p. 194-211, 
2018. CARDOSO, Henrique Ribeiro. LIMA, Patricia. Judicialização da saúde: supressão dos efeitos negativos 
através da participação administrativa e do estreitamento das relações entre os poderes judiciário e executivo. 
Revista da AGU, Brasilia-DF, v. 18, n. 1, p. 259-278, jan.-mar., 2019. VENTURA, Miriam et al. Judicialização 
da saúde, acesso à justiça e efetividade do direito à saúde. Physis: Revista de saúde coletiva, 20, p. 77-100, 2010. 
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juízes, com posições muitas vezes reputadas como “ativistas”,16 é usada como fundamento para 

responsabilizá-los pelo aumento das demandas em tramitação.17 

 Diante do cenário até então descrito, tem-se um Estado dito regulador, parcialmente 

implementado, em um contexto de judicialização ampliada, o que provoca uma duplicidade, 

por conta da existência de atuação paralela de Agências e Tribunais, que sofrem todo tipo de  

críticas, seja pela intervenção do Estado na economia, seja pelo excesso de pronunciamentos 

judiciais. Mas até que ponto esse sistema sofre críticas infundadas? O ordenamento jurídico 

posto não permitiria a atuação paralela de reguladores e juízes, em suas esferas de atribuição, 

cujas linhas separadoras nem sempre são tão claras? E essa coexistência é tão negativa assim?18 

 Em uma teia19 de relações existentes no setor de saúde suplementar, o estudo pretende 

verificar como se dá a relação de coexistência de um duplo sistema regulatório, em que agentes 

reguladores administrativos emitem, interpretam e aplicam regras, em concomitância com 

juízes, que detêm meios de decidir diversamente do entendimento administrativo sobre as 

atividades privadas regulamentadas, já que os limites de suas competências são determinados 

pelo próprio Judiciário. A pergunta que se pretende responder é: o Poder Judiciário (por meio 

de sua cúpula) produz regulação no setor de saúde suplementar? Baseada em senso comum20 e 

críticas doutrinárias sobre a existência de ativismo judicial,21 a hipótese é de que a pergunta tem 

resposta positiva, ou seja, o Poder Judiciário, por meio de suas decisões não alinhadas com a 

 
16 Para uma visão de diversos aspectos do ativismo judicial, confira-se a série de artigos publicados em Revista 
Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 5, Número Especial, 2015. Disponível em 
<https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/issue/view/Especial%20Ativismo%20Judicial> Acesso 
em 15 de ago. 2019. 
17 Apesar da percepção de que o Judiciário decide como bem entende as causas sobre todos os assuntos, são 
necessárias pesquisas empíricas para confirmar a intuição. Em relação à judicialização da política, por exemplo, 
estudo demonstra que o STF, entre 1988 e 2009, era "mais parcimonioso em relação à atividade legiferante do 
Congresso Nacional do que a ausência de uma investigação empírica sobre o tema pode fazer supor” 
POGREBINSCHI, Thamy. Judicialização ou representação? política, direito e democracia no Brasil. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2011.  
18 Aqui vale o comentário de Alice Voronoff: “Afinal, como se demonstrou, juízes têm papel relevante no ritmo 
e na qualidade da produção regulatória. O atual cenário da regulação brasileira é também resultado da atuação dos 
Tribunais. Resta descobrir em que medida." VORONOFF, Alice. O Poder Judiciário como ator da regulação - 
relações institucionais, controle adequado e otimização regulatória. Revista Justiça e Cidadania. Ed. 121, 2010. 
19 Na saúde suplementar, a teia foi estudada por GOUVEIA, Maria Thereza Carolina de Souza. A teia do direito 
à saúde: entre o posto e o disposto. Tese (Doutorado) Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de 
Medicina Social, 2016. 
20 Sobre o uso corriqueiro da expressão, confira-se ARGUELHES, D. W. OLIVEIRA, Fabiana Luci. RIBEIRO, 
Leandro Molhano. Ativismo Judicial e seus usos na Mídia Brasileira. Direito, Estado e Sociedade (Impresso), v. 
1, p. 34/40-64, 2012.  
21 Em estudo empírico, Armando Castelar apresentava o resultado de 50,6% dos juízes entrevistados que afirmam 
discordar inteiramente da afirmação de que o Judiciário deve respeitar as decisões tomadas pela agências 
reguladoras, limitando-se a garantir o respeito às normas processuais, e evitando que o conteúdo da disputa seja 
julgado outra vez. PINHEIRO, Armando Castelar. Magistrados, Judiciário e economia no Brasil. In: 
ZYLBERTAIN, Decio. SZTAJN, Rachel (org.). Direito e Economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. p. 276.  
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regulação editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), realizaria verdadeira 

atividade de regulação sobre o setor de saúde suplementar. 

 Para realização dessa tarefa, percorre-se um caminho que reúne informações e análises 

aparentemente dispersas, mas que compõem o fragmentado cenário existente no setor-saúde, 

mais especificamente a saúde privada concorrente com o sistema público. Por isso se faz 

necessário um esclarecimento quanto ao recorte utilizado, tendo em vista a multiplicidade de 

agentes relevantes que influenciam no setor. O estudo será limitado ao agente regulador,  

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e dois órgãos representativos do Judiciário, o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

 A ANS22 é responsável por regular parte do setor de saúde suplementar, limitado nas 

operadoras privadas de planos de saúde e tem por missão promover o interesse público na 

assistência de saúde suplementar, contribuindo para as ações de saúde no país. A abordagem se 

dá sobre os mecanismos de sua atuação nos conflitos entre beneficiários (consumidores) e 

seguradoras/operadoras de planos de assistência à saúde e administradoras de benefícios 

(agentes regulados).  

 De sua parte, o CNJ, criado no bojo da Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro 

de 2004, conhecida por Reforma do Judiciário, é importante ator no cenário da judicialização 

da saúde, em que pese ser um órgão administrativo. Primeiro porque busca mapear o Poder 

Judiciário com dados e estatísticas, por meio de pesquisas gerais e específicas, como as 

realizadas sobre a judicialização da saúde. Depois porque tem por missão desenvolver políticas 

públicas para o Poder Judiciário, aí incluídas as ações do Fórum da Saúde "para monitoramento 

e resolução das demandas de assistência à saúde”.23 Nesse contexto, as "Jornadas de direito da 

saúde” foram eventos promovidos para debater essa judicialização e tiveram como um dos 

principais produtos a edição de Enunciados, sob a forma de verbetes orientativos à atuação dos 

agentes envolvidos nas causas que versem sobre saúde pública, saúde suplementar e 

biodireito.24 

 Por sua vez, o STJ se faz presente por seu protagonismo na uniformização da 

jurisprudência nacional,25 sendo que os conflitos da saúde privada constituem, em regra, litígios 

 
22 A criação da ANS se deu com a Medida Provisória nº 1.928, de 25 de novembro de 1999. Para uma narrativa 
do histórico da Agência, confira-se: http://www.ans.gov.br/aans/quem-somos/historico. 
23 O referido Fórum foi criado pela Resolução CNJ nº 107, de 06 de abril de 2010. 
24 Essa é a classificação oficialmente utilizada pelo CNJ nos eventos. 
25 Art. 105 Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 
III -  julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais 
Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: 
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de direito privado, eminentemente contratuais, decididos em última instância pelo “Tribunal da 

Cidadania”. Por meio da jurisprudência temática disponível no próprio Tribunal, foi 

selecionada amostra representativa em termos de importância de suas decisões, aptas a 

influenciar mais diretamente nas instâncias ordinárias do Judiciário. 

  De modo resumido, portanto, o trabalho se estrutura em três grandes seções, além de 

introdução e conclusão. A primeira apresenta o debate que cerca a relação entre regulação e 

judicialização, adotando-se revisão bibliográfica calcada em estudos norte-americanos que 

guardam semelhança com controvérsias existentes no ordenamento brasileiro.26 A segunda 

seção descreve de forma analítica como ocorre, na prática, a regulação e a judicialização da 

saúde suplementar no Brasil, trazendo-se dados de pesquisas e análise crítica sobre a 

compatibilidade de entendimentos do STJ e CNJ em comparação com a regulação da ANS, 

dado o potencial de produção de efeitos multiplicadores das orientações para juízes em 

instâncias inferiores. A terceira seção aborda a face reguladora do CNJ, para saber se há 

extrapolação dos limites de competência que seriam da ANS, bem como as decisões do STJ 

dentro dos possíveis espaços existentes na legislação para inovar em relação à regulação 

positivada. Por fim, embasado nos referenciais bibliográficos e dados da realidade prática será 

possível a análise reflexiva do tema proposto, respondendo à questão de pesquisa sobre a 

possibilidade de haver, no campo da saúde suplementar, regulação via judicialização, dentro do 

escopo pesquisado. 

Ao contribuir com dados empíricos para a compreensão sobre o funcionamento dos 

sistemas judicial e de regulação, numa realidade de coexistência,27 espera-se facilitar o encontro 

de respostas constitucionalmente possíveis, que diminuam a permanente tensão entre agentes 

reguladores e juízes, que afasta o sistema do equilíbrio necessário para garantir segurança 

jurídica e estabilidade às relações entre particulares e Estado.    

 
a)  contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; 
b)  julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face de lei federal; 
c)  der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. 
26 No que toca à importação de conceitos e normas aplicadas em outros países, não há unanimidade nos estudos 
que versam sobre o tema dos chamados transplantes jurídicos, como se observa em LEGRAND, Pierre. A 
Impossibilidade dos Transplantes Jurídicos. Trad. Gustavo Castagna Machado. Cadernos do Programa de Pós-
Graduação Direito/UFRGS, vol. 9, n. 1, p. 11-39, 2014. e XANTHAKI, Helen. Legal Transplants in Legislation: 
Defusing the Trap. The International and Comparative Law Quarterly, vol. 57, n. 3, p. 659-673, jul. 2008. 
27 José Vicente Santos de Mendonça vai além com a seguinte provocação: "A regulação brasileira subsiste num 
ambiente de hiperjudicialização. Isso pode levar a uma teoria da regulação econômica em que Judiciário é 
participante ativo, ao invés de corretor (desejavelmente autocontido) de rumos? Em outras palavras, será que não 
seria o caso de, em vez de lamentar a invasão do mérito técnico, buscar formas de se incorporar o Judiciário ao 
processo normogenético, fiscalizatório e executivo das agências” MENDONÇA, José Vicente Santos de. As fases 
do estudo sobre regulação da economia na sensibilidade jurídica brasileira. Revista Opinião Jurídica, Fortaleza, 
ano 13, n.17, jan./dez. 2015. p.294 Disponível em 
<https://periodicos.unichristus.edu.br/opiniaojuridica/article/view/471>  Acesso em: 03 out. 2019. 
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1. REGULAÇÃO VERSUS JUDICIALIZAÇÃO 
 

 1.1. A duplicidade de sistemas 
  

 
 A evidente inspiração na importação do modelo de agências reguladoras28 e no controle 

judicial de leis e atos normativos29 permite que várias questões abordadas ao longo deste 

segmento sejam escoradas em estudos norte-americanos, cujas práticas nesse campo 

influenciam, inclusive, a Comunidade Europeia, que absorve em seus debates o que ocorre nos 

EUA, mesmo que termine impondo várias objeções à incorporação de seus métodos.30 Serão 

destacados pontos relevantes das controvérsias sobre a relação entre regulação e judicialização, 

usando como pano de fundo aspectos econômicos, sociais e politicos. Para utilização dessas 

referências de casos concretos estrangeiros ocorridas sob o regime da common law será 

importante abordar a aproximação gradual desse regime com o de civil law, bem como 

demonstrar que as diferenças entre essas famílias do direito não são empecilhos à análise 

pretendida neste trabalho.  

 Os estudos que analisam essa relação, como reporta Daniel Kessler,31 passaram por 

gradual modificação ao longo do tempo, podendo-se reputar à Ronald Coase32 a defesa de 

vantagens comparativas dos mecanismos de mercado para alocação de recursos, em texto que 

discute a hipótese de que vários tipos de externalidades poderiam ser controladas de modo mais 

eficiente por meio de acordos contratuais entre particulares, sem imposição de soluções por 

 
28 Como resumo, cite-se a comparação levada a efeito por BINENBOJM, Gustavo. Agências reguladoras 
independentes e democracia no Brasil. In: BINENBOJM, Gustavo. Agências reguladoras e democracia. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2006. 
29 "O Brasil seguiu o sistema norte-americano, evoluindo para um sistema misto e peculiar que combina o critério 
de controle difuso por via de defesa como critério de controle concentrado por via de ação direta de 
constitucionalidade (…)." SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: 
Malheiros, 31ª ed., 2008. p. 558. “A Constituição de 1988 manteve o sistema eclético, híbrido ou misto, 
combinando o controle por via incidental e difuso (sistema americano), que vinha desde o início da República, 
com o controle por via principal e concentrado, implantado com a EC. n. 16/65 (sistema continental europeu)”. 
BARROSO, Luis Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da 
doutrina e análise crítica da jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 3ª ed. rev. e atual. 2008. p. 64. 
30 Como exemplo de estudo comparativo entre EUA e Europa, uma referência é REICH, Norbert. A crise 
regulatória: ela existe e pode ser resolvida? Análise comparativa sobre a situação da regulação social nos estados 
unidos e na comunidade econômica Europeia. tradução Paulo Mattos, In: MATTOS, Paulo Todescan L. (org.) 
Regulação econômica e democracia: o debate europeu. 2ª ed. rev. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2017. pp. 23-54. 
31 KESSLER, Daniel P. Regulation versus Litigation: perspectives from economics and law. The University 
of Chicago Press, 2011. p. 2. 
32 As premissas utilizadas pelo autor envolvem a definição clara dos direitos de propriedade e ausência de custos 
de transação entre os agentes. COASE, Ronald. The problem of social cost. Journal of law and economics, n. 3, 
1960. 
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terceiros (como ocorre na regulação estatal) e sob atuação subsidiária do Judiciário, apenas nos 

casos de desacordo entre os envolvidos.  

 Outros estudos focaram na comparação entre regulação e judicialização e a preferência 

de um sistema sobre o outro33, sob a ótica de riqueza e bem estar social, principalmente na 

análise de casos que envolvessem responsabilidade civil contratual e extracontratual.34 

Pesquisas empíricas também tentavam extrair conclusões sobre a substitutividade dos sistemas 

e a possível evitabilidade de uma estratégia de ação sobre a outra35, principalmente quanto à 

possibilidade de se criar padrões de conduta que impedissem ou diminuíssem o risco de danos 

via litígios judiciais, numa abordagem mais ligada à ideia de aplicação de conceitos de 

microeconomia para análise dos fenômenos jurídicos.36 

 Tomando-se por base uma visão simplificada de regulação37 como espécie de 

intervenção estatal na atividade econômica, essas análises costumam transitar, principalmente, 

entre dois ramos do saber, direito e economia. Por essa razão é natural a tendência de autores 

buscarem, na análise econômica do direito (AED)38, algumas respostas para questões que 

 
33 Como descrição dessa relação, sugere-se: HELLAND, Eric. KLICK, Jonathan. The tradeoffs between regulation 
and litigation: evidence from insurance class actions. Journal of tort law. Vol. 1, issue 3, 2006. e  SHAVELL, 
Steven. A Fundamental Enforcement Cost Advantage of the Negligence Rule over Regulation. The Journal of 
Legal Studies. The University of Chicago Press. Vol. 42, No. 2, 2013. pp. 275-302.. Disponível em 
<https://www.jstor.org/stable/10.1086/673178> Acesso em: 10 abr. 2019. 
34 WITTMAN, Donald. Prior Regulation versus Post Liability: The Choice between Input and Output. The 
Journal of Legal Studies,  The University of Chicago Press. Vol. 6, No. 1, 1977. pp. 193-211. Disponível em 
<https://www.jstor.org/stable/724194> Acesso em: 11 set. 2019. 
35 Cf. SHARKEY, Catherine M. The Administrative State and the common law: regulatory substitutes or 
complements? Emory Law journal vol 65, pp. 1705, 2016. e POSNER, Richard A. Regulation (agencies) vs. 
Litigation (courts): an analytical framework. pp. 11-26. In: KESSLER, Daniel P. Regulation versus Litigation: 
perspectives from economics and law. The University of Chicago Press, 2011 
36 Evidencia-se que esses estudos são marcadamente realizados por meio de análise econômica do direito (AED 
ou Law & Economics), que se consubstancia na aplicação da teoria econômica, primariamente de microeconomia, 
para examinar a formação, estrutura, processos e impacto econômico do direito e instituições legais, conforme 
MERCURO, Nicholas. MEDEMA, Steven. Economics and the law: from Posner to postmodernism and 
beyond. 2ª ed. Princeton University Press, 2006. p.1. 
37 A noção de regulação pode variar entre ideologias que defendem a menor ou a maior presença do Estado na 
economia e na vida social dos particulares. Se por um lado é possível imaginá-la como forma de retirada do Estado 
da prestação direta de serviços, passando à posição de fiscal/regulador, de outra sorte é possível entendê-la como 
forma de limitação da atividade privada. Já a definição de regulação costuma ser variada, até porque, como 
demonstra Cento Veljanovski, a regulação moderna é uma interação complexa entre políticos, servidores públicos, 
mercado, grupos de interesse e, ocasionalmente, consumidores. VELJANOVSKI, Cento. Strategic use of 
regulation. In: BALDWIN, Robert. CAVE, Martin. LODGE, Martin. (ed.) The Oxford handbook of regulation. 
Oxford University Press. 2010. p. 89. 
38 As abordagens mais interessantes parecem ser as que se utilizam de múltiplas disciplinas para avaliar o 
comportamento de agentes privados, com bases mais calcadas na realidade prática de indivíduos de racionalidade 
limitada. Porém, cumpre informar que "existem diversas correntes de abordagem dessa escola, com leituras 
próprias: a Escola de Chicago, a Public Choice, a Nova Economia Institucional e os movimentos do 
Neoinstitutional Law & Economics" SADDI, Jairo. É possível a análise econômica da Constituição? In: 
SUNFELD, Carlos Ari. ROSILHO, André (org.) Direito de regulação e políticas públicas. São Paulo: Malheiros, 
2014. pp. 80-90. p. 89. 
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envolvam preço, demanda, oferta, barreiras de entrada, entre outros temas familiares à ciência 

econômica.39 Mas a partir do momento que existe a opção pela manifestação do Estado para 

criar regras e limitar a liberdade dos agentes privados, a regulação também ganha relevos 

jurídicos.  

 
Por um lado, é evidente que a análise econômica facilita a avaliação pragmática dos 
incentivos, comportamentos prováveis e consequências geradas por determinado conjunto 
de normas jurídicas que estabelecem e distribuem direitos, fornecendo um "padrão 
normativo útil para avaliar o direito e as políticas públicas". Por outro lado, o direito fornece 
à economia instrumentos jurídicos variados de garantia institucional de direitos e de 
indução de comportamentos, servindo como diretrizes eficientes de orientação aos agentes 
econômicos envolvidos em determinado mercado, para atingimento de fins estabelecidos 
pelo regime político.40 

 

 Como a tradição de decisões judiciais sobre esses temas é anterior ao crescimento da  

atividade de regulação dos mercados, havia mais interesse em debater se o sistema de 

responsabilidade civil era falho se comparado ao sistema de regras formais preestabelecidas. 

Como exemplo do questionamento, sugeria-se que o sistema de precedentes (típico da common 

law), pudesse engessar a inovação, pois os casos anteriormente analisados haviam sido julgados 

em um contexto de tecnologias menos desenvolvidas, já substituídas por mais modernas, 

quando dos novos julgamentos, o que ensejaria padrões de cuidado e de condutas diferentes 

para fins de apuração de responsabilidade. 

 Em perspectiva econômica, a comparação de custos41 é levada em consideração para se 

avaliar eficiência entre os dois sistemas, tendo a responsabilidade civil extracontratual a 

possibilidade de regular comportamentos por meio da ameaça de medidas cautelares e 

indenização, no âmbito de um sistema judicial. Aliás, antes do crescimento das regulações, era 

a forma clássica que o direito dava conta de tentar moderar comportamentos arriscados que 

pudessem causar danos a terceiros. Com a modernidade das relações sociais e o aumento das 

atividades de risco, a ferramentas de regulação se expandiram, sendo aplicadas em conjunto 

sem, necessariamente, afastar as soluções de mercado e a responsabilidade civil. 

 
39 Para uma noção das variáveis economicamente reguláveis, confira-se: RAGAZZO, Carlos E. Joppert. 
Regulação jurídica, racionalidade econômica e saneamento básico. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p.137.  
40 BINENBOJM, Gustavo. Poder de polícia, ordenação, regulação: transformações politico-jurídicas, 
econômicas e institucionais do direito administrativo ordenador. Belo Horizonte: FORUM, 2016. p. 154. 
41 É de se considerar que nem sempre as opções menos custosas, num primeiro momento, são as que apresentam 
os melhores resultados em termos de valores sociais constitucionalmente protegidos, sendo legítimas outras 
escolhas que realizem outros direitos, mesmo que a preço superior. Certamente que esse tipo de escolha precisa 
levar em consideração outras fontes de financiamento, mas que não invalidam a legitimidade da política, a priori. 
Para alguns exemplos deletérios trazidos por uma visão estritamente mercadológica de relações sociais, confira-
se SANDEL, Michael J. O que o dinheiro não compra: os limites morais do mercado. trad. Clóvis Marques, 
10ª ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2018. 
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 Comparando regulação e judicialização, Richard Posner entende que seria possível 

traçar quatro diferenças básicas42: (i) regulação tende a usar formas preventivas (ex ante) de 

controle, enquanto a judicialização se vale de controle posterior (ex post); (ii) regulação tende 

a produzir normatização, ao passo que a judicialização usa padrões de decisão (standards)43; 

(iii) regulação costuma usar especialistas nas matérias reguladas para criar as normas, ao 

contrário da judicialização, que tem solução dada no caso concreto por um juiz generalista (ou 

júri, no caso dos EUA); e (iv) regulação costuma usar mecanismos públicos de reforço 

(enforcement)44 como, por exemplo, as multas, sendo que a judicialização se vale dos 

mecanismos privados, como as cláusulas contratuais e a obrigação de indenização privada na 

relação entre particulares.45 

 Outro estudioso do tema, Steven Shavell46 resume a questão em cinco vertentes a serem 

analisadas para escolhas entre macroações de agências ou a judicialização individual por 

consumidores: 1) ações estatais são desejáveis quando os danos são tão difusos que os 

consumidores não têm incentivo para demandarem reparação individualmente; 2) o Estado deve 

agir quando se sabe que os agentes regulados não terão dinheiro para arcar com as indenizações; 

3) regulação e tributação podem ser usadas ex ante para moldar comportamentos sem mostrar 

ligação direta com irregularidades concretas, na tentativa de evitar o cometimento de danos em 

geral; 4) regulação ex ante será melhor quando a mesma informação sobre custos e benefícios 

for relevante para vários tipos de danos, ou seja, quando as situações sejam semelhantes e os 

danos também, não havendo incentivo para que seja individualizável a conduta para se buscar 

uma reparação muito díspare das demais; e 5) o Estado deve se abster quando o custo 

administrativo de se manter uma estrutura para criar e fiscalizar regras seja muito alto para a 

baixa probabilidade ou extensão dos danos eventualmente causados.  

 
42 POSNER, Richard A. Regulation (Agencies) versus Litigation (Courts): An analytical framework. In:   
KESSLER, Daniel P. Regulation versus Litigation: perspectives from economics and law - The University of 
Chicago Press, 2011. pp. 11-26. 
43 Aqui é necessário reforçar que a análise do autor se dá no âmbito da common law, em que os standards são 
baseados em precedentes das Cortes de Justiça. Não obstante, como será melhor explorado adiante, no Brasil 
poderia-se imaginar que o juiz usa padrões de jurisprudência e também decide o caso concreto. 
44 Os mecanismos de enforcement podem e devem variar de acordo com o tipo de regulação que se implementa, 
podendo citar: sanções, informações, negociações, incentivos etc. BALDWIN, Robert. CAVE, Martin. LODGE, 
Martin. Understanding Regulation: theory, strategy and pratice. 2ª ed. Oxford University Press. 2012. p. 238.  
45 Segundo Luciano Timm, os autores indicam que em países de common law é mais comum que haja estímulo ao 
cumprimento do contrato por meio de perdas e danos (responsabilidade civil), enquanto no civil law seria mais 
habitual a execução específica da obrigação. TIMM, Luciano Benetti (org.) Direito e economia no Brasil. São 
Paulo: Atlas, 2012. 
46 SHAVELL, Steven. The Level of Litigation: Private Versus Social Optimality of Suit and of Settlement. 
International. Review of Law and Economics 19, p.99 –115, 1999. 
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 Tentando monetizar as experiências, o mesmo autor afirma que o sistema de justiça é 

caro e questiona qual seria o nível social ótimo de litigância diante do seu custo.47 Para 

responder sua questão, declara a existência de dois tipos de externalidades: (i) externalidade 

negativa, quando uma parte entra com uma ação ela não leva em consideração os custos 

impostos à outra parte; e (ii) externalidade positiva, quando a parte entra com ação ela não leva 

em consideração o efeito que isso traz de incentivo para redução de danos.48 

 Sob a ótica de custos, portanto, uma característica que distingue regulação por Agências 

em relação à regulação pelo Judiciário é a questão do compliance obrigatório com a regras 

administrativas, mesmo na inexistência de danos reais, uma vez que esta é pré-elaborada em 

relação a eventual caso concreto, ao passo que o Judiciário só atua caso haja o dano efetivo. 

Esse ponto pode ser questionado sob alegação de que as empresas ficam presas à regulação, 

mesmo que desenvolvam métodos preventivos de redução de risco que custem menos do que a 

adequação às regras regulatórias. O regulador precisaria, então, calcular o custo para a 

sociedade (especialmente as empresas) se adequar em comparação com o custo para o governo 

fiscalizar as regras, ao contrário do que ocorre na responsabilidade civil, em que apenas o dano 

ensejaria um processo contra a empresa, que poderá ser declarada negligente. 

 Há porém, quem observe que a existência dos dois sistemas em conjunto, se sobrepondo 

ou se complementando, não seja, a priori, defeituoso, mesmo com os possíveis custos 

envolvidos. Susan Rose-Ackerman assim se posiciona:  

 
Eu argumento neste capítulo que estatutos geralmente devem prevalecer, contanto que as agências 
possam usar a elaboração de regras para moldar políticas. Eles tendem a substituir essas técnicas 
reguladoras mais sistemáticas por adjudicação caso a caso e a retirada de produtos ser evitada. 
Common law e torts devem limitar-se a atividades não cobertas por regulamentos e situações nas 
quais os tribunais podem complementar o esquema legal com um mecanismo complementar de 
reforço e compensação. A adjudicação de conflitos em massa tem encorajado juízes a se 
comportarem como reguladores, um papel para o qual eles não são adequados. As legislaturas 

 
47 Cabe fazer imediata ressalva de contextualização com a realidade brasileira pois, por mais custoso que o sistema 
judicial seja, há de se levar em consideração o maior acesso aos Tribunais por parte da população, por conta de 
fatores como a própria previsão constitucional da inafastabilidade de jurisdição e o menor custo privado do litígio, 
inclusive por conta da possibilidade de gratuidade de custas e patrocínio pela Defensoria Pública, como única 
forma de acesso a direitos por camadas mais pobres da população.  
48 A aproximação dessa noção de externalidade, parece ter guiado a alteração da Lei de introdução às normas do 
direito brasileiro - LINDB (Decreto-Lei nº 4.567/42), pela redação do artigo 27 inserido pela recente Lei nº 13.655, 
de abril de 2018 que prevê a possibilidade de compensação por externalidades. Confira-se o estudo dessa alteração 
em SUNDFELD, Carlos Ari. VORONOFF, Alice. Art. 27 da LINDB - Quem paga pelos riscos dos processos? 
Revista de Direito Administrativo. Edição Especial: Direito Público na Lei de Introdução às Normas de Direito 
Brasileiro – LINDB (Lei nº 13.655/2018), p. 43-61, nov. 2018. 
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devem tratar das questões de política pública levantadas por essas reivindicações.49 (tradução 
livre) 

 

 Philipson, Sun e Goldman, por sua vez, ao analisarem o sistema de dupla proteção 

existente na questão de medicamentos nos EUA, em que existe a regulação feita pelo FDA, sem 

que se exclua a possibilidade de responsabilização (e criação de padrões de cuidado) perante o 

Judiciário, entendem que ocorre incremento da segurança:   

 
No entanto, enquanto o FDA é o principal e mais visível regulador da segurança de 
medicamentos, a presença de responsabilidade legal após a entrada de um produto no mercado 
oferece às empresas grandes incentivos para fornecer medicamentos seguros.50 (tradução nossa) 

 
 Vale acrescentar que, com base nesse sistema, que pode duplicar a responsabilização 

em alguns casos, também há quem aponte para a possibilidade de que um maior índice de 

litígios levaria a uma menor necessidade de regulação, assim como o contrário, ou seja, a maior 

amplitude da regulação levaria a um menor índice de litígios judiciais. Porém, estudos 

empíricos conduzidos por outros pesquisadores demonstram que isso não ocorre 

necessariamente na prática. Na melhor das hipóteses, o índice de uma acompanharia a 

incidência da outra.51 
 Em complemento, ainda surge outra questão, quando se fala em sobreposição de 

sistemas (normas e litígios), que é o controle posterior como mitigador do risco de captura 

regulatória. Baseados na crítica de George Stigler52, de que a regulação existe no interesse do 

 
49 "I argue in this chapter that statues should generally dominate so long as agencies can use rulemaking to shape 
policy. They trend to replace these more systematic regulatory tecniques with case-by-case adjudication and 
product recalls should be resisted. Common law torts should be limited to activities not covered by statutes and 
to situations in which courts can complement the statutory scheme with a supplementary enforcement and 
compensation mechanism. The adjudication of mass tort claims has encouraged judges to behave like regulators, 
a role for which they are ill-suited. Legislatures should address the public policy issues raised by these claims” 
ROSE-ACKERMAN, Susan. Rethinking the progressive agenda: the reform of the american regulatory 
state. The free press. New York, 1992. p. 119. 
50 "However, while the FDA's is the primary and most visible regulator of drug safety, the presence of legal liability 
after a product has entered the market gives firms large incentives to provide safe drugs.” PHILIPSON, Tomas. 
SUN, Eric. GOLDMAN, Dana. The effects of product liability exemption in the presence of the FDA NBER 
Working Paper No. 15603, 2009. Disponível em <https://www.nber.org/papers/w15603.pdf> Acesso em 10 jun. 
2019. 
51 No primeiro caso, SHAVELL, Steven. Liability for warm versus regulation of safety. Journal of legal studies. 
13, 1984. Refutando essa hipótese, HELLAND, Eric. KLICK, Jonathan. Why aren’t regulation and litigation 
substitutes? pp. 227-244. COGLIANESE, Cary. In: Regulatory Breakdown: the crisis of confidence in US 
regulation, University of Pennsylvania Press, 2012. 
52 A provocação de George Stigler com a teoria da regulação econômica é resumida na seguinte frase: "as a rule, 
regulation is acquired by the industry and is designed and operated primarily for its benefit" STIGLER, George. 
The Theory of Economic Regulation. The Bell Journal of Economics and Management Science, Vol. 2, n. 1, 
1971, p.3. 
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mercado, a possibilidade de recorrer ao Judiciário seria alternativa para aqueles que se 

sentissem prejudicados pela regulação editada por reguladores capturados.53  

 O que ocorre, portanto, é a possibilidade de existirem de forma autônoma ou 

compartilhada, espaços de atuação em que reguladores do Executivo irão agir, sem exclusão da 

atuação por parte de atores do Judiciário. No sistema de common law, isso se torna mais 

evidente por conta da tradição de um "direito feito pelos Tribunais”, cujas decisões de casos 

concretos vão formando precedentes que criam verdadeiras regras norteadoras do 

comportamento de agentes públicos e privados. No sistema de civil law, como será visto 

adiante, os juízes estariam mais atrelados às regras positivadas no ordenamento jurídico, o que 

limitaria seu raio de ação. Porém, o que se vê na prática é que o próprio direito positivo 

apresenta um leque de opções menos rígidas do que se imagina à primeira vista, de modo a 

permitir que os juízes criem e interpretem estatutos abertos, por meio de regras complementares 

àquelas escritas, dando-lhes, também, um "sentido dos Tribunais". 

 Não se faz aqui juízo de valor quanto à qualidade dessa forma de julgar (algumas 

observações, porém, foram deixadas para a parte final do trabalho, em análise dos casos 

concretos apresentados). Procura-se apenas expor algo factual, de modo que se perceba a 

coexistência do sistema de regulação administrativa com um sistema regulatório que é 

formulado ou, pelo menos interpretado, pelos Tribunais, em cenários de legislações lacunosas, 

dubiedade na aplicação das regras existentes e incompatibilidade circunstancial da regra vigente 

com o ordenamento jurídico (ilegalidade/inconstitucionalidade). 

 Para além dessas análises sob a ótica material das atividades de regulação e 

judicialização, também existem estudos que buscam um enfoque institucional nessa 

comparação, tentando observar as características existentes em cada organização que lhes 

confira maiores qualidades para deter certas competências. 

 De um modo geral, tentando traçar essas características abstratas em comum, seria 

possível dizer que reguladores estão normalmente submetidos a controles sociais maiores; são 

obrigados a prestar contas a órgãos de controle e para outros Poderes; costumam ter perfil mais 

técnico-burocrático e interagem com diversos agentes do setor (empresas reguladas, 

consumidores e Tribunais de Contas, primordialmente). As Agências tendem a ser mais 

especializadas, o que facilita o desenvolvimento de expertise em aspectos técnicos, sendo que 

seu o corpo funcional costuma ter poderes de instrução e informação mais amplos, permitindo 

 
53 POSNER, Richard A. Regulation (Agencies) versus Litigation (Courts): An analytical framework. In:  KESS-
LER, Daniel P. Regulation versus Litigation: perspectives from economics and law.  The University of Chi-
cago Press, 2011. pp. 11-26. 
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a realização de estudos mais significativos e a formulação de regulações preventivas e 

punitivas. 

 A seu turno, Agências tendem a sofrer mais pressão política dos Poderes Executivo e 

Legislativo e atuam em ambiente de competências limitadas pela lei e por diretrizes de políticas 

públicas. Além disso, reguladores costumam estar mais sujeitos a conflitos de interesses 

políticos ou empresariais54 de grupos organizados, que fazem pressão por regulação específica 

ou por omissões casuísticas, o que se agrava com o problema da porta giratória55 de 

profissionais que transitam entre atuação no mercado e em cargos públicos. Tal fato traz a 

reboque o dilema de agência (principal-agente)56 entre a burocracia estatal e os interesses dos 

diretores nomeados, assim como dos representantes políticos que os influenciam. 

 Fazendo um contraponto com os Tribunais, em tese, esses interesses parecem não 

atingir tanto os juízes, cujos cargos vitalícios os protegeriam de interesses momentâneos, 

permitindo maior estabilidade para não se sujeitarem a influências externas. Teoricamente, 

juízes têm maior capacidade técnica sobre temas jurídicos, como controle de 

legalidade/constitucionalidade e regras procedimentais. A independência funcional e a 

inamovibilidade também permitem liberdade de julgamento, mais protegido de influências 

internas. 

 
Reguladores podem ser mais manipulados por seus superiores, ou até pela legislação. Podem 
ser forçados a especificar demais as precauções exigidas do mercado, onerando 
demasiadamente a atividade. por outro lado, a especialização traz mais conhecimento sobre o 
tema, tornando-os menos sujeitos a serem influenciados pelo conhecimento do próprio 
mercado, enquanto juízes têm menos condição de avaliar se os argumentos usados pelas partes 
estão certos ou errados.57 

 

 
54 “Nem toda regulação, portanto, é a favor do interesse público ou da promoção do mercado competitivo. O 
aparato regulatório, criado para sanar imperfeições do mercado, pode tornar-se, ele mesmo, uma espécie de 
mercado onde regulação é “comprada" e “vendida". O mercado regulatório pode se constituir, assim, em um 
selvagem campo de lutas de interesses e tanto pode estar voltado para o público quanto para a preservação de 
privilégios. Daí a pertinência das recorrentes discussões sobre independência, controle e accountability das 
agências reguladoras”. NUNES, Edson. RIBEIRO, Leandro Molhano. PEIXOTO, Vitor. Agências Reguladoras 
no Brasil. documento de trabalho nº 65. Observatório Universitário. 2007. p. 4. 
55 "For example, regulators may not pursue the public interest because they previously worked for industry and 
intend to return (“the revolving door” problem), or they want to get a job in industry after government service". 
SHAPIRO, Sidney. Old and New Capture. Disponível em <https://www.theregreview.org/2016/06/28/shapiro-
old-and-new-capture/> Acesso em: 25  jun. 2018. 
56 A referência no tema é a obra de Jensen e Meckling, que estudam os conflitos de interesse que podem haver 
entre uma parte principal e o agente que não atua em seu favor. JENSEN, Michael C. MECKLING, William H.  
Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 
v. 3, p. 305-360, 1976. 
57 SHLEIFER, Andrei. Efficient regulation. NBER Working paper, n. 15651, 2010. Disponível em 
<https://www.nber.org/papers/w15651.pdf> Acesso em: 12 jul. 2019. 
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 De outra forma, porém, juízes costumam ter perfil jurídico generalista, podendo vir a 

saber um pouco menos sobre o tema submetido a julgamento, especialmente em termos de 

capacidade técnica e de informação para lidarem com a complexidade da regulação. Falta 

expertise nas questões complexas setoriais, que não costumam ser objeto de estudo pelos juízes, 

não fazem parte dos editais dos concursos e não são parte da cultura jurídica dos Tribunais. A 

ampla pesquisa de Eduardo Jordão demonstra que é variável a intensidade do controle judicial, 

mas que, em alguns países, esse traço de especialização é usado pelos próprios Tribunais para 

justificar uma atuação mais deferente aos órgãos especializados, nos casos envolvendo matérias 

tecnicamente complexas58. 

 Isso é agravado quando se pensa que os juízes decidem casos concretos de conflitos 

entre partes limitadas, segundo regras processuais mais rígidas, inclusive quanto à produção de 

provas. A visão dos Tribunais sobre os casos concretos se restringe ao que as partes trazem de 

informação ao processo, dada a inércia jurisdicional, limitando a cognição sobre problemas 

mais complexos e não permitindo, em regra, a instrução mais ampla do processo, com dados 

externos.  

 
Em inúmeros casos, o juiz simplesmente não terá tempo, informação ou mesmo conhecimento 
para a tomada de uma decisão esclarecida e que considere tantos aspectos das teorias da 
interpretação. (…) Tal circunstância é intensificada pelo crescente (e inevitável) ingresso de 
elementos não jurídicos no debate acadêmico e na prática judicial - o que poderá ocorrer nas 
hipóteses de controle da intervenção do Estado em face da Constituição econômica.59 

 

 Todos esses fatos podem comprometer o julgamento do caso e, no sistema de common 

law, especialmente, atrapalhar a seleção do que poderia vir a ser um precedente, diante da 

ausência de equiparação suficiente entre o caso paradigma e os demais, podendo vir a causar 

uma subinclusão de situações necessárias para identificação do problema, ou uma sobre-

exposição de elementos nem tão relevantes para compreender a questão. 

 Trabalhar com decisões judiciais e precedentes leva a questionamentos sobre a 

identidade entre os casos julgados em momento anterior para influenciar casos futuros. Note-

se, também, que os casos julgados nos Tribunais são concretos, enquanto que as Agências 

formulam políticas no abstrato, refletindo sobre as circunstâncias de forma mais ampla e 

prospectiva. Utilizar casos concretos para se formular políticas (públicas ou regulatórias) pode 

 
58 JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa: a experiência estrangeira 
na adaptação da intensidade do controle. São Paulo: Malheiros: SBDP, 2016. 
59 BINENBOJM, Gustavo. CYRINO, André. Parâmetros para a revisão judicial de diagnósticos e prognósticos 
regulatórios em matéria econômica. In: SOUZA NETO, Claudio Pereira. SARMENTO, Daniel. BINENBOJM, 
Gustavo. Vinte anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 748.  
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ser um erro, dado que os casos levados a juízo são enviesados, na medida em que podem ter 

sido objeto de manipulação discursiva para adequação aos ritos judiciais. Isso sem contar a 

possibilidade de não estarem necessariamente instruídos com boas e completas provas, 

deixando de fora uma série de opções de outros casos que poderiam ser influenciados pelas 

regras dali extraídas, para formação de precedente ou entendimento consolidado em 

jurisprudência dominante no Tribunal.   

 
A dificuldade, argumentamos, é que casos salientes tendem a ser exagerados e, assim, projetar 
sombras percebidas que são muito maiores do que sombras reais criadas por uma extrapolação 
mais cuidadosa de qualquer caso. O resultado é uma política aplicável não apenas à sombra 
real, mas em uma variedade muito mais ampla de situações, e onde as lições do caso original 
não se aplicam.60 (tradução livre) 

 

 Tomadas essas impressões em abstrato, deve-se alertar para a necessidade de uma 

análise institucional efetiva, que precisa ser feita de forma comparativa, com os olhos sobre o 

mundo real e os agentes de carne e osso. No estudo da análise institucional comparativa, Neil 

K. Komesar esclarece que decidir quem deve decidir é uma escolha prévia à decisão que vai 

ser tomada61. É saber a instituição sobre a qual deve recair a decisão, sem que se critique, ainda, 

os motivos pelos quais a decisão será tomada.62 Isso é relevante no contexto do presente 

trabalho, em que o CNJ, no âmbito administrativo, se apresenta como um potencial criador de 

regras para o setor-saúde e o STJ, como instância julgadora, costuma ser visto como ativista, 

quando seus julgamentos não chancelam imediatamente uma regra regulatória expressa. Essas 

instituições estariam concorrendo com o regulador escolhido pelo Legislativo, que é uma 

autarquia especial dentro do Executivo, que detém ampla competência normativa. Para 

comparar essas escolhas, considerar elementos positivos ou negativos de apenas uma das 

instituições não resultará em conclusões válidas sobre a mais indicada para decidir as regras do 

setor. Numa análise comparativa, portanto, não seria correto exaltar as qualidades abstratas de 

 
60 "The difficulty, we have argued, is that salient cases tend to get exaggerated, and thus to cast perceived shadows 
that are far larger than real shadows created by a more careful extrapolation fron any one case. The result is a 
policy applicable not merely in the actual shadow, but across a much broader range of situations, and where the 
lessons from the original case do not aplly.” SCHAUER, Frederick. ZECKHAUSER, Richard. The trouble with 
cases. pp. 45-70 In: KESSLER, Daniel P. Regulation versus Litigation: perspectives from economics and 
law. The University of Chicago Press, 2011. p. 61. 
61 "Institutional choice is difficult as well as essential. The choice is always a choice among higky imperfect 
alternatives. The strenghts and weaknesses of one institution versus other vary from one set of circumstances to 
another." KOMESAR, Neil K. Imperfect alternatives: choosing institutions in law, economics and public 
policy. The University of Chicago Press. 1994. p. 5  
62 “Em uma frase, a escolha de quem escolhe pode ser a escolha do que se escolhe"" BADIN, Arthur Sanchez, 
Controle judicial das políticas públicas: contribuição ao estudo do tema da judicialização da política pela 
abordagem da análise institucional comparada de Neil K. Komesar. Dissertação de mestrado apresentada à 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2011, p. 5. 
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uma instituição, sem usar o mesmo parâmetro com a outra instituição analisada. Seria, por 

exemplo, dizer que as Agências estão sujeitas a vieses na produção normativa, sem levar em 

conta que o CNJ também está sujeito ao mesmo problema, ou ainda, ignorar que o Judiciário é 

uma instituição plural, sujeita a interesses corporativos, para criticar o conflito de interesses que 

pode atingir diretores de Agências. Em suma, argumentar com os defeitos de uma organização 

sem levar em consideração os defeitos de outra. 

 A interessante proposta da análise comparativa não é de fácil realização prática. Cass 

Sunstein e Adrian Vermeule63, indicam a necessidade de se levar em consideração as 

capacidades institucionais, analisando as vantagens e limitações das instituições ao tomar 

decisões reais e seus efeitos sistêmicos, isto é, as consequências para o sistema em geral, ao 

longo do tempo, naquela distribuição de competência. 

 Ocorre que as instituições são grandes e complexas. Tome-se o exemplo de Agências 

Reguladoras que, somente passaram a compor um conjunto definido por lei com a aprovação 

da chamada Lei Geral das Agências Reguladoras (Lei n.º 13.848, de 25 de junho de 2019), 

apesar de o primeiro projeto sobre a matéria ter sido apresentado em 2004 (PL nº 3.337/2004).64 

Ao todo são onze e foram criadas em épocas diferentes, sob contextos próprios, com estruturas 

distintas e que passaram por processos de amadurecimento diferentes.65 Quando se fala em 

Agências é comum uma certa equiparação, enxergando-as de maneira uniforme, como se 

atuassem em setores semelhantes, com a mesma estrutura, quantidade de servidores, 

experiência acumulada, orçamento, cadeia de comando, corpo diretivo etc. Porém, cada 

elemento desses importa para identificar se uma Agência é mais ou menos autônoma, mais ou 

menos exposta a influências externas, mais ou menos capaz de exercer suas funções com 

 
63 Sobre as capacidades institucionais, argumento subjacente à análise comparativa, um melhor entendimento da 
questão e dos problemas a ela atrelados, podem ser verificados no texto original e nos comentários tecidos sobre 
ele em: SUNSTEIN, Cass; VERMEULE, Adrian. Interpretation and Institutions, Michigan Law Review, Vol. 
101, 4, 2003. LEAL, Fernando A. R.; ARGÜELHES, D. W. O argumento das "capacidades institucionais" entre 
a banalidade, a redundância e o absurdo. In: ASENSI, Felipe Dutra Asensi; PAULA, Daniel Giotti de. (Org.). 
Tratado de Direito Constitucional - Constituição no século XXI. 1ª ed. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2014, 
v. 2, p. 400-429 e ARGUELHES, Diego Werneck; LEAL, Fernando. Dois problemas de operacionalização do 
argumento de capacidades institucionais. Direito, Estado e Sociedade, n. 38, 2011. 
64 Não se esqueça que ainda existe  uma diversidade de modelos de Agências estaduais e municipais. cujo 
panorama pode ser acompanhado no sítio eletrônico da Associação Brasileira de Agências de Regulação - ABAR, 
em www.abar.org.br 
65 "Apesar de haver um modelo básico que permeia as agências reguladoras, é um equívoco partir do pressuposto 
que, a despeito dos contextos políticos e históricos das burocracias e dos setores, o formato institucional e de regras 
tenha levado as agências a se comportarem da mesma forma. A implantação de um modelo institucional não leva 
necessariamente a resultados semelhantes, como pode ser inferido dos resultados deste estudo." PÓ, Marcos 
Vinicius. ABRUCIO, Fernando Luiz. Desenho e funcionamento dos mecanismos de controle e accountability das 
agências reguladoras brasileiras: semelhanças e diferenças. Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro 
40(4), Jul/Ago. 2006.  
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autoridade e competência técnica.66 Com o Judiciário algo semelhante pode ser observado, 

quando se leva em conta a quantidade de juízes com garantia de independência funcional, 

julgando toda a sorte de casos ao redor dos Tribunais estaduais, federais, eleitorais, trabalhistas, 

em primeira e segunda instância, além dos tribunais superiores, STJ e STF.67 É difícil equiparar 

os Tribunais como se o Judiciário fosse uma instituição uniforme, que decide de maneira 

padronizada. 

 Vê-se, portanto, depois das diversas considerações trazidas, que alguns debates 

envolvendo os litígios na realidade brasileira não são tão originais assim, mesmo fazendo as 

ressalvas relativas às diferenças de cultura, pois as controvérsias existem em país com maior 

tradição histórica na coexistência de reguladores especializados e controle judicial de atos 

administrativos. Essa contextualização também é importante para se perceber variadas 

consequências econômicas, sociais e políticas que podem advir das decisões tomadas por 

agentes estatais. Isso torna mais interessante a análise empírica sobre a hipótese de que existe 

regulação sendo criada por meio do Poder Judiciário, em causas que envolvem temas de saúde 

suplementar. Antes, porém, cabe detalhar melhor a possibilidade de se buscar no direito 

comparado algumas referências.  

  

 

 1.2. As famílias jurídicas da common law e civil law 
 

 

 O presente segmento pretende demonstrar que o fato de se comparar os regimes de 

regulação e judicialização em países que adotam famílias de direito diferentes (common law x 

civil law) não compromete este estudo. Pelo contrário, enriquece de informações o debate 

nacional e permite trazer experiências de outros países no tratamento de problemas 

semelhantes. Como será demonstrado a seguir, as diferenças entre os sistemas vêm diminuindo, 

além de haver elementos suficientes que aproximam os pontos principais dos impasses que são 

enfrentados ao longo do trabalho.  

 
66 O TCU, no Acórdão nº 2261/2011, expõe diferenças nos mecanismos de governança entre as Agências de infra-
estrutura, segundo auditoria especial realizada entre 2009 e 2010.  
67 Sobre a heterogeneidade do Judiciário, é muito importante o trabalho que o CNJ desempenha no sentido de 
padronizar dados e métodos administrativos de um Poder que, na verdade, se realiza por meio de Tribunais 
autônomos, que não costumam ter atuação uniforme para tratamento de problemas comuns. Para se ter uma ideia 
de grandeza, segundo o relatório Justiça em número de 2018, existem 299.502 juízes estaduais e 47.989 juízes 
federais no Brasil. Disponível em <https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/conteudo/arquivo/2018/08/44b7368ec6f888b383f6c3de40c32167.pdf> Acesso em 10. nov. 2019.  
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 Faz-se importante também perceber como se dá a possibilidade de integração dos 

institutos importados pelo direito brasileiro, que funcionam dentro de um histórico mais 

consolidado de democracia nos EUA, em um regime de separação de Poderes com judicial 

review68. Fora isso, o Estado Administrativo e as Agências são duas realidades muito debatidas 

em sede doutrinária e nos casos levados à justiça norte-americana, inspirando, inclusive, 

trabalhos nacionais, na medida em que o modelo brasileiro de Agências e controle judicial se 

inspira na matriz norte-americana69. 

 Inicialmente, pode-se dizer que common law é um sistema construído a partir de casos 

concretos, ao passo que a civil law segue uma tradição de direito codificado. O primeiro teve 

origem na Inglaterra, principalmente pela ação dos Tribunais Reais de Justiça e influenciou 

diretamente, em proporções nem sempre iguais, o direito dos países de língua inglesa como 

Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e Índia. Já o segundo, segue uma tradição da família 

romano-germânica, formando na Europa continental e espalhado por diversos outros países, 

como Japão e Indonésia, além da maioria da América Latina e parte da África.70  

 A característica mais marcante do common law é o embasamento de decisões em casos 

que já foram julgados anteriormente, chamados de precedentes, razão pela qual é conhecido 

como o "direito dos Tribunais". Há quem diga que uma norma dificilmente significa algo até 

passar pelo seu batismo de fogo, que é a construção pelos Tribunais.71 

 É interessante notar que nem todas as decisões tomadas em casos isolados formam o 

precedente que será seguido em casos posteriores. Como informa José Rogério Cruz Tucci:  

 
Seja como for, é certo que em ambas as experiências jurídicas os órgãos judicantes, no 
exercício regular de pacificar os cidadãos, descortinam-se como celeiro inesgotável de atos 
decisórios. Assim, o núcleo de cada um destes pronunciamentos constitui, em princípio, um 
precedente judicial. O alcance deste somente pode ser depreendido aos poucos, depois de 

 
68 A tensão da democracia com a interpretação constitucional pelo Judiciário é objeto do estudo de MENDES, 
Conrado Hübner. Direitos fundamentais, separação de poderes e deliberação. Tese (doutorado)  apresentada ao 
Departamento de Ciência politica da Universidade de São Paulo, 2008. 
69 De um modo geral, diversos textos buscam na doutrina estrangeira a inspiração para debates da realidade 
brasileira. Em temas afins ao presente trabalho, cite-se CYRINO, Andre. Direito constitucional regulatório. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2010. ARAUJO, Tiago Cardoso. Análise econômica do direito no Brasil: uma leitura à 
luz da Teoria dos sistemas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. GUERRA, Sergio. Aperfeiçoando a regulação 
brasileira por Agências: quais liçoes podem ser extraídas do sesquicentenário modelo norte-americano? In: 
GUERRA, Sergio. (org.) Teoria do Estado regulador. Curitiba: Juruá, 2015. 
70 Boa parte das considerações aqui tecidas sobre os sistemas jurídicos são extraíveis de obra referência no tema: 
DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. trad. Herminio A. Carvalho. 5ª ed. São Paulo: 
Martins Fontes - selo Martins,  2014. 
71 "The common law mentality extends even to fields of law that do have a text (which, today, most often them do). 
To a common law lawyer, a statue hardly means anything until it goes through its baptism of fire - getting 
constructed by courts.” FRIEDMAN, Lawrence M. Judging the judges: some remarks on the way judges think 
and the way judges act. pp. 139-160. In: ROBAK, John N. (editor). Norms and the law. Cambridge University 
Press. 2006, p 139. 
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decisões posteriores. O precedente então nasce como uma regra de um caso e, em seguida, terá 
ou não o destino de tornar-se a regra de uma série de casos análogos.72 
 

 Não seria exagerado dizer que é por uma forma semelhante que surgem as súmulas de 

jurisprudência dos Tribunais no sistema brasileiro. Pela reiteração de decisões em determinado 

sentido, vai se formando o entendimento do Tribunal sobre determinado tema, que pode vir a 

se tornar um paradigma de decisão e servir de norte para as instâncias inferiores. Seja por meio 

de decisões reiteradas sempre citadas e transcritas por outros juízes, seja por meio de verbete 

editado como súmula de jurisprudência, os Tribunais Superiores acabam por influenciar juízes 

de instâncias inferiores. Enfim, é costume do Judiciário o uso de referências para embasar e 

reforçar suas decisões, sendo as decisões anteriores importante fator de legitimação para 

julgamento de casos semelhantes. 

 Ressalve-se, porém, que, pelos instrumentos de coerção existentes na legislação e pela 

tradição na forma de decidir, é possível perceber que na common law o precedente tem mais 

força coercitiva para os juízes de instâncias inferiores e no civil law o precedente tem força 

persuasiva.73 Mesmo com essa diferenciação, o sistema brasileiro, principalmente após as 

reformas do sistema processual civil, vem se aproximando de orientações cogentes às instâncias 

inferiores, como forma de tentar dar celeridade e segurança jurídica ao processo. 

 Na fase de anteprojeto do atual Código de Processo Civil (CPC), Humberto Theodoro 

Junior informava a perspectiva de que o código “se aproximasse da técnica anglo-americana", 

reconhecendo força normativa maior aos precedentes.  

 
(…) surgiu a ideia de analisar as razões práticas pelas quais o sistema do common law apresenta 
resultados mais rápidos e maior estabilidade na aplicação do direito pelo Poder Judiciário. 
Constatou-se, então, a existência de duas grandes correntes do direito contemporâneo, no campo 
da formação do ordenamento jurídico: (i) a do common law, que valoriza bastante o direito 
consuetudinário, e nessa linha atribui força normativa aos precedentes judiciais, e (ii) a do civil 
law que atribui basicamente à lei a força de constituir o ordenamento jurídico (direito escrito).74 

 

 O autor lembra, em breve histórico, que o CPC de 1973 já contemplava algumas 

hipóteses tímidas de precedentes, que foram reforçadas pelas Súmulas do STF e STJ. Após, nas 

 
72 TUCCI, José Rogério Cruz. Precedente judicial como fonte do direito. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2004. p. 11. 
73 cf. TUCCI, José Rogério Cruz. Precedente judicial como fonte do direito. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2004. e BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: a justificação e a 
aplicação de regras jurisprudenciais. São Paulo: Noeses. 2012. 
74 THEODORO JUNIOR, Humberto. Common Law e Civil Law. Aproximação. Papel da Jurisprudência e 
Precedentes Vinculantes no Novo Código de Processo Civil. Demandas Repetitivas. Disponível em 
<http://genjuridico.com.br/2019/02/06/common-law-e-civil-law-aproximacao-papel-da-jurisprudencia-e-
precedentes-vinculantes-no-novo-codigo-de-processo-civil-demandas-repetitivas/> Acesso em 10 mai. 2019. 
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ações de controle de constitucionalidade, reconheceu a força vinculante erga omnes dos 

acórdãos, o que foi seguido, pela EC nº 45, de 2004 com a instituição da Súmula Vinculante, 

obrigatória para todos os Tribunais e órgãos da Administração Pública. As reformas do CPC 

foram progressivamente incorporando esse espírito, vide a evolução do artigo 557, que permitia 

ao relator indeferir recurso de forma liminar quando o fundamento da irresignação colidisse 

com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do STF ou Tribunal Superior, 

passível até de multa por litigância de má-fé. 

 Fredie Didier Jr. já mencionava que "a força normativa do precedente judicial aparece 

em diversos institutos, como a jurisprudência dominante (art. 557, CPC), a súmula impeditiva 

de recurso (art. 518, § 1o, CPC) e a súmula vinculante (art. 103-A, CF/88)”.75 Com o CPC 

editado em 2015 houve a introdução dos precedentes vinculativos em sua maior e ampla 

dimensão nos termos do seu art. 927, "para impor a observância vertical das decisões dos 

Tribunais Superiores por todos os juízes e tribunais do país, e a das decisões dos Tribunais 

locais, pelos órgãos a eles vinculados”76. 

 É possível ainda citar o art. 1.036 do novo CPC que prevê regime processual específico 

para julgamento por amostragem, quando houver multiplicidade de recursos extraordinários ou 

especiais com fundamento em idêntica questão de direito. E o regime de julgamento por 

amostragem também consta do incidente de resolução de demandas repetitivas, com 

repercussão aos processos em curso na esfera de jurisdição dos Tribunais de segundo grau (arts. 

976 e 985 do CPC). Indo além, o art. 947 prevê o incidente de assunção de competência, em 

que "não se exige a atualidade da multiplicidade de demandas iguais. Mas, pela relevância da 

questão e pela repercussão que sua resolução terá além dos limites do processo atual, justifica-

se a preocupação de estabelecer critério mais rigoroso para definição da tese de direito."77 

Todas essas mudanças no Código de Processo Civil demonstram que o Legislador reforçou o 

papel dos Tribunais na formação de decisões mais estáveis e capazes de assumir força 

vinculante, de observância obrigatória pelos demais juízes, aproximando o sistema da ideia 

subjacente ao papel dos precedentes na common law. 

 
75 DIDIER JR, Fredie. Editorial 49. Disponível em <http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-49/> 
Acesso em:10 set. 2019.  
76 THEODORO JUNIOR, Humberto. Common Law e Civil Law. Aproximação. Papel da Jurisprudência e 
Precedentes Vinculantes no Novo Código de Processo Civil. Demandas Repetitivas. Disponível em 
<http://genjuridico.com.br/2019/02/06/common-law-e-civil-law-aproximacao-papel-da-jurisprudencia-e-
precedentes-vinculantes-no-novo-codigo-de-processo-civil-demandas-repetitivas/> Acesso em 10 mai. 2019. 
77 THEODORO JUNIOR, Humberto. Common Law e Civil Law. Aproximação. Papel da Jurisprudência e 
Precedentes Vinculantes no Novo Código de Processo Civil. Demandas Repetitivas. Disponível em 
<http://genjuridico.com.br/2019/02/06/common-law-e-civil-law-aproximacao-papel-da-jurisprudencia-e-
precedentes-vinculantes-no-novo-codigo-de-processo-civil-demandas-repetitivas/> Acesso em 10 mai. 2019. 
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 Mesmo com a redução das diferenças, vale enfatizar que, em profundo estudo sobre 

precedentes e os sistemas jurídicos, Thomas Bustamante demonstra a incorreção da tese da 

autonomia metodológica do common law, afirmando que a principal diferença entre os sistemas 

acaba recaindo na forma pela qual o Legislativo atua, uma vez que de lá se extraem as regras 

mais ou menos amplas editadas para regular as relações sociais.  

 
Em linhas gerais, o que pretendemos deixar claro é que o fundamento do direito 
jurisprudencial no common law e no civil law é, em grande linhas, o mesmo, sendo que a única 
diferença entre o desenvolvimento do direito judicial no common law e no civil law que se 
pode ainda encontrar é uma diferença de grau. (…) As diferenças que ainda remanescem entre 
o civil law e o common law não estarão nem no raciocínio jurídico, no processo hermenêutico 
de construção de sentido para as normas jurídicas em geral, nem necessariamente nos modos 
de justificação da decisão, nos argumentos que prevalecem no discurso jurídico. É provável, 
aliás, que a principal diferença entre as duas tradições não esteja na forma como os juízes 
desenvolvem o direito através da interpretação  legislativa, da aplicação de precedentes e do 
uso de analogias e reduções teleológicas, mas no modo como o legislador se comporta em 
cada uma das tradições jurÍdicas.78 

 

 Nesse contexto, se a busca é por experiências que tragam mais segurança jurídica e 

estabilidade para as relações, há quem tente verificar a distinção das características dos sistemas 

pela forma de se legislar.79 Uma noção que se tem da common law é a de que a interpretação 

gramatical/literal é mais usada porque os textos são mais diretos e dependem menos de 

interpretação. Quando o conteúdo da legislação é muito detalhado, as omissões podem ser 

interpretadas como propositais, abrindo-se espaço para discussão se o Congresso deveria ter 

previsto  regras para esses casos omissos. Quando o Legislador especifica muito o conteúdo da 

regulação, deixando para o regulador uma margem menor de discricionariedade, é perceptível 

que são adotadas certas precauções em relação ao Poder Executivo e, por uma questão cultural, 

também em relação à limitação da judicial review. Ao detalhar a lei, é como se o Legislativo 

tentasse antecipar problemas80, porque lá os Tribunais acabam tendo mais facilidade para fazer 

as regras aplicáveis aos casos concretos sem, necessariamente, haver norma anterior, 

 
78 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: a justificação e a aplicação de regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses. 2012. p. 2. 
79 "Although the differences are often exaggerated[1], the civilian tradition of legislative drafting favours 
openness and generality (sometimes referred to as "fuzzy" law)[2] while the common law tradition favours 
precision and particularity (which may be called "fussy" law). Fussy law concentrates on detailed distinctions 
thrown up by a focus on specific circumstances. Fuzzy law, on the other hand, provides general principles in the 
context of broad legislative purposes”. CAMPBELL, Lisbeth. Legal Drafting Styles: Fuzzy or Fussy? Faculty of 
Law, Australian National University Issue: Volume 3, Number 2, 1996. 
80 "Hoje o direito anglo-saxônico aproxima-se, gradativamente, do sistema romanista. A lei vai assumindo uma 
função cada vez mais importante, especialmente como instrumento para a consecução de políticas públicas.” 
CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade legislativa do poder executivo. 3a. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 75. 
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(lembrando que, em muitos casos, o julgador é um júri composto por pessoas comuns do povo, 

sem formação jurídica).81  

 Note-se que, mesmo no regime de common law americano, cada vez mais regras são 

criadas por meio das Agencies, gerando inúmeros debates acadêmicos sobre os limites de 

criação de normas administrativas em face da legitimidade democrática do processo legislativo 

na edição dos statutes.82  

 Lisbeth Campbell, em análise que compara os sistemas, enxerga como vantagem um 

sistema de leis mais detalhadas e precisas, pelo fato de que se atinge uma previsibilidade que 

dá mais segurança jurídica para os cidadãos, além do fato de que existiria maior controle 

democrático, pois a decisão judicial é proferida por servidor que não passa pelo processo de 

escolha popular (juiz) e poderia alterar o sentido do que os legisladores eleitos debateram e 

decidiram democraticamente. Em contraponto, como desvantagem, percebe que, por mais 

detalhadas que sejam as disposições, quanto mais específico for um conjunto de provisões, mais 

provável que algo relevante seja deixado de fora, o que “por si só gera incerteza sobre se a 

circunstância omitida deveria ser coberta ou não”.83 

 Volte-se a registrar que, para fins do presente trabalho, não é necessário aprofundar o 

estudo das bases teóricas e históricas que diferenciam ou aproximam esses sistemas, bastando 

demonstrar que aquilo que os aproxima é suficiente para permitir a análise comparativa sobre 

regulação e judicialização, com inspiração em estudos que se desenvolveram há mais tempo 

nos Estados Unidos e podem ser aproveitados para pesquisas semelhantes no Brasil. Relevante, 

 
81 Aqui no Brasil o júri tem previsão constitucional, numa situação especifica, na seara criminal, em casos de 
crimes dolosos contra a vida: 
Art. 5º XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: 
a) a plenitude de defesa; 
b) o sigilo das votações; 
c) a soberania dos veredictos; 
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;  
82 A questão das leis e regras positivadas num sistema de common law gera debates em relação ao grau de 
comprometimento dos juízes com o texto positivado. Sobre o debate americano, veja-se SUSTEIN, Cass. 
Interpreting statutes in the regulatory State. Harvard Law Review. vol. 103, nº 2, 1989. Disponível em < 
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=4d44ed35-0a4d-4e53-b76d-
aa42099f0498%40pdc-v-sessmgr02> Acesso em 26 set. 2019. e SHARKEY, Catherine M. The Administrative 
State and the common law: regulatory substitutes or complements? Emory Law journal vol 65, pp. 1705, 2016. 
Dentro do regime de common law na Austrália, anote-se a observação sobre a crescente influência das normas 
positivas criadas sobre diversos assuntos, que precisam ser conjugadas como o regime de criação de precedentes 
tradicionalmente usado na Commonhealth, o que vem causando dificuldades interpretativas que ainda não foram 
pacificadas no âmbito da Suprema Corte. POMERENKE, Adam. Statute and common law. Current Legal Issues 
Seminar Series, 2017, Disponível em < 
https://law.uq.edu.au/files/27798/Statute%20and%20Common%20Law%20%28Final%29.pdf> Acesso em: 29 
out. 2019. 
83 CAMPBELL, Lisbeth. Legal Drafting Styles: Fuzzy or Fussy? Faculty of Law, Australian National University 
Issue: Volume 3, Number 2, july 1996. 
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portanto, apresentar a característica do sistema de common law, pela tradição que tem na 

formação de precedentes que estabelecem regras de conduta e deveres de cuidado para os 

cidadãos, em contraposição a um sistema paralelo de comando e controle por parte de 

reguladores.84    

 E o tema guarda total relação com a produção de normas no âmbito administrativo, 

característica destacada em relação às Agências Reguladoras brasileiras, naquilo que se 

denomina processo administrativo normativo, valendo o alerta de Juliana Bonarcorsi de Palma: 

 
Em grande medida, o desenvolvimento do processo administrativo normativo nas Agências 
Reguladoras deve-se à influência dos sistemas de common law, notadamente o norte-
americano, bem como em razão dos documentos de análise do panorama regulatório brasileiro 
produzido pela OCDE. (…) Pontualíssimos são os órgãos e entes administrativos que 
desenvolvem processo administrativo normativo fora do âmbito das agências reguladoras, 
como o CNJ e o CONAMA.85  

   

 Vista, então, a opção legislativa sobre a criação de regras positivadas de forma mais ou 

menos aberta, na civil law, bem como o crescimento dos comandos normativos expedidos por 

entes administrativos na common law, cabe ressaltar mais um aspecto que se entende relevante 

para compreender a complexidade de um ordenamento que assume a possibilidade de existência 

de um duplo sistema de regulação. A responsabilidade civil, principalmente a contratual, em 

ambiente regulado, sofre influxo direto das normas exaradas pelo agentes estatais (reguladores 

ou juízes), sem que as partes tenham tanta autonomia privada para pactuar livremente seus 

interesses. Tal questão será retomada adiante, mas deve ser desde já iniciada.  

 A noção de responsabilidade civil, dentro do mundo do direito "designa o dever que 

alguém tem de reparar o prejuízo decorrente da violação de um outro dever jurídico”86 Já sob 

o olhar  econômico, a responsabilidade civil extracontratual “tem por finalidade internalizar 

externalidades negativas (dano), fazendo com que o causador arque com as consequências de 

seus próprios atos”87, enquanto "o direito contratual diz respeito a relações entre pessoas para 

 
84 Dentro do contexto de AED, Rachel Sztan afirma: ”Por outro lado, verificamos que, na prática, existe uma 
crescente convergência entre as tradições de direito consuetudinário e as de direito romano-germânico, a qual 
possibilita uma adaptação funcional dos institutos originários de uma tradição em outra.” SZTAN, Rachel. 
GORGA, Erica. Tradições do direito. pp. 138-196. In: ZYLBERTAIN, Decio. SZTAJN, Rachel (org.). Direito e 
Economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. p. 149. 
85 PALMA, Juliana Bonarcorsi de. Atividade normativa da administração pública. Tese de doutorado Disponível 
em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-18052017-131051/pt-br.php> Acesso em: 09 set. 
2019. p. 226. 
86 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. Malheiros Editores Ltda: São Paulo, 6a. 
ed. 2005.  
87 GICO JUNIOR, Ivo T. Responsabilidade Civil Extracontratual. In: PINHEIRO, Armando C. PORTO, Antonio 
J. M. SAMPAIO, Patricia R. P. Direito e Economia: diálogos. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2019. p. 325. 
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as quais os custos de transação de acordos privados são relativamente baixos”.88 Considere-se 

que a responsabilidade civil contratual/extracontratual é a base do direito privado, que precisa 

ser examinada no caso da relação de planos de saúde. 

 
Primeiro, contrato e ilícito são os pilares do direito privado, portanto, invoca e evidencia a 
presunção de que a judicialização, não a regulação, é o ponto de partida para lidar com 
responsabilidade médica. Segundo, o contrato implica um relacionamento comercial e cada vez 
mais é o mecanismo para estruturar o financiamento e a prestação de serviços de saúde. Portanto, 
a linguagem do contrato conota o controle corporativo e a motivação do lucro.89 (tradução livre) 

 

 No sistema de common law, os padrões de negligência, dever de cuidado e boa-fé são 

cunhados ao longo do tempo, criando verdadeiras regras de conduta para casos de ação/omissão 

que surjam danos90. Na civil law, esses conceitos são extraíveis da lei e demais atos normativos. 

Em ambos os casos, essas regras ou princípios são feitos para se obter concordância com 

padrões de comportamento, o que é visto como equiparável à regulação, apesar da diferença 

em um aspecto básico: a necessidade de estar conforme a regulação é exigida mesmo que não 

haja dano prévio, enquanto que a responsabilização só ocorre se o dano já tiver ocorrido. Nesse 

sentido, contextualizando a alteração na visão rígida que se tinha do fenômeno contratual 

clássico, José Rodriguez e Bruno Salama demonstram que:  

 
A exemplo do que ocorreu no direito continental, os autores anglo-saxões também dirigiram 
críticas importantes ao que se pode chamar de “direito contratual clássico”, ou seja, a visão do 
contrato como negócio jurídico instantâneo, praticado entre indivíduos descontextualizados. No 
Brasil, a visão da “obrigação como processo” de Clóvis do Couto e Silva e toda uma literatura 

 
88 COOTER, Robert. ULEN, Thomas. Direito e economia, 5ª ed. São Paulo: Bookman Companhia Editora, 2010. 
p. 322. 
89 "First, contract and tort are the pillars of private law, so invoking either evinces a presumption that litigation, 
not regulation, is the starting point for addressing medical injury. Second, contract implies a business relationship 
and increasingly is the mechanism for structuring health care finance and delivery. The language of contract 
therefore connotes corporate control and the profit motive.” SAGE, Willian M. Unfinished business: how 
litigation relates to health care regulation. Journal of health politics, policy and law. Columbia University of 
Law. Vol. 28, nº 2. april-june 2003, p. 404. Disponível 
em:<http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=10194250&S=R&D=aph&EbscoContent
=dGJyMNHr7ESeqK84yOvqOLCmr1GeprdSr624TbWWxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGstkqvqLBRuePf
geyx43zxo%2BR%2F9AAA>  Acesso em 24 jul. 2019. 
90 The common law developed over centuries a small set of default rules that courts have used to fill gaps in 
otherwise incomplete contracts between commercial parties. (… ) In the United States, default rules and standards 
originate in two ways. Courts necessarily create them in the course of deciding cases. Judicial creations that many 
courts accept and that last for decades (or more) constitute the common law of contract. In addition, the American 
Law Institute (“ALI”) and the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (“NCCUSL”), 
private lawmaking groups that we collectively call “drafters,” have created default rules and standards for Article 
2 of the Uniform Commercial Code (“UCC”) and the two contracts restatements.” SCHWARTZ, Alan. SCOTT, 
Robert E. The common law of contract and the default rule project. Virginia Law Review, Vol. 102, Issue 6, 
2016. Disponível em <http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=439e6fb2-f809-4dcc-
b105-7019947528e2%40sdc-v-sessmgr01> Acesso em 28 out. 2019. 
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que discute conceitos como “dirigismo contratual” e “paradigma social dos contratos” 
desempenharam papel semelhante.91 
 

 Verifica-se, portanto, que a distância entre os sistemas não é tão grande assim, sendo 

que a postura adotada pelo Poder Legislativo ao editar leis, ora dando margem de interpretação 

aos juízes, ora modulando o espaço de discricionariedade dos reguladores, influencia na forma 

de solução de conflitos e de interpretação das leis, porque permite espaços de atuação 

compartilhados entre Agências e Tribunais. Dando prosseguimento, então, à análise de direito 

comparado, vale trazer casos concretos para ilustrar aspectos que envolvem essa relação, 

auxiliando na observação dos exemplos brasileiros que serão trazidos nos demais segmentos.  

 

 

 1.3. Regulação via judicialização  
 

 

 Diante das percepções teóricas anteriormente vistas, resta ilustrar a relação entre regras 

administrativas e decisões judiciais, trazendo algumas situações reais relevantes, que já 

ocorreram nos Tribunais americanos e foram objeto de investigação por estudiosos, Destacam-

se, nesse sentido, os aspectos mais importantes que envolveram esses litígios, escolhidos pelas 

características que envolviam os conflitos, tanto pelas consequências no âmbito econômico, 

como na dimensão política. 

 Regulação via judicialização é uma tradução possível da expressão regulation through 

litigation cunhada por Robert Reich92, ao comentar ações judiciais propostas pelo poder público 

contra a indústria do cigarro, sob o pretexto de obter indenização por prejuízos ao orçamento 

público sobrecarregado pelos danos causados aos particulares. Em sua análise, o aumento das 

demandas judiciais denotaria, na verdade, a intenção dos governos de alcançar acordos que 

previssem regras gerais e obrigações não contidas nos regulamentos e leis sobre aquele tema, 

escapando ao processo político de formação das regras. Uma possível explicação para isso, 

 
91 Continuam os autores: "Neste caso, o raciocínio é o seguinte: as trocas comerciais exigem um grau mínimo de 
colaboração entre seus participantes para que funcionem adequadamente. Ver o mercado como um conjunto de 
indivíduos, que apenas maximiza lucros e minimiza prejuízos conforme uma ação meramente estratégica, é 
insuficiente para explicar seu funcionamento. Há uma dimensão colaborativa no mercado ligada à posição dos 
agentes no mercado, à sua reputação e à sua interdependência, que os obrigará a contratar, por tempo dilatado e 
em diversas ocasiões, os mesmos agentes.” RODRIGUEZ, José R. e SALAMA, Bruno (org.) Para que serve o 
Direito contratual? Direito, sociedade e economia. São Paulo: Direito GV, 2014. p. 8-9. 
92 REICH, Robert. Regulation is out, litigation is in. The American Prospect. December 19, 2001. Disponível em 
<https://prospect.org/article/regulation-out-litigation> Acesso em 27 jul. 2019. 
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polemiza o autor, seria a incapacidade de movimentar o processo político contra os grandes 

grupos econômicos, fortes em lobby e financiamento de campanhas: 

 
Talvez porque políticos - mais dependentes do que nunca de empresas para contribuições de 
campanha - podem não ser confiáveis para proteger o resto de nós dos grandes negócios. A 
era do grande governo pode ter acabado, mas a era da regulação via judicialização apenas 
começou93 (tradução nossa) 
 

 Essa possibilidade de influência na regulação por meio de decisões ou acordos advindos 

de processos judiciais pode ocorrer nas mais diversas situações, demonstrando como é difícil 

traçar linhas claras de separação das atividades típicas de Agências e Tribunais. Vale a pena 

uma breve descrição desse e de outros casos que fazem a doutrina debater a existência de 

influência da regulação na judicialização e vice-versa. 

 

 

 1.3.1. Master Settlement Agreement94  
  

 

 Por muito tempo as empresas produtoras de cigarros foram acionadas individualmente 

por fumantes que adoeceram após o consumo de seus produtos. Esses litígios não culminavam 

em condenação da indústria do tabaco. A partir do ano de 1995, porém, uma nova investida foi 

feita, desta vez por parte de vários Estados norte-americanos, sob alegação de que era 

necessário ressarcirem os cofres públicos pelo custo de tratamento de pessoas fumantes no 

sistema de saúde. As ações foram movidas em uma época de mudança do sentimento público 

em relação ao cigarro, em que havia uma negativa imagem das indústrias e tentativa de edição 

de novas leis mais rígidas sobre sua comercialização. Esses litígios foram agrupados em um 

grande acordo, confeccionado no ano de 1998, conhecido como Master Settlement Agreement 

(MSA), cuja repercussão foi muito grande, objeto de diversos estudos,95 inclusive pelo fato de 

que o motivo do acordo não restou muito bem compreendido, uma vez que a indústria ainda 

 
93 “Maybe that's because politicians - more dependent than ever on industry for campaign contributions - can't be 
trusted to protect the rest of us from big business. The era of big government may be over, but the era of regulation 
through litigation has just begun” REICH, Robert. Regulation is out, litigation is in. The American Prospect. 
December 19, 2001. Disponível em <https://prospect.org/article/regulation-out-litigation> Acesso em 27 jul. 2019. 
94 Disponível em <https://www.publichealthlawcenter.org/sites/default/files/resources/master-settlement-agree-
ment.pdf> Acesso em: 22 out. 2019. 
95 Por todos VISCUSI, Kip. W; HESCH, Joni. Tobacco regulation through litigation. The master settlement agree-
ment. pp. 71-101. In: KESSLER, Daniel P. Regulation versus Litigation: Perspectives from economics and 
law.  The University of Chicago Press, 2011. 
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não havia sido condenada nos casos individuais e não havia elementos que levassem a crer que 

o seria nos casos coletivos. 

 O valor total do acordo se aproximou de 240 bilhões de dólares, aplicáveis por vinte e 

cinco anos, o que potencializou um efeito de ancoragem para acordos de indenização de danos 

na casa dos bilhões, e não dos milhões como se tinha por precedentes. E o pagamento dessa 

indenização não foi feito de forma convencional, pois o compromisso previa a realização de 

pagamentos prospectivos baseados na quantidade de cigarros comercializados, o que acabou 

sendo equiparado a uma verdadeira taxação por venda futura. Além disso, o fundamento da 

ação, que era a externalidade causada pelo consumo do cigarro, geradora de gastos na saúde 

pública, não guardava qualquer relação com novas vendas, dado o caráter retroativo de qualquer 

ressarcimento por dano já ocorrido. Outro ponto que causou estranhamento foi a necessidade 

de novos entrantes no mercado de cigarro terem que pagar o mesmo “tributo" apesar de não 

terem qualquer relação com os eventuais danos causados em momento anterior, o que 

provocaria efeito anticompetitivo para o setor.96 

 Apesar de tantas questões levantadas pelo acordo, talvez a mais importante tenha sido 

acusação de se ter criado verdadeira regulação via judicialização, uma vez que, em acordo 

perante o Judiciário, foram criadas regras de conduta, sem qualquer processo transparente e 

democrático.97 As negociações do acordo, por exemplo, se deram às portas fechadas, sem a 

divulgação de informações que permitissem entender ou questionar as bases usadas para se 

chegar no valor final e na forma de indenização.98 E isso foi feito tangenciando o próprio Poder 

Legislativo, locus em que já havia uma série de derrotas às tentativas de aumentar a regulação 

desse setor. O próprio valor a ser pago em vendas futuras era flutuante, pois dependia do ritmo 

de vendas reais, o que acabou sendo percebido como um tributo, criado sem lei.  

 Dessa ideia de que o processo judicial poder ser usado para formar regras regulatórias 

diretas, sem respeitar, necessariamente, uma regra de precedentes (no conceito da common 

 
96 Dirigindo críticas a esse argumento, William Funk informa que alguns estudos demonstram o contrário, ou seja, 
de que a participação de empresas menores aumentou, gerando maior competição no mercado. FUNK, William. 
Regulation by litigation: Not so bad? Regulation & Governance, n. 5, 2011. p. 282. 
97 Outro contraponto a esse argumento feito por William Funk é de que a limitação de participação no processo 
que gerou o acordo foi especialmente a de consumidores. Ocorre que a opinião dos consumidores era mais do que 
sabida pelas autoridades públicas e pela indústria do cigarro, porque inúmeras ações anteriores foram movidas por 
particulares sob o argumento central dos danos causados à saúde, motivo pelo qual não teria sentido criticar o 
acordo. FUNK, William. Regulation by litigation: Not so bad? Regulation & Governance, n. 5, 2011. p. 283. 
98 “Because the details of the MSA negotiations were not made public, one can only speculate as to the source of 
the positive influence of state excise taxes” VISCUSI, Kip. W; HESCH, Joni. Tobacco regulation through 
litigation. The master settlement agreement. pp. 71-101. In: KESSLER, Daniel P. Regulation versus 
Litigation: Perspectives from economics and law.  The University of Chicago Press, 2011. p. 81 
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law), a regulação via judicialização também passou a ser vista como litigância politicamente 

orientada99 a partir da análise de outro caso levado aos Tribunais.   

 

 

 1.3.2. D.C. v. Heller100  
 

 

 Este caso envolveu o Distrito de Columbia (D.C.) e um cidadão chamado Dick Heller, 

que alegou violação da lei local em relação a seus direitos individuais. Em resumo, a legislação 

de Columbia continha uma série de restrições sobre posse de armas de fogo por cidadãos, 

proibindo a manutenção de armas municiadas e tornando crime o porte de armas sem o devido 

registro. Heller teve seu pedido de registro recusado e ajuizou ação contra o Distrito, em 2003, 

sendo o caso rejeitado em primeira instância, mas acolhido em recurso pelo D.C. Circuit, 

quando se entendeu que a lei restritiva de Columbia acabava por violar o direito individual 

assegurado na Segunda Emenda da Constituição norte-americana. O caso chegou à Suprema 

Corte, que afirmou, em 2008, pela primeira vez, a existência de um direito individual de ter 

armas, expressamente fundado na Segunda Emenda. 

 Os desdobramentos quanto aos efeitos sobre a relação de regulação com judicialização 

advêm do histórico de regras sobre o uso de armas pela sociedade norte-americana.101 A 

justificativa econômica da restrição às armas tem origem nas externalidades causadas pelo seu 

uso, como é o problema do aumento da violência, especialmente homicídios e crimes que 

resultam em morte. As restrições costumam recair na imposição de dificuldades de acesso por 

jovens, restrições aos locais de uso, maior rigor no registro, entre outras regras previstas em leis 

e regulamentos estatais102. A principal regra, no entanto, foi criada em 1968, pelo estatuto 

federal denominado Gun Control Act que estabeleceu um padrão mínimo para a regulação de 

armas e forneceu uma estrutura para isolar os Estados entre si, de modo que seja possível que 

 
99 “(…) Since then, other lawful industries such as automobile manufacturers, health insurance companies, 
firearms manufacturers and computer companies have been targets of this policy-driven litigation” SCHWARTZ, 
Victor E.; LORBER, Leah. State Farm v. Avery: State Court Regulation through Litigation Has Gone Too Far. 
Connecticut Law Review, vol. 33, no. 4, 2001. pp. 1215-1238. HeinOnline. 
100 D. C. v. Heller, 554 US 570 (2008) Disponível em <https://www.supremecourt.gov/opinions/07pdf/07-
290.pdf> Acesso em: 23 out. 2019. 
101 Como base da análise, confira-se: COOK, Philip J.; LUDWIG, Jens; SAMAHA, Adam. Gun control after 
Heller. Litigating against regulation. In: KESSLER, Daniel P. Regulation versus Litigation: Perspectives from 
economics and law.  The University of Chicago Press, 2011. 
102 Para um histórico das regras principais sobre armas nos EUA, confira-se https://time.com/5169210/us-gun-
control-laws-history-timeline/ Acesso em: 20 out. 2019. 



38 
 

alguns adotem padrões mais rígidos do que o mínimo federal. Isso significa, na prática, que as 

legislações específicas serão editadas conforme as necessidades e exigências das populações 

locais. 

 Como algumas regras mais restritivas foram adotadas por algumas cidades, em resposta 

aos crescentes índices de violência, alguns Estados aprovaram leis que restringiam a 

competência das cidades para regularem a matéria, mantendo no nível estadual a regulação 

principal da matéria. Isso provocou judicialização por parte de inúmeras cidades que sofriam 

prejuízos com criminalidade, visando alterar esse sistema regulatório. 

 Aponta-se que a inspiração por trás dessas ações estaria o resultado do litígio dos 

Estados contra a indústria do tabaco, que resultou em acordo favorável aos cofres públicos. No 

caso, as cidades estariam judicializando suas pretensões contra a indústria de armas, para 

ressarcir o erário municipal, que sofria com os danos provocados pela violência, principalmente 

no tocante aos sistemas de saúde e policial. Em percepção crítica, no entanto, aponta-se que as 

cidades apostaram em uma saída judicial para a incapacidade de conseguirem modificar as 

regras por meio do processo legislativo no nível estadual.103  

 Em reação a essas ações movidas pelas cidades, a indústria de armas conseguiu aprovar 

no Congresso Federal, em 2005, uma lei que lhe dava imunidade, tanto em nível federal como 

estadual, contra danos decorrentes de uso criminoso de armas (Protection of lawful commerce 

in arms act). Apesar de o estatuto federal protetivo à indústria das armas poder ser desafiado 

nos Tribunais, com a decisão da Suprema Corte em caso individual, houve sinalização clara de 

força da indústria armamentista contra a pretensão das cidades, com potencial de fazer seus 

litígios mudarem de direção, abrindo-se um novo leque de ações, agora propostas contra as 

próprias regulações municipais restritivas. E isso realmente já ocorreu, sendo o mais 

emblemático caso McDonald v. Chicago104, decidido pela Suprema Corte em 2010, estendendo 

o entendimento de Heller para os Estados e, por consequência, suas cidades, inabilitando-as a 

limitarem o direito dos cidadãos com regulações restritivas.   

 Digno de nota, portanto, é o fato de que o caso dos cigarros poderia ser reputado como 

típica criação de regulação via judicialização e o caso das armas teve efeito contrário, de 

limitação da regulação pela via da judicialização.  

 
103 Uma diferença essencial entre os casos contra a indústria de cigarro e de armas é a característica dos litigantes. 
Além de serem cidades, em vez de Estados, no pólo ativo, o mercado de armas era menor e mais disperso, 
diminuindo a chance de acordos em valores significativos. Cf. COOK, Philip J.; LUDWIG, Jens; SAMAHA, 
Adam. Gun control after Heller. Litigating against regulation. In: KESSLER, Daniel P. Regulation versus 
Litigation: Perspectives from economics and law.  The University of Chicago Press, 2011. p. 115. 
104 McDonald v. Chicago, 561 U.S. 742 (2010) Disponível em <https://supreme.justia.com/cases/fed-
eral/us/561/742/> Acesso em: 22 out. 2019. 
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 1.3.3. Avery v. State Farm105 
 

 

 O caso Avery v. State Farm foi um litígio proposto por um grupo de contratantes de 

seguros  privados, que acionou, em 2001, o grupo segurador cuja principal empresa é a State 

Farm Mutual Automobile Insurance Company, alegando quebra de contrato, fraude contra o 

consumidor e pedidos de indenização equitativa. O principal motivo da reclamação era a 

autorização dada pela seguradora para que as empresas credenciadas fizessem reparos nos 

carros danificados utilizando peças de qualidade inferior no lugar de peças novas originais 

(original equipment manufacturer parts - "OEM parts"). As seguradoras usavam peças não 

originais para fazer os reparos porque essas eram mais baratas, o que, segundo alegado em 

defesa, ajudava a diminuir o preço do seguro para todos, sem afetar a qualidade do reparo. 

 Essa ação coletiva (class action) culminou em condenação dada pelo júri106 no valor de 

1,2 bilhões de dólares (sendo 600 milhões de dólares na forma de danos punitivos107), em um 

processo que  envolveu 4,7 milhões de segurados em 48 Estados americanos. 

 A primeira crítica de parte da doutrina é quanto à admissão da ação como coletiva (class 

action)108, pois cada reparo demandado pelos consumidores às seguradoras seria diferente entre 

si. Como essas relações eram feitas em contratos individuais, que tinham cláusulas próprias e 

poderiam estar submetidas a regras gerais editadas pelos Estados, alegou-se que não havia 

identidade necessária para essa classificação. A defesa alegava também que os contratos 

informavam essa possibilidade de usar peças não originais aos segurados109. Por outro lado, a 

 
105 Avery v. State Farm Mutual Automobile Insurance Company. Nº 5-99-0830. Appellate Court of Illinois, Fifth 
District. Para consulta ao caso, https://caselaw.findlaw.com/il-court-of-appeals/1141452.html. 
106 Lembrando que o júri, formado por pessoas comuns do povo, julga determinados processos nos EUA, o que 
não é possível no sistema brasileiro. 
107 Maria Celina Bodin de Moraes explica que as tentativas de se prever expressamente na lei a aplicabilidade de 
danos punitivos no Brasil foi rejeitada por ocasião do projeto do código de defesa do consumidor (com o veto do 
artigo 16) e no projeto do código civil de 2002, em substitutivo ainda na tramitação legislativa. MORAES, Maria 
Celina Bodin de. Punitive damages em sistemas civilistas: problemas e perspectivas. Revista Trimestral de 
direito civil, vol. 18. Rio de Janeiro: Padma.  Porém, como reporta Diogo Naves Mendonça, o STF já reconheceu 
a possibilidade da dupla função da reparação no Agravo de instrumento 455.846 (Relator Min. Celso de Mello, 
DJe. 11/10/2004), enquanto que o STJ reconhece a função compensatória e a função punitiva, sob outras 
denominações (retributiva, educativa, pedagógica, de desestímulo). MENDONÇA, Diogo Naves. Análise 
econômica da responsabilidade civil: o dano e sua quantificação. São Paulo: Atlas, 2012. 
108 Para aprofundamento da crítica, consulte-se: SCHWARTZ, Victor E., LORBER, Leah. State Farm v. Avery: 
State Court Regulation through Litigation Has Gone Too Far. Connecticut Law Review, vol. 33, no. 4, Summer 
2001, pp. 1215-1238. HeinOnline. 
109 Aqui se abre um grande debate em torno do problema de informação ao consumidor e sua capacidade real de 
diminuir a assimetria de informação existente em determinados setores. Para uma visão mais completa sobre o 
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identidade foi admitida pela similaridade das cláusulas e sua interpretação uniforme feita pelos 

Tribunais em causas individuais. Note-se que, classificar como class action era essencial para 

dar a força que o caso teve, no intuito de incutir receio de condenação nas seguradoras.  

 Em relação a essa forma de litígio, Eric Helland e Jonathan Klick entendem que as ações 

coletivas funcionam de modo parecido com regulação, pelo menos para aquele grupo envolvido 

no litígio.110 O que seria incerto é a forma de funcionamento em conjunto ou se são substitutos 

para dissuasão de atividades arriscadas como, por exemplo, ações poluidoras, produção de 

remédios etc. Caso seja possível responder afirmativamente à questão de substituição da 

regulação pelo litígio coletivo, os autores entendem que essas ações não são um mero 

instrumento processual facilitador de acesso à Justiça, mas uma parte da estrutura de regulação. 

 Note-se que os casos trazidos de exemplo envolvem, em regra, ações coletivas, em que 

interesses de uma gama de pessoas podem ser reunidos em um processo de interesse comum, o 

que costuma estar abrigado, nos EUA, pela Rule 23 do Federal Rules of Civil Procedure111 112. 

Pode-se dizer que o objetivo da política por trás da ação coletiva é encorajar os indivíduos, que 

de outra forma não têm incentivo para apresentar ações individuais por causa de seus danos, a 

se unirem a outros para reivindicar seus direitos em uma única ação. Pela natureza do dano, 

pela dificuldade na prova, pelo baixo valor individual ou pela dificuldade de acesso à justiça, 

as ações coletivas funcionam como forma de se facilitar a compensação de danos que 

ultrapassam a esfera individual e teriam baixa capacidade de serem enfrentados por indivíduos 

de forma isolada.  

 
tema, confira-se LOEWENSTEIN, George; SUSTEIN, Cass; GOLMAN, Russell. Disclosure: psychology 
changes everything. Annual Review of Economic. Vol. 6:391-419. Disponível em 
<https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-economics-080213-041341> Acesso em: 23 out. 2019.  
110 HELLAND, Eric. KLICK, Jonathan. The tradeoffs between regulation and litigation: evidence from insurance 
class actions. Journal of tort law. Vol. 1, issue 3, 2006. 
111 Essas regras processuais servem para assegurar a justiça, celeridade e menor custo de cada processo e foram 
adotadas inicialmente pela Suprema Corte, em 1937, transmitidas ao Congresso em 1938, passando a ser adotadas 
no mesmo ano. Essas situações que permitiriam a admissão como class action seriam: (i) A classe é tão numerosa 
que a união de todos os membros é impraticável; (ii) Existem questões de fato ou de direito comuns à classe; (iii) 
As partes representativas protegem de forma justa e adequada os interesses da classe; [e] (iv) A ação coletiva é um 
método apropriado para a adjudicação justa e eficiente da controvérsia. "The Federal Rules of Civil Procedure (eff. 
Dec. 1, 2018) govern civil proceedings in the United States district courts. Their purpose is "to secure the just, 
speedy, and inexpensive determination of every action and proceeding." Fed. R. Civ. P. 1. The rules were first 
adopted by order of the Supreme Court on December 20, 1937, transmitted to Congress on January 3, 1938, and 
effective September 16, 1938. Disponível em <https://www.uscourts.gov/rules-policies/current-rules-practice-
procedure/federal-rules-civil-procedure> Acesso em 10 jun. 2019. 
112 No Brasil, alguns estudos advogam que os litígios de consumidores contra empresas reguladas devam ser feitos 
por meio de ações coletivas regidas pela Lei de ação civil pública (lei nº 7.347/85) e do CDC (lei nº 8.078/90), 
pela ótica da justiça de uma decisão isonômica, mas sem considerarem o efeito regulatório de eventual decisão. 
Cite-se como exemplo: GRINOVER, Ada Pelegrini (org.) Avaliação da prestação jurisdicional coletiva e 
individual a partir da judicialização da saúde. relatório de pesquisa. FGV SP, 2014. e AUGUSTO, Marcelo. 
ANDREA, GIANFRANCO FAGGIN. Ações coletivas como instrumento de concretização de políticas públicas: 
o caso do ativismo judicial dialógico no TJSP. Revista de Direito Constitucional e Internacional. vol. 97, 2016. 
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 O resultado de uma condenação nesses casos pode ser uma regra mais ampla do que 

aquelas determinadas pelo caso concreto, pois vinculam o condenado a adotar uma postura 

uniforme a um conjunto de pessoas muito maior, o que, na prática, tem o efeito de se 

transformar em um verdadeiro indutor para alteração de práticas comerciais por parte de 

empresas condenadas. Essas mudanças podem se equivaler a uma adequação a regras 

regulatórias não previstas em atos normativos, dada a extensão da mudança de padrão que se 

faz necessária na conduta do agente causador dos danos. 

 No caso Avery, trazido a exemplo, ao serem condenadas a usar apenas peças originais 

nos consertos dos carros, houve uma mudança de comportamento em todas as seguradoras, que 

passaram a ter que se adaptar à nova regulação criada via judicialização. Numa análise 

consequencialista113, há quem critique114 a decisão sob o enfoque de desvalorização no mercado 

de peças usadas e não originais, sendo que isso teria o potencial de aumentar o custo de reparo 

de acidentes de carros, pois apenas as peças originais poderiam ser usadas, incrementando o 

valor desse outro mercado, com o aumento do custo total dos seguros.  

 Verifica-se, portanto, que no conceito da common law, a regulação via judicialização é 

alvo de questionamentos, porque desvia da tradição de respeito a precedentes e também da ideia 

de procedimento democrático, em que as decisões de cunho prospectivo ficariam por conta do 

Legislativo, restando ao contencioso cível servir como forma de reforço da lei, no caso de 

futuras violações do sistema. 

 Trazendo esse debate para a realidade da civil law, o que se poderia cogitar na litigância 

em torno de matérias regulatórias é que, por meio de processos judiciais, pode-se criar solução 

que não encontra fundamento na legislação positivada e nos atos normativos, escapando 

também ao procedimento participativo exigido das Agências.115 

 
113 A positivação de argumentos consequencialistas no ordenamento jurídico brasileiro se deu com a inserção do 
artigo 21 (pela lei nº 13.655/2018) no Decreto-lei nº 4.657/1942 - lei de introdução às normas do direito brasileiro 
- LINDB. O raciocínio consequencialista exige o uso de dados para realização de prognoses, o que implica a 
dificuldade de obtenção e análise de informação confiável para formular alternativas, bem como na capacidade 
real de tomadores de decisão anteciparem todos os possíveis cenários futuros com algum grau de correção. Para 
pertinente crítica sobre esse aspecto, confira-se LEAL, Fernando R. e DIAS, Daniela G. Consequencialismo 
judicial na modulação de efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade nos julgamentos de direito 
tributário. Rev. Bras. Polít. Públicas, Brasília, v. 7, nº 3, 2017 p. 818-843 e MENDONÇA, José Vicente Santos 
de. Dois futuros (e meio) para o projeto de lei do Carlos Ari. In: LEAL, Fernando. MENDONÇA, José Vicente S. 
de. (org.) Transformações do direito administrativo: consequencialismo e estratégias regulatórias. Rio de 
Janeiro: Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, 2016. pp. 31-34. 
114 SCHWARTZ, Victor E., LORBER, Leah. State Farm v. Avery: State Court Regulation through Litigation Has 
Gone Too Far. Connecticut Law Review, vol. 33, n. 4, p. 1215-1238, 2001. 
115 Longe de ser uma mera conjectura, no Brasil já existe processo semelhante ao primeiro exemplo trazido. É o 
caso da ação proposta pela AGU em face das principais fabricantes de cigarros, sob a mesma ótica dos litígios da 
década de 90 nos EUA. Disponível em <http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2019-05/agu-cobra-de-
industrias-de-cigarro-ressarcimento-de-gasto-com-fumantes> Acesso em: 23 out. 2019. 
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 1.3.4. Wyeth v. Levine116 
 

 

  Passando para análise de mais um exemplo, visando ampliar as diversas óticas do 

embate entre judicialização e regulação, vale resumir o caso Wyeth v. Levine. 

 A agência reguladora de alimentos e medicamentos - Food and Drug Administration 

(FDA) aprovou o pedido de medicamento de uma empresa, reputando suficientes suas 

advertências de rotulagem. Porém, uma paciente chamada Diana Levine usou o medicamento 

intravenal e desenvolveu gangrena, sofrendo a amputação de seu antebraço. Apesar de a 

rotulagem alertar que uma injeção intra-arterial poderia causar gangrena e amputação, afirmou-

se que a empresa Wyeth deveria ter orientado os médicos para usarem um método mais seguro 

do que outros disponíveis e mais arriscados. Levine também afirmou que os riscos associados 

à droga significavam que ela não era segura para uso por qualquer método porque a chance de 

danos era significativa em relação aos benefícios esperados. O caso chegou à Suprema Corte 

que decidiu, por maioria, pela condenação da fabricante do medicamento pelos danos causados 

ao paciente. 

 O ponto principal neste caso é que a decisão da Suprema Corte admitiu que, mesmo em 

um sistema regulado, em que a empresa estava de acordo com as normas, é possível sua 

condenação judicial para indenizar a vítima do dano. Em que pese o fato de que no Brasil, dadas 

as características do nosso sistema, o caso pudesse ser observado sob outras vertentes117, é 

importante verificar como analisaram a incidência da duplicidade do sistema de regulação via 

Agência e Tribunais (mesmo considerando que o julgamento se deu sobre um caso de 

indenização, a decisão pode formar um parâmetro de precaução geral mais rígido do que aquele 

previsto em regras administrativas, para casos de omissão de informação, assemelhando-se a 

uma regulação) .   

 No julgamento do caso, a Suprema Corte não aceitou o argumento da fabricante de que 

seria impossível cumprir as obrigações impostas pela lei estadual de responsabilidade civil e 

pelos regulamentos federais de rotulagem, simultaneamente. Como decidido, porém, os 

 
116 Wyeth v. Levine, 555 U.S. 555 (2009). Disponível em: <https://www.supremecourt.gov/opinions/08pdf/06-
1249.pdf> Acesso em 10 jun. 2019. 
117 Pode-se imaginar que incidiriam no caso a inafastabilidade de jurisdição (art. 5º XXXV da CR/88), permitindo 
a busca pelo Judiciário para reparação do dano utilizando-se, em tese, a teoria da responsabilidade civil objetiva 
(art. 427 do Código Civil/02) e do fato do produto (art. 12 da lei nº 8.078/90).   
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fabricantes são os principais responsáveis pela rotulagem dos medicamentos, e não o FDA, 

razão pela qual a competência da Agência, consubstanciada na autorização de comercialização 

naqueles determinados termos, não poderia ser interpretada como impedimento de análise do 

caso pelo Judiciário. Isso porque o Congresso não poderia ter pretendido dar à FDA uma 

autoridade decisória sobre rotulagem de medicamentos que impedisse todas as ações ilícitas 

relacionadas. A história legislativa da lei que criou o FDA, a Lei de Alimentos, Drogas e 

Cosméticos, mostra que o Congresso não pretendeu antecipar pela regulação toda a 

responsabilidade que surgisse de falhas das empresas em alertar sobre os riscos de seus 

produtos. Os ministros (Justices) fizeram constar, ainda, que nenhuma deferência é devida a 

uma declaração constante da exposição de motivos de uma norma regulatória que entra em 

conflito com a história legislativa relacionada ao propósito da Lei, até porque esta declaração 

conflitava com a política de longa data da própria Agência.118 

 

 

 1.4. Conclusão parcial 
 

  

 Trazer casos de repercussão em um país com mais tradição em estudos empíricos 

relacionados ao direito, economia e ciência política, serve para ilustrar as diversas 

possibilidades de análise surgidas dos desdobramentos da relação entre a regulação 

administrativa e a criação de regras por meio de ações judiciais. Para o tema deste trabalho, em 

consequência, a comparação entre regulação e judicialização fica mais rica, permitindo 

perceber como é difícil determinar situações exatas em que deveria atuar um ou outro ator 

estatal (regulador versus juiz). 

  Uma vez que os casos que deram origem ao termo regulation through litigation se 

ampliaram, mesmo quando o poder público não era o litigante principal, houve quem tentasse 

identificar119 pontos comuns para traçar um modelo, utilizando, por exemplo, os motivos, a 

 
118 Esse ponto da decisão é interessante porque, no Brasil, a cultura de se exigir transparência e ampla motivação 
sobre os atos normativos regulatórios vem crescendo, inclusive com a necessidade de divulgação dos estudos que 
embasem o entendimento da Agência, por meio de Avaliação de Impacto Regulatório (AIR), tornado obrigatório 
pelas leis nº 13.848/2019 e 13.874/2019. 
119 A ideia original era de que regulation through litigation ocorreria em processos induzidos por um requerente 
do governo com base numa alegação de sub-rogação em massa. Ou seja, no pólo ativo do processo estaria um ente 
estatal, que iria figurar no lugar de vítimas de danos, de modo a obter uma indenização coletiva que possa ressarcir 
os danos causados à coletividade que oneram o orçamento público. Cf. SCHROEDER, Edward T. "Tort by Any 
Other Name - In Search of the Distinction between Regulation through Litigation and Convention Tort Law." 
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subrogação em massa das pretensões levadas à juízo, a responsabilização em massa da empresa 

causadora do dano, entre outros. ë possível entender que a busca por algum significado singular 

nessa definição seria uma tentativa de identificar se realmente havia novidade nesses processos 

ou se apenas havia se formado uma nova percepção sobre a antiga responsabilidade civil por 

danos (torts), usualmente levada ao Judiciário, só que agora, com outras intenções. 

 

Não obstante a aceitação comum de um aspecto regulatório a todos os litígios de 
responsabilização por danos, os autores jurídicos que tratam da regulação via judicialização a 
entendem como uma subclasse da responsabilidade civil ou judicialização em geral.120 (tradução 
livre) 

 
 

 A maneira mais comum de se enxergar a regulação é quando emanada do Poder 

Executivo, distinguindo-se da criação de regras por parte do Legislativo, por meio de leis 

formais, ou por decisões judiciais. Contudo, em uma visão mais ampla121, regulação pode ser 

encarada como um conjunto de comandos, de influência deliberada do Estado na iniciativa 

privada, de criação de regras de conduta, sem excluir as autorrestrições pelos particulares 

(autorregulação), a combinação de regras públicas e privadas, as negociações procedimentais e 

outras variações que dificultam a elaboração de um conceito122 fechado. No trabalho da OCDE, 

as regulações "incluem as leis, pedidos formais e informais e normas subordinadas emitidas por 

todos os níveis de governo, e as normas emitidas por organismos não governamentais ou auto-

reguladores a quem os governos delegaram poderes normativos.”123  

 
Texas Law Review, vol. 83, no. 3, February 2005. pp. 897-932. Disponível em <https://heinonline-
org.sbproxy.fgv.br/HOL/Page?handle=hein.journals/tlr83&div=26&?&collection=journals> Acesso em 10 mai. 
2019. 
120 "Notwithstanding the common acceptance of a regulatory aspect to all tort litigation, legal commentators 
addressing regulation through litigation understand it as a subclass of tort law or of civil litigation in general.” 
POSNER, Eric A. Tobacco Regulation or Litigation?, University of Chicago Law Review. vol. 70, nº 3 pp. 1141-
1157, 2003. Disponível em <https://www-jstor-org.sbproxy.fgv.br/sta-
ble/1600669?seq=1#metadata_info_tab_contents> Acesso em: 22 out. 2019. 
121 A partir das noções de BALDWIN, Robert. CAVE, Martin. LODGE, Martin. Understanding Regulation: 
theory, strategy and pratice. 2a ed. Oxford University Press. 2012. p. 3.  
122 Algumas definições podem ser obtidas na literatura, mas a amplitude que o termo alcançou, dificulta o 
estabelecimento de um conceito único e objetivo. Julia Black conceitua como o uso intencional de autoridade para 
afetar comportamento de um particular de acordo com determinados padrões, envolvendo instrumentos de coleta 
de informações e modificação de comportamento. BLACK, Julia. Decentre Regulation: understanding the role 
of regulation and self regulation in "post regulatory" world, current legal problems. 54: 103-147, 2001. 
Philip Selznick define como o controle sustentado e focado exercido por uma autoridade pública sobre atividades 
valorizadas pela comunidade. SELZNICK, Philip, Focusing organisational research on regulation, In: NOLL, R. 
(ed.) Regulatory policy and the social sciences. Berkley: University of California Press, 1985. p. 363.  Jacques 
Chevallier diz que “pela regulação, o Estado não se põe mais como ator mas como árbitro do processo econômico, 
limitando-se a enquadrar a atuação dos operadores e se esforçando para harmonizar suas ações”. CHEVALLIER, 
Jacques. O estado pós moderno. Tradução Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: Forum, 2009. p. 73. 
123 OCDE, Report on Regulatory Reform, Paris, 1997. Disponível em: <https://www.oecd-
ilibrary.org/governance/the-oecd-report-on-regulatory-reform_9789264189751-en> Acesso em: 19 de out. 2019. 
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 Pela variedade de casos, portanto, entende-se que o termo regulação via judicialização 

poderia ser compreendido em um sentido amplo, como a criação de regras que influenciam 

determinado setor regulado, por meio de litígios levados ao Poder Judiciário, encerrados por 

decisão ou acordo. Destarte, não se aplicaria aqui a visão mais estrita sobre a origem do termo, 

naquelas ações movidas pelo poder público, já que é possível abarcar outras situações em que 

o Judiciário acaba por realizar atividade regulatória ao definir padrões de conduta. 

 Vê-se, então, que a regulação pode ser usada em resposta à judicialização e, de igual 

modo, a judicialização pode ser usada para criar ou limitar a regulação. Essa relação é 

costumeiramente tensa e nem sempre mantém os sistemas isolados pois, muitas vezes, estes se 

sobrepõem.  

 Como visto, para um melhor entendimento dessa relação, iniciou-se pelos  debates da 

doutrina estrangeira que levam em consideração aspectos econômicos e políticos em constante 

interação, expondo os desafios de um controle judicial que determina regras de condutas aos 

cidadãos e um sistema de regulação que pode ser feito por meio de reguladores estatais, mais 

ou menos independentes do Chefe do Executivo e desvinculados dos legisladores. Depois, 

foram buscados elementos institucionais comparativos sobre Agências e Tribunais que 

influenciam o comportamento dos agentes públicos, demonstrando-se também, que os 

elementos de distinção das famílias jurídicas de commom law e civil law não impedem a 

utilização de exemplos e da inspiração da experiência de um país, na prática do outro. Isso é 

importante porque as inspirações brasileiras podem se valer do conhecimento acumulado 

externamente para adaptação e amadurecimento do nosso sistema. Por fim, alguns casos 

práticos foram trazidos a título de ilustração sobre a forma de interseção entre regulação e 

judicialização e os desdobramentos dos litígios envolvendo a possível regulação feita nos 

Tribunais.  

 Concluída essa primeira etapa, passa-se à descrição analítica da atuação da ANS, do 

CNJ e do STJ, acompanhada da exploração dos dados concretos coletados. 
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2. REGULAÇÃO E JUDICIALIZAÇÃO NOS CONFLITOS DA SAÚDE 
SUPLEMENTAR 
 

 

 É relevante o fato de que um quarto da população brasileira possui plano privado de 

saúde, um setor econômico que arrecadou 195 bilhões de reais em pagamentos de 

contraprestações no ano de 2018.124 Por sua vez, importa considerar que o Estado tem o dever 

constitucional de prover saúde para todos os mais de duzentos milhões de cidadãos brasileiros, 

o que ocorre por meio de um complexo sistema público universal e gratuito. Em comum, além 

das dificuldades de se lidar com as intrincadas relações estabelecidas entre os atores desse setor, 

está o fato de que ambas as esferas (pública e privada) vêm figurando em demandas crescentes 

no Judiciário, que exigem prestações positivas para realização de direitos.  

  
O sistema de saúde brasileiro é constituído por uma complexa rede de prestadores e compradores 
de serviços, simultaneamente interrelacionados, complementares e competitivos, formando um 
complicado mix público e privado (…). Compõe-se por três principais subsetores: 1) o público, 
com serviços financiados e prestados pelo Estado, nos seus diversos níveis, incluindo-se os 
serviços próprios das forças armadas; 2) o privado (lucrativo e não-lucrativo), financiado por 
sistemas de reembolso, que podem ser recursos públicos ou privados; 3) o de seguros privados, 
financiados diretamente pelo consumidor ou pelas empresas empregadoras (em geral de forma 
parcial), com diferentes níveis de preços e subsídios.125 

   
 Esse regime adotado no sistema de saúde nacional, que admite atuação pública e 

privada, sobrepondo-se ou se complementando, guarda certa diferença em relação a outros 

setores que eram considerados públicos, mas que passaram por privatizações no âmbito da 

reforma do Estado, origem da criação das Agências Reguladoras. Isso porque, naqueles outros 

setores, as empresas públicas passaram para as mãos da iniciativa privada, mas o Estado não 

continuou com o dever de investir no mesmo serviço por outra via, paralela às ações dos entes 

privados.126 A ideia subjacente era a saída do Estado da prestação direta do serviço, passando 

 
124 ANS. Caderno de informação da saúde suplementar [recurso eletrônico]: beneficiários, operadoras e planos 
Rio de Janeiro: ANS, ano 13, n. 1 (mar.) 2019 - 1.5MB; ePUBDisponível em <http://www.ans.gov.br/images/sto-
ries/Materiais_para_pesquisa/Perfil_setor/Dados_e_indicadores_do_setor/05-08-cad-info-marco-2019-total.pdf> 
Acesso em 01 nov. 2019. 
125 TRAVASSOS, Claudia et al. Desigualdades geográficas e sociais na utilização de serviços de saúde no Brasil. 
Revista Ciência & Saúde Coletiva, vol. 5, nº 1, 2000. pp.133-49. 
126 "Esse baixo conhecimento público sobre a atuação do setor privado é a grande diferença entre a saúde 
suplementar e os demais segmentos regulados. A Agência Nacional de Saúde Suplementar nasceu praticamente 
do zero, pois o conhecimento era retido pelo mercado, diferentemente dos outros setores regulados, p. ex., 
telecomunicações (ANATEL), Petróleo e gás (ANP), e Energia Elétrica (ANEEL), que foram decorrentes da 
desestatização, onde a operação e o conhecimento estavam nas “mãos” do próprio Estado”. CUNHA JUNIOR, 
Luiz Arnaldo Pereira. O mercado de saúde suplementar - a busca do equilíbrio. p. 301. In: NOBRE, Milton A. de 
Brito. SILVA, Ricardo A. Dias da. (coord.) O CNJ e os desafios da efetivação do direito à saúde. 2ª ed. Belo 
Horizonte: Forum, 2013. pp. 301-326 
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basicamente a regulá-lo por meio da criação de normas e de fiscalização. No caso da saúde, 

contrariamente, o setor privado já existia e, com a Reforma Sanitária e a Constituição da 

República, segue paralela a toda uma estrutura pública que deveria ser objeto de atenção e 

investimento maciço por parte do Estado, envolvendo políticas públicas relacionadas à saúde 

básica, prevenção, vacinação, medicamentos e outras ações que fazem parte de uma concepção 

mais ampla de saúde, compatível com o significado de integralidade, norteador do SUS, que 

"diz respeito à articulação entre ações preventivas e assistenciais"127.  

 Por seu turno, a saúde privada é exercida por hospitais, clínicas, seguradoras e 

operadoras de planos de saúde, além de particulares profissionais da área de saúde, que se 

interligam por meio de relações comerciais mercadológicas, das mais variadas formas.   

 Mesmo diante dessa complexidade, quando se fala em judicialização da saúde, de forma 

ampla e genérica, costuma-se incluir dados de saúde privada e pública em conjunto, 

dificultando o entendimento do tamanho e da complexidade de cada fenômeno.128 De toda 

forma, com ou sem essa distinção, é cada vez mais frequente ouvir que a judicialização da saúde 

vem aumentando, de forma a chamar atenção de membros do Judiciário, gestores públicos, 

empresários do setor de saúde, médicos e estudiosos, inclusive fora do Brasil.   

 
Dado que a “epidemia de litígios” provavelmente permanecerá por um tempo e provavelmente 
crescerá, entender esse fenômeno não é apenas academicamente interessante, mas também 
politicamente e socialmente importante. 129 

    

 Uma face muito explorada dessa manifestação aborda, de modo negativo, a busca de 

soluções aos conflitos pela via judicial, em um ângulo em que as causas são tratadas como 

desnecessárias e abusivas.130 Alguns, mais moderados, tentam perceber problemas pela ótica 

 
127 MATTOS, Ruben Araújo de. Integralidade e a formulação de políticas específicas de saúde. p. 52. In: 
PINHEIRO, Roseni e MATTOS, Ruben Araújo de. Construção da integralidade: cotidiano, saberes e práticas 
em saúde. Rio de Janeiro: UERJ, IMS: ABRASCO, 2003. 
128 Pode-se dizer a judicialização consubstancia um fato, constatável na vida real, de procura pelo Poder Judiciário 
para solução dos mais diversos litígios, sendo que aumento do número de processos é o que objetivamente deveria 
se entender por aumento de judicialização, cujas razões podem se entender boas ou más, a depender do ponto de 
vista do observador. Para algumas considerações nesse sentido, confira-se NOBRE, Milton A de Brito. Da 
denominada “judicialização da saúde”: pontos e contrapontos. In: NOBRE, Milton A de Brito. SILVA, Ricardo 
A. da. (coord.) O CNJ e os desafios da efetivação do direito à saúde. 2ª ed. Belo Horizonte: Forum, 2013. pp. 
375-388.  
129 “Given that the “litigation epidemic” is likely to be around for a while, and likely to grow, understanding this 
phenomenon is not only academically interesting but also politically and socially important." YAMIN, Alicia E. 
GLOPPEN, Siri. Litigating health rights: can courts bring more justice to health? Harvard University Press, 
2011. p. 3. 
130 ”Segundo essas narrativas, a judicialização é impulsionada por elites urbanas e interesses privados e é usada 
para acessar medicamentos de alto custo que não fazem parte de listas governamentais.” BIEHL, João. SOCAL, 
Mariana. AMON, Joseph. The Judicialization of Health and the Quest for State Accountability: Evidence from 
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econômica ou pela relação política que envolve a separação de poderes.131 A qualificação da 

discussão se torna importante, portanto: 

  

Defendemos que a judicialização da saúde não é um mal que deve ser combatido, mas deve 
ser qualificada. A preocupação do Fórum está no combate à “má judicialização”, aquela que 
objetiva o ganho fácil, a atuação de cartéis, e até o envolvimento de profissionais criminosos, 
que muitas das vezes se utilizam do Judiciário para ludibriar os cidadãos mais fragilizados. 
(…) Apesar da promessa não cumprida, o SUS é um sucesso estrondoso. Sem ele, estaríamos 
numa situação de barbárie social, em que cada um teria a saúde que pudesse pagar no mercado. 
Os demais países olham o Brasil como a experiência mais interessante das últimas décadas. A 
melhora nos indicadores de saúde é impressionante: expectativa de vida ao nascer, mortalidade 
infantil, controle de doenças infectocontagiosas, redução da mortalidade de doenças crônicas. 
Na atenção à saúde individual, os resultados são heterogêneos. Houve avanços importantes, 
como o Programa Nacional de Imunização e o Programa de Transplantes.132 

 

 Para investigar o fenômeno pela ótica da saude suplementar, parece relevante tecer 

algumas considerações sobre a regulação estatal implementada a partir da edição do marco 

regulatório do setor e da criação da Agência Reguladora setorial. 

  

 

2.1. A regulação da saúde suplementar  
 

  
A relevância social da atividade econômica desempenhada pela iniciativa privada 

justifica a existência de intervenção do Estado no setor. Essa escolha tem base constitucional, 

seja pela leitura direta dos artigos 174 e 197, seja pela leitura do artigo 196, no que tange ao 

aspecto de políticas sociais e econômicas. O artigo 199, inserido sistematicamente entre os 

artigos que tratam do SUS, é o que deixa aberta a possibilidade de atuação privada na assistência 

à saúde sendo que a saúde é encontrada em outros pontos da própria Constituição Federal, 

quando abordados temas diversos, demonstrando sua fluidez e correlação com outros valores 

relevantes constitucionalmente.133  

 
1,262 Lawsuits for Access to Medicines in Southern Brazil. Health and Human Rights Journal. Vol. 18, n. 1, 
2016. p. 210. 
131 REIS, Jane. Direitos sociais, estado de direito e desigualdade: reflexões sobre as críticas à judicialização dos 
direitos prestacionais. Revista Quaestio Iuris. Vol. 8, n. 3, 2015. pp. 2080-2114. 
132 HOSSEPIAN JUNIOR, Arnaldo. ROCHA, Rodrigo S. O Judiciário e a Questão da Saúde: a Busca de uma 
Judicialização Qualificada e de Soluções Negociadas – um Projeto do Fórum da Saúde do Conselho Nacional 
de Justiça. Brasilia: CNJ. p. 53-54. 
133 Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as 
funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para 
o setor privado. 
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Além disso, a temática da saúde percorre diversos pontos do Texto Constitucional. É mencionada 
expressamente como um direito social (art. 6º, caput) e como garantia no âmbito das relações de 
trabalho (art. 7º, XXII). A Constituição também trata de estabelecer competências, comuns e 
concorrentes, para a União, Estados e Municípios para dar consecução às políticas públicas de 
saúde (art. 23, II; 24, XII; e 30, VII), fixando sua forma de financiamento (arts. 165, III; 167, IV; 
195;198, §§ 1º a 3º; e 212, §4º), bem como determinar a adoção de programas particularmente 
voltados para crianças e adolescentes, idosos e portadores de deficiência (art. 208, VII e 227, 
§1º).134 

 

 Vale retomar o raciocínio de que o setor privado de assistência à saúde foi sendo 

modificado desde a década de 60, com limitações de abrangência para trabalhadores e 

servidores, pela previdência/seguridade social, até o marco regulatório hoje existente, em que 

o advento da lei de planos de saúde (Lei nº 9.656, 3 de junho de 1998) traz uma intensa 

intervenção estatal na iniciativa privada. Junto a isso, na “segunda leva" do movimento de 

criação de Agências Reguladoras, foi criada a ANS, autarquia de natureza especial formalmente 

dotada de autonomia reforçada e poder normativo amplo conferido pela Lei nº 9.961, de 28 de 

janeiro de 2000 e, em muitos aspectos, pela própria Lei de Planos de Saúde. A extensão das 

regras que passam a reger o setor é evidente sinal de que se entendeu que havia necessidade de 

reequilibrar os interesses envolvidos nessas relações contratuais.135 

 Uma das razões classicamente atribuídas para regular é a existência de falhas de 

mercado, aqui especificamente a assimetria de informação136, que incrementa o custo total do 

negócio e gera ineficiência. Alguns dos problemas podem ser enumerados a partir da 

dificuldade de obter informações necessárias para contratação, pelo lado do consumidor, com 

a complexidade das regras incidentes sobre um contrato de plano de saúde, dificultador de 

comparação entre os inúmeros produtos existentes no mercado; o dilema de agência (principal-

agente), pela intermediação de acesso aos serviços por um médico que receita o tratamento a 

 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. 
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
§ 1º As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e 
as sem fins lucrativos. 
134 GREGORI, Maria Stella. Planos de saúde: a ótica da proteção do consumidor. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2007. 
135 "A intervenção do estado nas atividades econômicas privadas justifica-se pela necessidade de garantir o 
equilíbrio das relações contratuais de massa, afetadas pela desigualdade imperante entre as empresas e os 
consumidores.” PASQUALLOTO, Adalberto MARQUES, Claudia L. et al. (coord.) Saúde e responsabilidade: 
seguros e planos de saúde de assistência privada à saúde. São Paulo: RT, 1999. p. 46. 
136 PEREIRA, Carlos. Marco regulatório no setor de saúde suplementar: contextualização e perspectivas. In: 
MONTONE, Januario. CASTRO, Antonio Joaquim W. de. (org.) Documentos técnicos de apoio ao fórum de 
saúde suplementar. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, Vol. 3, Tomo 1, 2004. p. 15. 
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ser feito (normalmente autônomo em relação ao paciente e relativamente independente da 

operadora); e, pelo lado das operadoras, a dificuldade de saber a real condição de saúde do 

interessado em contratar o plano para avaliar seu risco. Quanto à assimetria de informação 

existente no setor, Angélica Carlini pondera: 

 

Mesmo quando se trata de contratação realizada por grandes grupos empresariais em beneficio 
de seus empregados, ainda que atenuado o desequilíbrio econômico, o informacional permanece. 
De fato, por mais que grandes grupos econômicos possam possuir e realmente possuem, 
advogados especializados que possam subsidiar os gestores com informações qualificadas, é 
inegável que esses profissionais não dominam todo o conhecimento necessário sobre os cálculos 
atuariais, econômicos, e financeiros realizados para formulação do contrato e seu gerenciamento. 
Também desconhecem elementos fundamentais sobre a atuação médica, hospitalar, de 
fornecimento de medicamentos e produtos de órtese e prótese. Em outras palavras, um setor 
complexo que envolve a prestação de serviços por terceiros (médicos, hospitais, laboratórios), 
milhares de procedimentos diferentes (de pequenos curativos a cirurgias com uso de sofisticados 
equipamentos e técnicas) e, valores tão diferenciados para cada um dos procedimentos possíveis 
de serem realizados, não é um setor cujo equidade informacional possa ser concretizada 
efetivamente.137 

 

 Ressalte-se, também, que o tipo de regulação desempenhado pela ANS pode provocar 

alguma controvérsia, dependendo do ponto de vista que se observe sua atuação. Por vezes, 

quanto aos aspectos econômicos-financeiros, barreiras de entrada e controle de saída do 

mercado e pelo caráter prudencial inspirado no setor de seguros, seria natural pensar em uma 

regulação de natureza econômica, que deveria estar voltada a aumentar eficiência e 

concorrência. De outra forma, pensando nos aspectos assistenciais previstos na lei, poderia-se 

enquadrar como uma regulação social, em um contexto de deficiências de mercado que 

originam esses efeitos prejudiciais, tais como externalidades, poder de barganha desigual, risco 

moral e seleção de risco, informação inadequada ou assimétrica. Os autores australianos 

Windholz e Hodge138 identificam algumas definições para regulação econômica e social, mas 

relativizam a rigidez desse debate sobre sua natureza, em passagem aplicável ao contexto: 

 
Enquanto cada tipo amplo de regulador procura alcançar objetivos de acordo com seus valores 
primários, opera também dentro de um sistema limitado por outros valores. Isso também revelou 
que o equilíbrio alcançado entre valores sociais e econômicos é um contexto específico — com 
balanços diferentes sendo alcançados em relação a áreas políticas diferentes, e em momentos 
diferentes de tempo, em face de necessidades de mudança e circunstâncias. 

 

 
137 CARLINI, Angelica. Judicialização da saúde pública e privada. Porto Alegre: Livraria do advogado Editora. 
2014. p. 124. 
138 WINDHOLZ, Eric; HODGE, Graeme A. Conceptualising Social and Economic Regulation: Implications for 
Modern Regulators and Regulatory Activity. Monash University Law Review , v. 38, n. 2, 2012. Disponível em: 
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2215334> Acesso em 18 jul. 2018. 
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 Assim também entende Tony Prosser:139  

 
 Não há nenhuma linha divisória clara, na prática regulatória, entre decisões econômicas que 
podem ser resolvidas por meio de expertise e decisões sociais baseadas em juízos de valor; essa 
distinção pode ser extremamente útil para propósitos analíticos, porém difícil de aplicar às 
principais competências regulatórias que envolvem tipicamente o uso de ambos. 

 

 Note-se que, apesar do amplo espectro regulatório conferido por lei à ANS, sua atuação 

é limitada quanto aos agentes econômicos do setor, atingindo-os de forma restrita e concentrada 

nas operadoras e seguradoras de planos de saúde, originalmente, e administradoras de 

benefícios, a partir de 2009.140 Cada ator possui uma operação diferente, que deságua em 

interesses corporativos nem sempre convergentes, trazendo um litígio interno concorrencial e 

mercadológico intrínseco ao mercado. A ANS não regula essencialmente a atividade de 

prestadores de serviço em geral, como hospitais e clínicas, bem como a prestação do serviço 

médico em si, submetidas a regras de outros entes, como vigilância sanitária e conselhos 

profissionais. E esses agentes que atuam no sistema de saúde transitam entre o público e o 

privado, pois nada impede, por exemplo, que o mesmo médico seja servidor de um hospital 

público e, em seu consultório particular, seja remunerado por uma operadora de plano de saúde. 

Da mesma forma, pelo art. 199, §1º da CR/88, a atuação complementar da iniciativa privada no 

sistema público pode se dar por meio de convênio, em que hospitais privados atendem pacientes 

pelo SUS, em paralelo ao atendimento dos clientes de operadoras de planos de saúde e de 

procedimentos privados remunerados diretamente por particulares. 

 Com esse breve panorama do setor, cabe descrever a atuação da ANS sob o ângulo dos 

conflitos entre beneficiários e operadoras de planos privados de assistência à saúde, relação esta 

de natureza privada, estabelecida contratualmente, submetida à ordem legal e regulatória 

vigente. É de se destacar, portanto, que tal contrato encerra uma relação de consumo, aplicando-

se a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), 

expressamente mencionada no artigo 35-G da Lei nº 9.656/98141. 

 
139 PROSSER, Tony. The regulatory enterprise. Oxford University Press, 2010. 
140 A figura das Administradoras de benefícios não era prevista na lei nº 9.656/98 e foi criada como ente regulado 
pela própria ANS, por meio da Resolução Normativa º196, de 14 de julho de 2009, que é objeto de ação direta de 
inconstitucionalidade ADI nº 5756 Rel. Min. Gilmar Mendes. 
141 Art. 35-G.  Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam 
o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 2001) 
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 O principal instrumento de atuação da ANS sobre a relação beneficiário/operadora é um 

procedimento administrativo denominado Notificação de Intermediação Preliminar (NIP)142, 

iniciado por reclamações sobre a atuação das operadoras143. Esse procedimento pode ser visto 

como uma forma de resolução extrajudicial de conflito pois ocorre no âmbito administrativo, 

por meio de sistema gerido pela própria ANS, antes da abertura de processo administrativo 

sancionador.144  A partir do cadastramento da reclamação145 do consumidor no sistema, dispara-

se uma mensagem eletrônica para a operadora envolvida no caso, que tem o prazo de dez dias 

para apresentar resposta, dentro do qual, terá cinco ou dez dias para resolver o problema (a 

depender da classificação do caso como demanda assistencial ou não-assistencial, nos termos 

dos artigos 5º e 10 da Resolucão Normativa nº 388, de 2015 da ANS). Por ser uma fase pré-

processual eletrônica, não há atuação da Agência na forma de mediação, até porque a 

notificação da operadora se dá automaticamente pelo sistema, sendo avaliada posteriormente a 

resposta, para classificação da demanda, em um resultado de abertura de processo ou 

arquivamento.146  

 Os dados da ANS demonstram que a média de reclamações de beneficiários se mantém 

estável ao longo dos anos. O mesmo ocorre com o número demandas classificadas como "de 

informações”, em volume bem superior147. 

 

GRÁFICO 1: Evolução da quantidade de informações NIP 

 
142 Com início em projeto piloto no ano de 2008, a NIP foi regulamentada em 2010 e incrementada ao longo do 
tempo. Atualmente está prevista na Resolução Normativa nº 388 de 2015. 
143 As reclamações podem ser recebidas por meio de formulário eletrônico na Internet, por cadastro em atendi-
mento pessoal nos núcleos da ANS nos Estados ou por contato telefônico, pelo Disque ANS. 
144 Processo administrativo sancionador pode ser entendido, de forma sucinta, como um instrumento para que a 
ANS apure a ocorrência de eventual infração cometida por ente regulado, proporcionando o exercício da ampla 
defesa por meio do contraditório, podendo, ao final, ser aplicada uma sanção administrativa, caso comprovada a 
violação da legislação setorial.  
145 A entrada de demandas na NIP pode ser classificada em "informação" e “reclamação”, sendo que as demandas 
de informações não ensejam abertura da fase pré processual da NIP, sendo arquivadas sem apuração de eventual 
irregularidade contida na narrativa do consumidor. Disponível em <http://www.ans.gov.br/images/Estudo_de_de-
mandas_por_informação_registradas_na_ANS.pdf> Acesso em: 06 de nov. 2019. 
146 Segundo o art. 14 da RN 388/2015, existem hipóteses de classificação das demandas pelos fiscais, de acordo 
com a situação encontrada. Se a operadora responder à NIP no sentido de que o problema foi resolvido e o 
beneficiário não entrar em contato novamente com a ANS para dizer que a resposta não foi satisfatória, a demanda 
ficará com status de “inativa", o que ocorre com cerca de 70% das demandas recebidas pela ANS. Pesquisas da 
própria ANS indicam que cerca de  75% dessas demandas inativas teriam sido, de fato, resolvidas, enquanto os 
25% restantes não teriam sido resolvidos, o beneficiário não soube ou não quis informar o resultado ou teriam 
outra forma de resolução (provavelmente a judicialização). Disponível em 
<http://www.ans.gov.br/images/stories/noticias/pdf/APRESENTAÇÃO_DIFIS_-_NIP.pdf> Acesso em: 06 de 
nov. 2019. 
147 ANS. Caderno de informação da saúde suplementar [recurso eletrônico]: beneficiários, operadoras e planos 
Rio de Janeiro: ANS, ano 13, n. 1 (mar.) 2019 - 1.5MB; ePUBDisponível em <http://www.ans.gov.br/images/sto-
ries/Materiais_para_pesquisa/Perfil_setor/Dados_e_indicadores_do_setor/05-08-cad-info-marco-2019-total.pdf> 
Acesso em 01 nov. 2019. 
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FONTE: ANS. Caderno de Informação da Saúde Suplementar - março/2019 

 
 
 

GRÁFICO 2: Evolução da quantidade de reclamações NIP 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
FONTE: ANS. Caderno de Informação da Saúde Suplementar - março/2019 

 

 Essa manutenção dos números em patamares constantes ao longo do tempo pode indicar 

que as ações fiscalizatórias/regulatórias da Agência não vêm surtindo efeito desejado para 

reduzir a quantidade de infrações cometidas pelas operadoras, o que teria estreita relação com 

o volume de casos levados aos Tribunais.  

 A NIP, como fase pré-processual, permite que as operadoras de planos de assistência à 

saúde esclareçam de forma imediata a improcedência da alegação do consumidor ou 

solucionem o problema antes que seja aberto o processo administrativo que pode resultar na 

aplicação de sanção. Isso ocorre porque existe a previsão normativa de uma excludente de 

punibilidade denominada reparação voluntária e eficaz (RVE)148 que, em determinadas 

 
148 Resolução Normativa 388/2015. Art. 20. Considera-se reparação voluntária e eficaz - RVE a adoção pela 
operadora de medidas necessárias para a solução da demanda, resultando na reparação dos prejuízos ou danos 
eventualmente causados e no cumprimento útil da obrigação. 
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circunstâncias, impede a punição pela irregularidade praticada.149 Nesse caso, por decisão 

própria da Agência, em Resolução Normativa, privilegiou-se o atendimento direto da pretensão 

do consumidor, que é ver satisfeita a obrigação contratual/legal em seu favor, em detrimento 

da possibilidade de punição do agente regulado, por meio de um incentivo àqueles que 

cometeram infração, com o arquivamento do processo. 

 Outras oportunidades existem em sequência: (i) caso a demanda não seja arquivada na 

NIP, o processo administrativo sancionador é iniciado com a lavratura do auto de infração, 

momento que permite ao agente regulado autuado abrir mão da defesa e requerer o pagamento 

antecipado da multa, com desconto de 40% (quarenta por cento), arquivando-se o processo de 

imediato, sem apuração dos fatos e sem resolução do problema do beneficiário reclamante; (ii) 

caso a demanda não seja arquivada na NIP e seja lavrado o auto de infração, a operadora 

também pode efetuar uma reparação posterior150, sem precisar apresentar defesa, demonstrando 

a solução do problema, ocasião em que poderá pagar a multa com desconto de 80% (oitenta por 

cento), arquivando-se o processo; (iii) caso a demanda não seja arquivada na NIP e seja lavrado 

o auto de infração, e a apuração dos fatos resulte na conclusão pela irregularidade, a decisão 

sancionatória permite que o ente regulado condenado opte por não recorrer, fazendo jus a um 

desconto de 20% (vinte por cento)  no pagamento do valor da multa. 

 Junte-se a essas oportunidades o fato de que a ANS têm a prerrogativa de celebrar termo 

de compromisso de ajuste de conduta (TCAC), que pode dar ensejo ao arquivamento do 

processo sancionador sem pagamento da multa.151 Não adotada nenhuma alternativa à aplicação 

da multa, o agente condenado que não pagar terá seu débito inscrito em dívida ativa e poderá 

 
149 Note-se que, em casos de negativa de cobertura assistencial, os prazos da NIP são adicionais aos prazos 
máximos de atendimento ao consumidor previstos na Resolução Normativa 259/2011, uma vez que impedem a 
punição da infração já ocorrida pelo descumprimento desses prazos. Ou seja, é mais uma chance para a operadora 
retratar-se e não ser punida. 
150 Resolução Normativa 388/2015. Art. 34. Nas demandas decorrentes do procedimento da NIP, caso o 
interessado adote as providências necessárias à sua solução em até 10 (dez) dias úteis, contados da data do 
encerramento dos prazos de Reparação Voluntária e Eficaz – RVE previstos no art. 10 desta Resolução, e as 
comprove inequivocamente, inclusive dando ciência ao beneficiário, fará jus a um desconto percentual de 80% 
(oitenta por cento) sobre o valor da multa correspondente à infração administrativa apurada no auto de infração 
lavrado. 
151 Art. 29.  As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que tenha por base o auto de infração, 
a representação ou a denúncia positiva dos fatos irregulares, cabendo à ANS dispor sobre normas para instauração, 
recursos e seus efeitos, instâncias e prazos.  
§ 1o  O processo administrativo, antes de aplicada a penalidade, poderá, a título excepcional, ser suspenso, pela 
ANS, se a operadora ou prestadora de serviço assinar termo de compromisso de ajuste de conduta, perante a 
diretoria colegiada, que terá eficácia de título executivo extrajudicial, obrigando-se a: 
I - cessar a prática de atividades ou atos objetos da apuração; e 
II - corrigir as irregularidades, inclusive indenizando os prejuízos delas decorrentes.    
(…) 
5o  Cumpridas as obrigações assumidas no termo de compromisso de ajuste de conduta, será extinto o processo.  
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ser executado em juízo pelo rito das execuções fiscais (Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 

1980). Já no caso de pagamento, a lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, permite parcelamento 

ordinário em até sessenta vezes.152 Não raro, porém, é a edição de leis que criam parcelamentos 

extraordinários (comumente chamados de REFIS), que permitem o reparcelamento das dívidas 

e estipulam regras mais brandas de parcelamento de débitos, com isenção de juros e multas. 

 Essa pequena digressão serve para mostrar apenas que o fato infrativo narrado pelo 

consumidor (beneficiário de plano de saúde) pode ter vários resultados na burocracia 

administrativa, sendo que o caminho padrão seria a transformação da irregularidade em pecúnia 

(multa), de caráter punitivo, a ser arrecadada aos cofres públicos. É de se observar, então, que 

a providência da Agência Reguladora, caso o agente regulado não tome a iniciativa de resolução 

no âmbito da NIP, não vai ao encontro da expectativa do reclamante, que teoricamente sofreu 

o prejuízo com a conduta irregular da operadora.  

 Essa relação continua a ter que ser resolvida na esfera contratual, onde historicamente 

sempre ocorreu, com a participação do Judiciário como última esfera de enforcement contratual 

e solucionador de controvérsias interpretativas. Por sua vez, na etapa da NIP não existe 

apuração de fatos, pois a reclamação é repassada diretamente para a operadora, que pode 

apresentar resolução do caso no prazo estipulado. Caso o beneficiário permaneça inerte, após o 

prazo de resposta da operadora, nada mais ocorre, a não ser que este entre em contato para 

reclamar novamente sobre a não resolução de seu problema, quando será feita uma análise pelos 

fiscais da ANS para concluir pela correção do problema ou envio do caso para abertura de 

processo administrativo sancionador. 

 Diante desse panorama, em que se percebem oportunidades de aperfeiçoamento no 

modelo de apuração de demandas recebidas pela ANS, deve ser ressaltado que não foi seguida 

a política implementada em outras Agências Reguladoras, que decidiram abolir o sistema de 

tratamento individualizado de reclamações de beneficiários. Agências como ANEEL153 e 

 
152 Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional poderão ser parcelados em até sessenta 
parcelas mensais, a exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições previstas nesta Lei. 
153 A orientação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é: "1) Fale primeiro com a sua distribuidora. 
Anote e guarde o protocolo de atendimento que ela lhe fornecer; 2) Se não obtiver retorno no prazo informado ou 
se discordar da resposta recebida, entre em contato com a Ouvidoria da distribuidora, a qual deverá apresentar 
esclarecimentos em até 15 dias; 3) Caso a Ouvidoria da distribuidora não responda nesse prazo ou caso discorde 
da resposta recebida, entre em contato com esta Agência.” Cf. Registro de solicitação de Ouvidoria nº 
010.162.54018-02, de 20 fev. 2018. Porém, mesmo após esse percurso, a Agência não intervém no caso, o que já 
foi, inclusive, objeto do Acórdão 651/2016 - Plenário do TCU, que apontou: "Na fiscalização relacionada ao 
teleatendimento, o TCU constatou que os dados são produzidos exclusivamente pelas empresas fiscalizadas, sem 
que sejam adotados procedimentos pela Aneel para conferir a sua exatidão, correção e fidedignidade. No caso das 
fiscalizações de níveis de tensão elétrica, a Aneel depende integralmente de dados fornecidos pelas próprias 
distribuidoras, sem a existência de mecanismos que reduzam essa dependência." Disponível em 
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ANATEL154  recebem a reclamação, mas não possuem atuação fiscalizatória efetiva sobre os 

entes regulados, pois a demanda pessoal do reclamante não é objeto de tratamento, análise e 

penalização pela Agência. Os próprios agentes regulados respondem às demandas, sem 

investigação do caso por parte dessas Agências, que alegam remeter os dados para uma 

"macrofiscalização".155 

 Essa forma de fiscalização, que não examina os casos concretos individualizados, já foi 

objeto de projetos na própria ANS, que não foram aprovados por conta da percepção interna 

sobre a importância de se manter o contato mais próximo aos beneficiários, na tentativa de 

resolução dos problemas de cada pessoa que não tenha tido o atendimento devido por uma 

operadora de planos de saúde. Esse sistema, em que pese a estrutura necessária para mantê-lo, 

evidencia uma resposta mais direta por parte da Agência, em comparação com um mero índice 

que dê início a uma “macrofiscalização”. Até porque a "macrofiscalização" não fica impedida 

pelo fato de se apurar demandas individuais, uma vez que as ferramentas regulatórias são 

diversas e devem ser utilizadas de forma combinada.156 

 
<http://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/fiscalizacao-da-aneel-sobre-qualidade-na-prestacao-do-servico-de-
distribuicao-de-energia-eletrica-e-deficiente.htm> Acesso em 24 abr. 2019. 
154 Em seu relatório anual, p. 60, a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) informa: "Em relação às 
reclamações registradas por consumidores na Anatel, estas são averiguadas de forma sistêmica, segundo itens de 
controle pré-estabelecidos. Em outras palavras, as reclamações são consideradas em conjunto (direitos 
difusos e coletivos) e não de forma isolada.” Disponível em 
<https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-
wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO5qCMSr1EMcIpgzizi6JB11ZfIGUkLQFuv-
nQ2rlXU4epBnwl_RtrJMm4TFmg79Z9fViw1qMyG2njP4-8SlBgOO> (grifado) Acesso em: 01 nov. 2019. Em 
resposta a pedido de informações via Lei de Acesso à Informação (LAI), foi informado: “Cumpre informar, ainda, 
que a Anatel trabalha para facilitar e auxiliar a interação dos consumidores com as prestadoras de serviços de 
telecomunicações, não tratando individualmente cada reclamação recebida em seus canais de atendimento. 
Não obstante, adota iniciativas que melhoram a qualidade do setor como um todo, exigindo que as prestadoras 
deem uma resposta à reclamação do consumidor sem, contudo, abrir um processo tratando do caso em 
particular. No que tange ao questionamento de quantos processos de apuração foram instaurados a partir de 
demandas dos cidadãos, informamos que a instauração de processos não se dá diretamente a partir das 
reclamações dos consumidores registradas no sistema que acolhe as reclamações, o sistema Focus, e sim a 
partir da análise conjunta de diversos dados pelas áreas técnicas responsáveis, tais como: diagnóstico do 
setor, número de reclamações, demandas do Ministério Público, resultados do acompanhamento de temas junto às 
prestadoras etc. Com os indícios colhidos desses processos de trabalho, as áreas de acompanhamento determinam 
a realização de ações de fiscalização ou instauração de processos administrativos sancionadores.” (grifado) 
Resposta ao e-SIC sob o n.º 01390000112201903. 
155 A ANATEL informa, também no seu relatório anual, p. 75, que recebeu 2.941.240 reclamações por serviço 
das operadoras, no ano de 2018. Disponível em 
<https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-
wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO5qCMSr1EMcIpgzizi6JB11ZfIGUkLQFuv-
nQ2rlXU4epBnwl_RtrJMm4TFmg79Z9fViw1qMyG2njP4-8SlBgOO> Acesso em: 01 nov. 2019. Já em resposta 
ao e-SIC sob o n.º 01390000112201903, a Agência informa que: "(…) foram instaurados, durante os anos de 
2017 e 2018, 174 (cento e setenta e quatro) processos administrativos sancionadores relacionados a direitos dos 
consumidores." p. 60. 
156 Sobre as ferramentas regulatórias, veja-se o capítulo 3 de MORGAN, Bronwen. YEUNG, Karen. An 
introduction to law and regulation: text and materials. Cambridge University Press. 2007. p. 79.; e parte II de 
BALDWIN, Robert. CAVE, Martin. LODGE, Martin. Understanding Regulation: Theory, strategy and 
pratice, 2ª ed. Oxford University Press, 2012. p. 103. 
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 Em favor da manutenção da estrutura de resolução individualizada de conflitos é 

possível imaginar três razões mais imediatas: (i) imagem: mantém a percepção de confiança da 

sociedade sobre o trabalho realizado pela Agência; (ii) informação: a continuidade de procura 

da Agência por parte de beneficiários, leva informação ao regulador para que este monitore de 

forma mais efetiva o que ocorre, de fato, no mercado; e (iii) redução da judicialização: quando 

a Agência consegue resolver o problema daquele beneficiário/consumidor, pode se extinguir o 

interesse de agir, aliviando o Judiciário.157  

 Neste tema, vale recordar que uma das expectativas depositadas nas Agências era de 

que estas poderiam ser um meio célere de resolução de conflitos nos setores regulados.158 As 

Agências monitoram relações de massa, envolvendo quantidade significativa de pessoas que 

utilizam serviços públicos privatizados ou atividades econômicas de interesse público. Essas 

relações entre usuários-consumidores e prestadores-fornecedores, envolvem volumosos litígios 

que desaguam no Judiciário.159 

 O que se vê, portanto, na realidade das Agências, é um certo dilema na forma de lidar 

com o problema da quantidade de potenciais irregularidades cometidas pelos agentes 

regulados,160 trabalhando-se com litígios de massa, problemas individuais e coletivos, déficit 

de informação e, muitas vezes, cenários de contigenciamento do orçamento. As opções de 

tratamento das demandas ainda não parecem alcançar o equilíbrio entre "macro" e “micro", 

entre conciliação e sanção, com a utilização de uma combinação das ferramentas/estratégias 

regulatórias, que possam conduzir para uma melhor regulação, seja punindo exemplarmente, 

seja entabulando acordos para mudança de conduta, de modo a não mais permitir que os 

 
157 "Nesse contexto, Aith sugere que, em muitos casos, as demandas judiciais existem somente porque os 
consumidores não possuem um mecanismo administrativo para reclamar sobre o comportamento das empresas 
perante a agência. No mesmo sentido, o capítulo 5 e o capítulo 7 sustentam que a falta de uma instância 
administrativa para resolver as disputas entre os consumidores e as empresas de telecomunicações e eletricidade 
levou esses indivíduos a buscarem reparação na justiça". PRADO. Mariana Mota (Org.) O Judiciário e o Estado 
Regulador brasileiro [recurso eletrônico]. São Paulo: FGV Direito SP, 2016. 
158 "Embora as decisões da agência não sejam, com frequência, objeto de disputas judiciais, sugerimos que um 
papel mais efetivo da agência reguladora em controlar e monitorar as atividades das concessionárias de serviços 
públicos tenderia a reduzir os litígios em massa de consumidores, a causa principal do problema de litigiosidade 
do setor de eletricidade." SAMPAIO, Patricia. WADA, Ricardo Morishita. A regulação e o judiciário: o caso do 
setor de eletricidade In: PRADO. Mariana Mota (Org.) O Judiciário e o Estado Regulador brasileiro [recurso 
eletrônico]. São Paulo: FGV Direito SP, 2016. p .135. 
159 "Quando os consumidores sentem que a agência reguladora não protege seus direitos legais, eles recorrem aos 
tribunais para resolver seus problemas e suas necessidades de serviços de saúde.” AITH, Fernando. In: PRADO. 
Mariana Mota (Org.) O Judiciário e o Estado Regulador brasileiro [recurso eletrônico]. São Paulo: FGV Direito 
SP, 2016. p. 215 
160 As dez empresas mais acionadas nos Juizados Especiais do Rio de janeiro são reguladas, conforme noticia o 
site Consultor Jurídico "Conheça as 30 empresas mais acionadas na Justiça do Rio de Janeiro em 2018. Disponível 
em <https://www.conjur.com.br/2019-jan-04/conheca-30-empresas-acionadas-justica-rio-2018> Acesso em: 02 
nov. 2019. 
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regulados tenham incentivos para se omitirem na prevenção de irregularidades e passem a 

investir no relacionamento com seus clientes. 

 Feitas as considerações que se entendiam pertinentes sobre a regulação feita por meio 

de Agência Reguladora especificamente criada para essa tarefa, passa-se a consideração de 

vários fatores relevantes sobre a judicialização do setor.   

 

 

 2.2. A judicialização da saúde suplementar  
 

 

 Para descrever os aspectos principais sobre a judicialização da saúde suplementar no 

Brasil, serão utilizadas as bases empíricas oficiais dos Tribunais de Justiça do país, fornecidas 

para pesquisa realizada por encomenda do Conselho Nacional de Justiça, de modo a permitir a 

visualização de alguns dados relevantes para a análise da relação entre regulação e 

judicialização proposta neste trabalho. Informa-se que não serão esmiuçadas aqui outras 

louváveis iniciativas do Conselho, como os editais de trabalhos acadêmicos, produção de 

estatísticas, esforço por padronização e produção de dados, programas e ações estratégicas para 

o Judiciário, entre outros. Após a apresentação das pesquisas, serão feitas análises descritivo-

normativas sobre os enunciados produzidos pelo CNJ em relação ao tema.  

Pois bem, deve-se iniciar com o alerta de que a judicialização da saúde engloba duas 

gamas de processos, abarcando, de um lado, contratos privados de assistência à saúde por meio 

de seguradoras e operadoras de planos privados de assistência à saúde e, de outro lado, a 

assistência à saúde pública sustentada pela União, Estados e Municípios. E nesses dois tipos de 

conflitos é apontado excesso de judicialização161, a ser encarado com racionalidade, dados e 

planejamento. 

 A reunião dos números sobre judicialização de saúde pública e privada pode esconder 

detalhes que fazem muita diferença no tratamento dos temas. É de se chamar atenção, no 

entanto, para o fato de que a confusão de dados se dá, em parte, pela própria dificuldade de se 

obter informações confiáveis na base dos Tribunais de Justiça do país, o que já vem sendo 

 
161 Conforme reportado por Felipe Asensi, pelo tom adotado no I Encontro do Fórum Nacional do Judiciário, fica 
transparente a “autocompreensão de que os magistrados possuem relevante missão na influência das políticas 
públicas da saúde”. A Declaração do I Encontro do Fórum Nacional do Judiciário para Saúde, em 2010, aponta 
para isso: "Reafirma-se que a atuação do Poder judiciário é de crucial importância para o resgate efetivo da 
cidadania e realização do direito fundamental à saúde, ainda que se argumente que do seu exercício advenham 
tensões perante os gestores e executores das políticas públicas." ASENSI, Felipe. Judicialização da saúde e 
Conselho Nacional de Justiça - perspectivas e desafios. In: NOBRE, Milton A. de B. SILVA, Ricardo A. D. da. 
(coord.) O CNJ e os desafios da efetivação do direito à saúde. 2a ed. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 99. 
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objeto de preocupação por parte do CNJ, que segue tentando estabelecer padronizações de 

classificações por temas e assuntos que seriam utilizados por todo o Poder Judiciário nacional, 

como será novamente observado ao longo do presente trabalho.  

 Parece, então, bastante razoável o diagnóstico proposto pelo INSPER:162 

 
A ausência de trabalhos nacionais não permite testar a validade de evidências pontuais e 
anedóticas que indicam haver importante variabilidade regional e interpretativa sobre a 
judicialização da saúde. Se de um lado defensores argumentam que a judicialização amplia o 
acesso ao SUS às populações mais pobres e desatendidas pela política pública de saúde (Biehl et 
al. 2016; Diniz, et al, 2014, por exemplo), requerendo medicamentos e serviços que já compõem 
a lista básica de tratamentos garantidos pelo sistema; outros (Ferraz, 2011, Chieffi e Barata, 2009, 
por exemplo) argumentam que a judicialização cria uma nova porta de entrada ao SUS, que 
favorece os mais ricos e a indústria farmacêutica. Esses dois diagnósticos, contudo, não são 
necessariamente contraditórios, se houver variabilidade regional no que tange o fenômeno da 
judicialização. Considerada nacionalmente, pode ser perfeitamente possível que para alguns 
estados e regiões, ações judiciais sirvam a fins distintos. A presença de dados agregados 
nacionais, que construam um quadro sistemático e confiável do fenômeno, torna-se, portanto, 
uma necessidade para que pesquisas nesse campo avancem e contribuam para a construção de 
diagnósticos melhores da judicialização da saúde no Brasil. 

 

 Portanto, colocar todas as questões em um mesmo contexto pode ocasionar, ao menos, 

dois problemas: (i) inflacionar os dados de ambos os setores, causando um sentimento de que 

o problema é mais difícil de resolver do que realmente poderia ser, desperdiçando tempo e 

esforços dos envolvidos no tratamento dos litígios; (ii) induzir soluções inadequadas para o 

contexto em que cada problema ocorre, confundindo-se as instituições que devem chamar para 

si a responsabilidade de lidar com o problema. 

 Para exemplificar pontos relevantes sobre a diferença da análise judicial sobre os setores 

público e privado, no caso da saúde pública, costuma-se utilizar considerações de valores 

constitucionais (separação de poderes, escolhas públicas de alocação de recursos e reserva do 

possível), enquanto na saúde privada, os valores costumam estar relacionados a relações 

privadas (mesmo que reguladas pelo Estado), contratuais (mesmo que dirigidas). Ao contrário 

da saúde pública, em que dilemas de aplicação de recursos podem ensejar críticas ao juiz que 

decide por dar acesso uma pessoa que ingressou com processo em detrimento de outra que está 

esperando para ser atendida administrativamente (ao conceder uma liminar, por exemplo), na 

saúde privada esse dilema não tem espaço, pois o acesso precisa ser sempre imediato a todos 

os contratantes, pois não haveria cabimento uma empresa alegar que não tem recurso para 

 
162 Judicialização da saúde no Brasil: perfil das demandas, causas e propostas de solução. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-pesquisa/publicacoes> Acesso em 10 mai. 2019. p 118. 
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atender todos os seus clientes que pagam a contraprestação pelo serviço, de modo que se 

permite, sem maiores polêmicas, que o Judiciário faça cumprir o contrato.  

 Por outro ângulo, no caso de medicamentos (talvez o tema mais comum nos processos 

envolvendo o setor público), a judicialização pode se dar por responsabilidade do Poder 

Executivo, se gestores locais não forem competentes para abastecerem seus Municípios e 

Estados com os remédios de dispensação obrigatória previstos nas listas oficiais. Já na saúde 

privada, a maior incidência de processos reclama de acesso a coberturas de procedimentos 

médicos, de observância obrigatória quando previstos no rol de eventos e procedimentos em 

saúde expedido pela ANS. Numas das pesquisas apresentadas adiante, constou a seguinte 

observação sobre a dificuldade de mapear os conflitos judiciais sobre o amplo tema da saúde: 

 
Dificuldades em descrever o fenômeno são acompanhadas pela dificuldade em estabelecer causas 
e efeitos. No âmbito da saúde privada, por exemplo, o número excessivo de demandas judiciais 
pode decorrer de disfunções nas relações entre beneficiários de planos de saúde e suas operadoras, 
sendo o Judiciário um importante locus para o cumprimento dos termos estabelecidos nos 
contratos e nas normas que disciplinam essas relações. As demandas judiciais podem, por outro 
lado, reclamar elementos que não estão previstos nos contratos e, como tal, implicar efeitos sobre 
os custos de contratação e segurança jurídica. 163 

 

 Portanto, para tentar se entender o fenômeno com base em dados da realidade, serão 

apresentadas as duas pesquisas promovidas pelo CNJ sobre o tema, que demonstram bem as 

várias faces dessa questão. Considerando que as informações trazidas nas pesquisas são mais 

amplas do que o escopo deste trabalho, os itens a seguir reduzirão os dados aos aspectos mais 

pertinentes para o estudo.  

 

 

 2.2.1. Pesquisas encomendadas pelo CNJ 
 

 

 Uma das ações estruturais do CNJ em termos de políticas públicas é a realização de 

pesquisas para melhor entender o funcionamento do Poder Judiciário brasileiro. Denominado 

de "JUSTIÇA PESQUISA”, o projeto contrata instituições sem fins lucrativos, incumbidas 

estatutariamente da realização de pesquisas e projetos de desenvolvimento institucional. 

 A primeira pesquisa nacional sobre a judicialização da saúde foi capitaneada pelos 

professores Felipe Asensi e Roseni Pinheiro do Laboratório de Pesquisas sobre Práticas de 

 
163 Judicialização da saúde no Brasil: perfil das demandas, causas e propostas de solução. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-pesquisa/publicacoes> Acesso em 10 mai. 2019. p.8. 
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Integralidade em Saúde da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (LAPPIS/UERJ) chamado 

“Estudo multicêntrico sobre as relações entre Sociedade, Gestão e Judiciário na efetivação do 

direito à saúde”, publicado como livro intitulado “Judicialização da saúde no Brasil”.164A 

segunda pesquisa de amplo espectro realizada pelo CNJ foi contratada com o Instituto de 

Ensino e Pesquisa (INSPER), sendo publicada em 2019165.  

 

 

 2.2.1.1. A pesquisa do LAPPIS/UERJ 
 

 

 Após relatório descritivo da pesquisa e seus resultados, o documento contém dois 

ANEXOS, sendo o primeiro relativo à saúde pública e o segundo relativo à saúde 

suplementar166. A pesquisa trabalhou com dados de 2011 e 2012, sendo importante trazer alguns 

dos resultados encontrados, pela utilidade na observação de evolução das decisões sobre a 

matéria. Por ora, vale dizer que próprios autores fizeram comentários em relação à pouca 

representatividade do CNJ nos achados de pesquisa: 

 

Pouca menção ao CNJ: 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.  

 
 É importante ressaltar que algumas das questões elaboradas foram relacionadas às 

Recomendações nº 31 e nº 36 do CNJ167, que trazem orientações sobre como julgar as demandas 

 
164 Judicialização da Saúde no Brasil – Dados e experiências. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/pesquisas-
judiciarias/justica-pesquisa/publicacoes> Acesso em 10 mar. 2018. 
165 Judicialização da saúde no Brasil: perfil das demandas, causas e propostas de solução. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-pesquisa/publicacoes> Acesso em 10 mai. 2019. 
166 Por saúde pública foram entendidos os acórdãos que tratavam de questões atinentes ao dever de prestação do 
direito à saúde por parte do Estado, assim considerado como composto por municípios, estados e União. Já por 
saúde suplementar foram considerados os processos em que os indivíduos demandavam em face dos planos de 
saúde. Foram desconsiderados os processos relacionados com seguro de vida e as relações entre indivíduos e 
hospitais. Além disso, as relações entre prestadores de serviço e planos de saúde também foram desconsideradas, 
bem como as ações entre empresas e planos de saúde, no tocante aos contratos celebrados. Mesmo considerando 
que essas relações tangenciais possam interferir nas relações entre os indivíduos e os planos de saúde, o objetivo 
era saber como as demandas são resolvidas na prestação do serviço para o destinatário final, que é o indivíduo 
consumidor desse serviço. 
167 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Recomendação nº 31, Recomenda aos Tribunais a adoção de medidas 
visando a melhor subsidiar os magistrados e demais operadores do direito, para assegurar maior eficiência na 
solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde. Disponível em 
<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=877>  Acesso em 10 nov. 2019. e 
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relacionadas à tutela do direito à saúde. É notável que no tema de saúde pública, 99,7% tenha 

respondido que não usa “jurisprudência” do CNJ, o que foi algo observável também nos 

resultados que serão trazidos mais adiante, a partir de pesquisa elaborada para o presente estudo. 

 Em relação à saúde suplementar, os dados disponibilizados mostram resultados a partir 

de três categorias: resultados para recursos providos, resultados para recursos não providos e 

resultados para recursos providos parcialmente. Das conclusões é relevante o fato de que os 

Tribunais não levavam em consideração as regras estabelecidas pela Agência Reguladora do 

setor. Nos dois anos pesquisados o índice de observância das normas da ANS, incluída a norma 

do rol de procedimentos, é irrisório. É de se notar que a ANS foi criada no ano 2000, já tendo 

exercido seu poder normativo por meio de 317 (trezentos e dezessete) Resoluções Normativas 

até dezembro de 2012168. O não reconhecimento da regulação existente, naquela época, era 

indicativo de que a motivação das decisões judiciais sobre o tema precisa ser levada em 

consideração para qualquer análise de legitimidade da decisão judicial. E isso se torna mais 

relevante porque, assim como os Tribunais ignoravam as normas da ANS, eles não usavam a 

própria Lei nº 9.656, de 1998 incidente sobre todos os contratos firmados a partir de sua 

promulgação. Os resultados principais das perguntas dos pesquisadores que se seguem: 

 
•  Em relação à pergunta sobre "observância às normas da ANS": baixa deferência à 

regulação expedida pela ANS nas decisões judiciais, uma vez que, juntando-se todos os três 

resultados de recursos pesquisados, tem-se 27 SIM x 640 NÃO, no ano de 2011 e 45 SIM x 

597 NÃO, no ano de 2012. 

•  Em relação à pesquisa sobre "observância do rol de coberturas mínimas elaborado pela 

ANS”: baixa observação, com resultado de 25 SIM x 642 NÃO, em 2011 e 37 SIM x 605 

NÃO, em 2012. 

•  Em relação à pergunta quanto à "observância da lei nº 9.656/98, em contratos firmados 

posteriormente”: resultado de 32 SIM x 636 NÃO, em  2011 e 28 SIM x 613 NÃO, em  2012. 

 
 Outros dados trazidos pela pesquisa também são muito interessantes para análise do 

comportamento dos Tribunais como instituição e o uso de decisões anteriores para legitimar 

novos julgamentos. Quase 70% (setenta por cento) usa as decisões do próprio Tribunal para 

legitimar seus posicionamentos, contra 56% (cinquenta e seis por cento) de jurisprudência dos 

 
Recomendação nº 36,  Recomenda aos Tribunais a adoção de medidas visando a melhor subsidiar os magistrados 
e demais operadores do direito, com vistas a assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais 
envolvendo a assistência à saúde suplementar. Disponível em <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-
normativos?documento=847> Acesso em 10 nov. 2019. 
168 As normas expedidas pela ANS estão disponíveis em <http://www.ans.gov.br/legislacao/busca-de-legislacao> 
Acesso em 15 de mai. 2019. 
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Tribunais Superiores.169 Considerando que nem sempre a jurisprudência local segue a 

jurisprudência do STJ/STF, isso tende a ser um problema, porque os juízes poderiam se 

preocupar mais em estar alinhados com seus pares locais do que com as instâncias 

uniformizadoras de entendimentos de âmbito nacional. Esse dado é relevante para os itens que 

seguem adiante, em especial quanto a dois aspectos: o uso de enunciados do CNJ como 

referência de decisões; a influência do STJ como formador de jurisprudência sobre Tribunais 

inferiores. 

 Retomando o que foi dito na introdução deste trabalho sobre a judicialização, os 

pesquisadores do LAPPIS/UERJ observaram, também, sobre os desafios institucionais 

relativos ao direito à saúde: 

 
"Intensificar o espaço de diálogo institucional: no cotidiano de suas ações, as instituições 
jurídicas têm a atribuição de atuar na efetivação do direito à saúde, responsabilizando e 
dialogando com os diversos atores sociais envolvidos em sua concretização."  

"Institucionalizar as experiências, que ainda são muito dependentes de iniciativas 
individuais: (…) A institucionalização das experiências no âmbito do CNJ permite que se 
registrem tais experiências, além de também criar canais de troca e de discussão sobre como 
aperfeiçoá‑las, replicá‑las e/ou adaptá‑las a outros contextos." 

"Acesso a dados sobre o Judiciário: (…) Atualmente, estes dados só são conhecidos por 
meio dos relatórios que as unidades jurisdicionais prestam ao CNJ, que compõem o Relatório 
Justiça em Números”. 

 Apesar de o estudo ser bem mais amplo, essas observações são as que guardam mais 

pertinência com o enfoque aqui pretendido. Passa-se, portanto, aos dados da segunda pesquisa.  

 

 2.2.1.2. A pesquisa do INSPER 
 

 Passados alguns anos da primeira grande pesquisa realizada pelo CNJ, em 2019 foi 

publicado o segundo estudo, realizado pelo INSPER, que trouxe outros interessantes dados 

atualizados sobre a judicialização da saúde.  

 
Considerando o acima exposto, a LAI permitiu a identificação de 498.715 processos de 
primeira instância, distribuídos entre 17 justiças estaduais, e 277.411 processos de segunda 
instância, distribuídos entre 15 tribunais estaduais, no período entre 2008 e 2017.170 
 

 
169 Os dados precisos da pesquisa são: 68,18% usa no mérito a jurisprudência do Tribunal local para legitimar sua 
decisão;13,98% usa jurisprudência de outros Tribunais estaduais; 56,75% usa jurisprudência de Tribunais 
superiores (STF e STJ). Judicialização da Saúde no Brasil – Dados e experiências. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-pesquisa/publicacoes> Acesso em 10 mar. 2018. 
170 Judicialização da saúde no Brasil: perfil das demandas, causas e propostas de solução. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-pesquisa/publicacoes> Acesso em 10 mai. 2019. p. 45. 
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 Inicialmente, expuseram a dificuldade de obtenção de dados acessíveis e padronizados 

sobre o assunto171: 

As contribuições de natureza metodológica de maior relevo são duas. Primeiro, foi observada 
a falta de padrão da organização de dados e de sistemas de acesso públicos aos vários tribunais, 
o que tem por efeito dificultar ou mesmo inviabilizar a análise empírica de caráter geral, 
essencial para o desenho de políticas judiciais e demais políticas públicas fundamentadas em 
evidências empíricas.172  

 

 Depois, a pesquisa informa que visões predominantes na literatura especializada foram 

colocadas sob questionamento pelos dados coletados. A ideia de que as ações individuais têm 

mais êxito do que as coletivas (o que estimularia o ingresso individual) e a ideia de que a saúde 

pública é alvo de mais ações do que a privada (por conta do tamanho do “mercado”) não se 

confirmaram, como explicam os pesquisadores:  

 
Os resultados desafiam a visão predominante na literatura, segundo a qual os juízes tenderiam a 
ser mais favoráveis às ações individuais. Ao contrário, o fato de uma ação ser coletiva está 
associado a uma maior probabilidade de decisão favorável ao demandante (um acréscimo de 
aproximadamente 7% de probabilidade de sucesso) e esse resultado é bastante robusto para todas 
as especificações do modelo.173 
 
Tomando-se por referência a maior parte da literatura sobre o tema de judicialização da saúde 
(e.g. Dallari-Bucci e Duarte, 2017; Ferraz, 2009; Ramalho, 2016; Wang, 2015), a maior atenção 
recai sobre a saúde pública, com um reconhecimento tácito de que a litigância é predominante no 
setor público ou que, ao menos, estaria nesse segmento a maior relevância e impacto da 
judicialização. (…) Abstraindo-se esta limitação potencial, segue da análise dos dados que há 
uma relação negativa esperada entre o grau de cobertura dos planos de saúde suplementar, uma 
variável com forte heterogeneidade regional, e a proporção dos casos relativos ao SUS. Distrito 
Federal, São Paulo, Ceará e Pernambuco aparecem como os estados com maior litigância relativa 
em saúde suplementar e apresentam elevada cobertura de planos de saúde. 174 

 
 Neste último aspecto, chama atenção os dados revelados sobre a divisão de demandas 

classificadas como saúde suplementar e saúde pública por Estados. Veja-se os dados da 1ª 

instância: 

 
171 "No exercício desta pesquisa, foram identificadas inconsistências e idiossincrasias no modo que os tribunais 
organizam e disponibilizam acesso aos seus repositórios de jurisprudência. Esse fato dificulta a adoção de 
ferramentas de gestão judicial que requerem a manipulação de grandes quantidades de dados e, por sua vez, 
possibilitam diversos ganhos de eficiência na gestão de tribunais, seja na qualidade e precisão de diagnósticos, 
seja na automação de processos."-Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2019/03/95da70941b7cd226f9835d56017d08f4.pdf> Acesso em 
18 mar. 2019. p. 165. 
172 Judicialização da saúde no Brasil: perfil das demandas, causas e propostas de solução. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-pesquisa/publicacoes> Acesso em 10 mai. 2019. p. 16. 
173 Judicialização da saúde no Brasil: perfil das demandas, causas e propostas de solução. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-pesquisa/publicacoes> Acesso em 10 mai. 2019. p. 133-134. 
174 Judicialização da saúde no Brasil: perfil das demandas, causas e propostas de solução. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-pesquisa/publicacoes> Acesso em 10 mai. 2019.p. 123. 
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QUADRO 1: comparativo de demandas público x suplementar em 1ª instância. 

Fonte: Pesquisa CNJ/INSPER, p. 125 
 
 Nos Estados do Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Pernambuco, Rondônia e São 

Paulo, as demandas relativas ao setor privado ultrapassam a quantidade de litígios sobre o setor 

público, mesmo com a disparidade de tamanho entre os sistemas. Já no Acre, Rio de Janeiro e 

Santa Catarina o resultado é quase meio a meio. Os Estados do Espírito Santo, Maranhão e 

Piauí, não registram demandas no setor privado. É interessante observar o comportamento 

dessas demandas na segunda instância, quando o resultado se inverte nos Estados de Alagoas e 

Minas Gerais. 

 

QUADRO 2: comparativo de demandas público x suplementar em 2ª instância. 
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FONTE: Pesquisa CNJ/INSPER, p. 125 
 

 Uma inferência feita pelos pesquisadores175 é de que o resultado se inverte em segunda 

instância por conta da obrigação de o poder público recorrer, enquanto que o privado pode 

optar, como estratégia processual, por não levar o conflito adiante. Ligado a essa estratégia, 

pode estar o fato de que os custos para manter o processo sejam altos e não compensem o 

inconformismo por parte do agente privado, que opta por não recorrer, ao passo que o poder 

público não contabiliza esse custo da mesma forma. 

 Em sentido contrário ao que é proposto no estudo, mas expondo um questionamento 

razoável, seria de se pensar a possibilidade de o agente privado perdedor em primeira instância 

não recorrer porque sua chance de reverter a decisão em sede recursal seja pequena, inclusive 

porque a decisão que lhe foi desfavorável era acertada, com razão ao demandante que moveu a 

ação contra o plano de assistência à saúde. Com isso, os custos de litigar realmente não 

compensariam. Tal raciocínio possui alguma base empírica, inclusive na própria pesquisa, que 

merece aprofundamento por meio de outros estudos. Ao se separar as demandas por 

medicamentos em face do poder público, na segunda instância, interessante conclusão é 

apresentada: 

 
O conjunto analisado de decisões em segunda instância é formado por 164.587 casos. 
Excluindo-se aqueles casos que foram identificados tanto como públicos quanto como 
privados, tem-se um universo de 132.923 casos, dos quais 91.904 correspondem a demandas 
por medicamentos contra entidades públicas. Neste universo, 83.198 são demandas por 
medicamentos, totalizando 91% das demandas. Em outras palavras, quando desagregados os 
dados em público e privado, percebemos que, no que se refere à judicialização contra o SUS, 
os medicamentos são responsáveis por grande maioria das demandas. 

 

 O estudo não diz se os medicamentos demandados nesses recursos são de oferecimento 

obrigatório pelo Estado, ou se são experimentais ou sem registro na ANVISA ou sem indicação 

em bula (off-label). Caso não façam parte das listas oficiais (RENAME, por exemplo176), há 

grande possibilidade de que o recurso do poder público seja não só razoável, mas 

provavelmente procedente, em uma linha de que não lhe é permitido dispor, na seara 

administrativa, além do que formalmente incorporado pela Comissão Nacional de Incorporação 

 
175 Judicialização da saúde no Brasil: perfil das demandas, causas e propostas de solução. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-pesquisa/publicacoes> Acesso em 10 mai. 2019.  
176 Relação Nacional de Medicamentos é um elemento técnico-científico que orienta a oferta, a prescrição e a 
dispensação de medicamentos nos serviços do SUS. Disponível em  <http://saude.gov.br/saude-de-a-z/rename> 
Acesso em: 13 nov. 2019. 
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de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC)177. Sendo assim, a inversão do volume 

de processos em segunda instância seria justificada pela chance de êxito do ente público. 

Complemente-se, ainda, que pode haver, por parte de algumas empresas, uso estratégico dos 

sistemas burocrático e judicial, apostando na judicialização como uma lógica de postergação 

do fornecimento daquilo que seria de entrega imediata, valendo-se da inércia da vítima da 

infração contratual/regulatória, que não tem costume de reclamar na ANS ou no Judiciário.178 

Porém, tão logo o cliente ingresse com medida judicial, a empresa avalia que não vale a pena 

recorrer porque já sabia o risco da condenação. 

  Diante dessas considerações, percebe-se que, assim como ocorre na saúde pública, as 

informações sistematizadas de Tribunais poderiam alimentar o banco de dados do agente 

regulador da saúde suplementar, para que este possa ter mais informação de monitoramento do 

comportamento dos entes regulados. A falta de rede de prestadores das operadoras locais, por 

exemplo, acarreta judicialização para acesso ao serviço ou o uso do SUS como substitutivo ao 

cumprimento do contrato com o beneficiário179, o que serve para demonstrar como o Judiciário 

e ANS podem fazer de judicialização e regulação ações complementares, para aproximar o 

resultado de julgamentos e medidas regulatórias. Em analogia, observe-se a análise quanto à 

atuação da Defensoria Pública na Bahia, em relação aos dados da judicialização para auxílio 

aos gestores públicos: 

 
A Defensoria Pública da Bahia, é assim, outro ator relevante no fenômeno da judicialização. 
Além de recorrer à resolução administrativa como via preferencial para a solução de conflitos, 
a Defensoria acaba por auxiliar gestores na constatação de falhas da rede. Atualmente, por 
exemplo, há uma grande demanda por consultas em reumatologia. A Defensoria tem 

 
177 A CONITEC tem por objetivo assessorar o Ministério da Saúde nas atribuições relativas à incorporação, 
exclusão ou alteração de tecnologias em saúde pelo SUS, bem como na constituição ou alteração de Protocolos 
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT. Disponível em <http://conitec.gov.br/entenda-a-conitec-2> Acesso em: 
13 nov. 2019. 
178 Pesquisas que apontam para um percentual em torno de 2% (dois por cento) de pessoas que recorrem a órgãos 
de regulação e 3% à Justiça. RIBEIRO, Leandro Molhano. OLIVEIRA, Fabiana Luci de. (coord.) Estudo sobre 
resolução extrajudicial de conflitos dos serviços regulados por agências governamentais. Coleção Diálogos sobre 
justiça. Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria de Reforma do Judiciário, 2013. 
179 Longe de ser um exemplo hipotético, a identificação de uso da rede pública por beneficiários de planos de 
saúde, a partir do cruzamento de dados da ANS com os SUS, dá origem a processo administrativo instaurado na 
ANS para cobrança do ressarcimento aos cofres públicos, cuja arrecadação se dá em favor do Fundo Nacional de 
Saúde, com base no artigo 32 da Lei de Planos de Saúde, declarado constitucional pelo STF em 2018, na ADI 
1.931. Dados da ANS informam que as operadoras de planos de saúde devem aproximadamente 2 bilhões 
de reais ao SUS, sendo que algumas, inclusive de grande porte, possuem índice de adimplência igual a 0% em 
lista oficial da ANS. Disponível em http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-07/sus-tem-mais-de-r-
bilhoes-receber-das-operadoras-de-planos-de-saude> Acesso em: 10 jan. 2019 e <http://www.ans.gov.br/planos-
de-saude-e-operadoras/informacoes-e-avaliacoes-de-operadoras/indice-de-efetivo-pagamento-ao-ressarcimento-
ao-sus-antigo-indice-de-adimplencia-de-ressarcimento-ao-sus> Acesso em 15 nov. 2019. 
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sinalizado aos gestores essa demanda que, se não resolvida administrativamente, levará os 
defensores ao Judiciário diretamente.180 

  
 Nesse mesmo sentido é destacado aspecto positivo da judicialização, quando existe um 

alerta para problemas que os gestores podem não estar enxergando em sua atuação 

administrativa. 

 
A judicialização como “alarme de incêndio” para a gestão é um aspecto mencionado em todos os 
casos estaduais estudados – sobretudo quando a gestão consegue realizar um acompanhamento 
preciso dos casos de judicialização, identificando temas mais judicializados, municípios e regiões 
com maior volume de ações, tipos de serviços mais demandados etc.” 
 

 Se a Agência também recebe esse tipo de informação, passa a ser mais capaz de verificar 

como a regulação já existente está sendo útil para normatizar os temas que são objeto de 

judicialização, quais operadoras são mais acionadas e se há lacuna regulatória que possa estar 

ensejando a procura pelo Judiciário. 

 Sob outro aspecto, as diferenças regionais da judicialização são relevantes e precisam 

ser compreendidas, podendo ser encontrados dados contraintuitivos: 

 
O Estado de São Paulo, muitas vezes referenciado como um espaço de elevada litigiosidade, tem 
um indicador médio ligeiramente inferior à média dos estados brasileiros que compõem a base de 
dados de saúde em 1ª instância: enquanto São Paulo apresenta cerca de 35 casos para cada 100 
mil habitantes, a média é 36 casos a cada 100 mil habitantes. Este é um dado importante a ser 
destacado, pois contraria o senso comum, em parte construído pela própria literatura, de que 
alguns estados do Sul e Sudeste são os que apresentam maior judicialização. Em termos per 
capita, o índice regional de judicialização demonstra que não são estes os casos com maior volume 
de ações judiciais em saúde.181 
 
 

 Entender as características regionais é importante para se perceber como se dá o 

comportamento do Tribunal local frente à regulação de saúde suplementar. Além do fato de que 

os Tribunais fazem mais referência a jurisprudência local do que aos Tribunais superiores, está 

o fato de que a configuração do mercado de saúde privada local pode influenciar no nível de 

judicialização das matérias referentes à saúde suplementar. A ausência de prestadores 

suficientes para atender à demanda, o tamanho do mercado local, o grau de concorrência entre 

operadoras e como se dá a relação com a rede pública podem ser determinantes para maior ou 

menor procura pelo Poder Judiciário por parte dos beneficiários de planos.    

 
180 Judicialização da saúde no Brasil: perfil das demandas, causas e propostas de solução. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-pesquisa/publicacoes> Acesso em 10 mai. 2019. p. 89. 
181 Judicialização da saúde no Brasil: perfil das demandas, causas e propostas de solução. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-pesquisa/publicacoes> Acesso em 10 mai. 2019. fl. 119. 
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 Feita a panorâmica apresentação de alguns dados que ajudam a conhecer um pouco mais 

sobre a judicialização existente no setor, passa-se a abordar as atividades desenvolvidas pelos 

atores escolhidos para testar a existência de regulação via judicialização no setor de saúde 

suplementar. Como já dito, o CNJ é órgão de cúpula administrativa do Judiciário, enquanto o 

STJ é, em tese, a última instância judicial dos litígios privados. 

  

 

 2.2.2 O Fórum da saúde e as Jornadas de direito da saúde 
 

 

 Após uma visão sobre a agenda de pesquisa do CNJ no que tange aos processos judiciais 

em trâmite nos Tribunais, passa-se a outro tópico relevante nessa relação entre regulação e 

judicialização. A edição de enunciados normativos sobre saúde suplementar é um dos principais 

produtos dos eventos produzidos pelo Fórum da Saúde e, para compreender melhor sua 

importância, é necessário elucidar sua origem, seu método elaboração dentro dos eventos 

denominados "Jornadas de Direito da Saúde", sua compatibilidade com a regulação (marco 

regulatório e atos normativos da ANS) e, por fim, sua representatividade junto aos Tribunais 

(pesquisa empírica).       

 A Emenda Constitucional nº 45 de 2004182 instituiu o CNJ com a atribuição essencial 

de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. Presidido pelo presidente 

do Supremo Tribunal Federal e composto, na sua maioria, por membros do Judiciário, pode-se 

dizer que o CNJ constitui um órgão de cúpula desse Poder. Como explica Andre Ramos 

Tavares, com a criação do CNJ é como se o Judiciário tivesse duas hierarquias: 

 

Em síntese, desde a instalação do CNJ em 2005, o Poder Judiciário se tornou órgão bicéfalo, 
tendo um órgão de cúpula para os assuntos administrativos, financeiros e disciplinares 
(exatamente o CNJ) e outro para as questões jurisdicionais (Supremo Tribunal Federal, STF), 
embora sempre possa haver impugnação dos atos do CNJ perante o STF. Nesse caso, porém, a 
impugnação é de ordem judicial e o STF recebeu competência originária para tratar desses temas, 
criando‑se uma instância judicial para decisões administrativas supostamente definitivas.183 

 
182 A EC nº 45/2004 acrescentou o artigo 103-B à Constituição, com redação que foi alterada pela EC nº 61/2009: 
Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de quinze membros com mais de trinta e cinco e menos 
de sessenta e seis anos de idade, com mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo:  (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) 
membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo:     (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 61, de 2009): 
183 TAVARES, Andre Ramos. CNJ como instância de suporte aos magistrados na complexidade decisória: o caso 
dos direitos sociais e econômicos. In: CNJ 10 anos. Brasilia, 2015. Disponível em 
<https://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/07/e28add034bc27171ec21980c79aa8b42.pdf> Acesso em 
11 set. 2019. p. 48. 
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 Sua constituição se deu em meio a intensos debates e divergências, principalmente no 

que tange às competências que foram criadas, o que determinados grupos viam como ingerência 

indevida no Poder Judiciário e controle externo da magistratura.184 Com o passar do tempo, 

porém, mesmo sem uma travessia tranquila185, o CNJ foi se estabelecendo e realizando 

trabalhos que, de uma forma ou outra, encontraram repercussão positiva e tiveram continuidade. 

Tendo ocupado a então Secretaria da Reforma do Judiciário, Sergio Rabello Tamm Renault 

destaca como resultado da mudança, talvez de forma otimista, o seguinte fato:  

 
Hoje, os dados e estatísticas sobre o Judiciário podem ser conhecidas de todos. Esse conjunto de 
informações, que não se tinha antes da Emenda 45, possibilita a implementação de políticas 
públicas mais consistentes. Hoje o CNJ tem competência para planejar globalmente as atividades 
dos juízes e tribunais. O Judiciário deixou de ser um conjunto de órgãos que não se conversam, 
agindo sem coordenação e unidade.186 
 

 Quanto à atuação na coordenação do planejamento estratégico do Poder Judiciário,  

Vladimir Passos de Freitas vai no mesmo sentido, quando afirma: 

Entretanto, o CNJ não se confina à parte disciplinar. Graças ao levantamento de dados (Justiça 
em Números), pela primeira vez se tem estatísticas da Justiça brasileira. Graças às suas políticas 
públicas, por exemplo, “Conciliar é Legal”, partiu‑se para uma cultura de composição, 
extremamente fortalecida no Código de Processo Civil já sancionado e que entra em vigor em 
2016. Graças à sua atuação, aboliu‑se a prática de nepotismo nas nomeações para cargos em 
confiança nos Tribunais. Graças à sua iniciativa, passou‑se a ter metas de produtividade dos 
magistrados. Graças à sua existência, a magistratura pode ter um Código de Ética, tal qual todas 
as nações desenvolvidas. E graças a sucessivas medidas de ordem administrativa, todos os 
Tribunais brasileiros passaram a ter um programa de gestão socioambiental.187 

 

 No setor-saúde, o CNJ começou a atuar a partir da Audiência Pública nº 04 realizada 

pelo Supremo Tribunal Federal em 2009, e que foram ouvidas dezenas de especialistas acerca 

das inúmeras controvérsias existentes nos Tribunais sobre o direito à saúde. Vale transcrever o 

objetivo contido no despacho de convocação da Audiência Pública feita pelo então presidente 

do STF, Gilmar Mendes: 

 
 

184 A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) ingressou com Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 
nº 3367) contra a Emenda Constitucional nº 45, julgada improcedente em 2005.  
185 Para a conflituosidade e o corporativismo no CNJ, veja-se ARGUELHES, Diego W. e RIBEIRO, Leandro 
Molhano. CNJ: Captura Nacional de Justiça. Revista Conjuntura Econômica, 2016. pp. 30-32. 
186 Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI212874,61044-
Reforma+do+Judiciario+EC+4504+10+anos+depois> Acesso em: 21 mar. 2019. 
187 FREITAS, Vladimir Passos de. O papel do Conselho Nacional de Justiça na proteção do meio ambiente.  CNJ 
como instância de suporte aos magistrados na complexidade decisória: o caso dos direitos sociais e econômicos. 
In: CNJ 10 anos. Brasilia, 2015. Disponível em <https://www.cnj.jus.br/files/conteudo/ar-
quivo/2016/07/e28add034bc27171ec21980c79aa8b42.pdf> Acesso em 11 set. 2019. p. 75. 
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“Audiência Pública  para ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade em matéria 
de Sistema Único de Saúde, objetivando esclarecer as questões técnicas, científicas, 
administrativas, políticas, econômicas e jurídicas relativas às ações de prestação de saúde, tais 
como: 
1) Responsabilidade dos entes da federação em matéria de direito à saúde; 
2) Obrigação do Estado de fornecer prestação de saúde prescrita por médico não pertencente ao 
quadro do SUS ou sem que o pedido tenha sido feito previamente à Administração Pública; 
3) Obrigação do Estado de custear prestações de saúde não abrangidas pelas políticas públicas 
existentes; 
4) Obrigação do Estado de disponibilizar medicamentos ou tratamentos experimentais não 
registrados na ANVISA ou não aconselhados pelos Protocolos Clínicos do SUS; 
5) Obrigação do Estado de fornecer medicamento não licitado e não previsto nas listas do SUS; 
6) Fraudes ao Sistema Único de Saúde."188 

  

 No ano seguinte, o CNJ criou o Fórum da Saúde "para monitoramento e resolução das 

demandas de assistência à saúde”.189 Apesar de um objetivo ambicioso, pois resolver as 

demandas de assistência à saúde envolve muito mais do que uma atuação administrativa, o CNJ 

apontava para a relevância que o tema ganhou, como uma das prioridades do Poder Judiciário. 

Em paralelo a encontros e debates sobre o tema, o CNJ organizou as três Jornadas de direito da 

saúde, nos anos de 2014, 2015 e 2019. As Jornadas são, segundo defende a juíza conselheira 

do CNJ Deborah Ciocci, "um grande passo na junção de profissionais do biodireito, da saúde 

pública e da saúde suplementar, possibilitando um fórum de discussão e troca conhecimentos, 

tanto teóricos, como de aplicação prática.”190 

 A estrutura dos eventos não seguiu exatamente um padrão, mas teve como um dos 

resultados práticos a edição de “enunciados”, que seriam pequenas interpretações jurídicas ou 

orientações para situações que costumam ocorrer em processos judiciais que envolvem o direito 

à saúde.  

 O estudo desses enunciados ajuda a mapear se o CNJ produz regulação por meio de  

atividade administrativa. O complemento dessa questão para o teste de judicialização é saber 

se esses enunciados administrativos são usados na fundamentação de julgamentos pelos 

Tribunais, o que poderia significar que a regulação administrativa seria seguida judicialmente, 

podendo ser interpretada como regulação via judicialização, na prática.  

 

 
188 Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/Despacho_Convocatorio.pdf? 
Acesso em: 20 jan. 2019. 
189 Resolução CNJ nº 107, de 06.04.2010. Disponível em <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-
normativos?documento=173> Acesso em 10 jun. 2018. 
190 Disponível em <https://www.olharjuridico.com.br/noticias/exibir.asp?id=17520&noticia=evento-debatera-
limites-do-papel-do-judiciario-na-garantia-de-direito-a-saude> Acesso em: 12 nov. 2019. 
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 2.2.2.1. Os enunciados sobre saúde    
 

 

 Quanto à origem e forma de constituição dos enunciados, a narrativa descritiva das 

Jornadas de direito da saúde é suficiente para entender a mecânica dos fatos que se pretende 

evidenciar. 

 A primeira Jornada ocorreu em 2014 e convocou191 interessados para apresentarem 

propostas de enunciados que seriam selecionados por uma “Comissão Científica" designada 

por membros do CNJ no evento192. Qualquer cidadão poderia enviar proposta e participar do 

evento, sendo dirigido para grupos temáticos (saúde pública, saúde suplementar e biodireito) 

que discutiriam e votariam os enunciados selecionados. Ao final, foram publicados 45 (quarenta 

e cinco) enunciados, na forma de verbetes, não acompanhados de outros documentos de 

justificação, sendo 19 (dezenove) relativos a matérias de saúde pública, 17 (dezessete) de saúde 

suplementar e 09 (nove) de biodireito. 

 Com relação ao conteúdo, é possível perceber certo experimentalismo na elaboração 

dos verbetes, talvez até em razão da forma pela qual eram compostos os grupos de discussão. 

Enquanto alguns enunciados são bem objetivos, dirigidos aos juízes como forma de orientação 

de atuação, em outros casos a orientação parece dirigida à parte autora da ação e seu 

advogado.193 

 A segunda jornada teve formato parecido com a primeira no que tange aos enunciados, 

com uma convocatória prévia para envio de sugestões de verbetes. Novamente uma “Comissão 

Científica” iria selecionar as propostas a serem levadas para o evento e submetidas à aprovação, 

por meio dos mesmos três grupos temáticos da jornada anterior.  

 
191 2. OBJETIVOS DA CONVOCATÓRIA 
O objetivo geral dessa convocatória é produzir, aprovar, publicar e divulgar enunciados interpretativos sobre o 
direito à saúde. Os objetivos específicos são: I. Identificar e compilar interpretações já consolidadas sobre a 
matéria; II. Auxiliar a comunidade jurídica na interpretação de questões não pacificadas no âmbito doutrinário e 
jurisprudencial. Disponível em 
<http://www.cnj.jus.br/images/eventos/I_jornada_forum_saude/Convocatoria_jornada_forum%20saude.pdf> 
Acesso em 21 mar. 2019. 
192 O regulamento está disponível no sítio institucional do CNJ na internet, prevendo, em seu artigo 4º que a 
Jornada é aberta ao público e conta com 350 vagas para participantes, sendo 250 com direito a voto. Disponível 
em <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2014/03/regulamento_I_jornada_direito_saude.pdf> Acesso em 
12 mai. 2019. 
193 ENUNCIADO 19 - Nas ações que envolvam pedido de assistência à Saúde, é recomendável à parte autora 
apresentar questionário respondido por seu médico para subsidiar o deferimento de liminar, bem como para ser 
utilizado na instrução probatória do processo, podendo-se fazer uso dos questionários disponibilizados pelo CNJ, 
pelo Juízo processante, pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público ou pela OAB, sem prejuízo do receituário 
competente. 



73 
 

 Apesar de aberto, o evento declarava uma preferência em receber “profissionais que 

atuam nas áreas de saúde pública, saúde suplementar e biodireito”.194 Havia a previsão de que 

o enunciado poderia ser aprovado com o voto de sessenta por cento dos presentes com direito 

a voto. Os enunciados selecionados foram divulgados no sítio eletrônico do CNJ, assim como 

foram publicados, ao final, os 22 (vinte e dois) enunciados aprovados, sendo 16 (dezesseis) 

relativos a matérias de saúde pública, 04 (quatro) de saúde suplementar e 03 (três) de biodireito. 

A lógica de escolha parece seguir a primeira, com enunciados de cunho orientativo,195 viés 

decisório196 ou com aspecto de súmula de jurisprudência.197 

 A terceira jornada, por sua vez, pareceu seguir procedimento diferente das demais. Ao 

invés de se abrir a possibilidade para qualquer pessoa interessada formular proposta de 

enunciado, restringiu-se as sugestões aos Comitês Estaduais de Saúde, desdobramentos do 

Comitê Nacional de Saúde. É importante deixar consignado, até mesmo pelo teor das 

considerações que serão traçadas mais adiante, que alguns desses Comitês Estaduais também 

trabalham na confecção de outros enunciados, no âmbito de suas atuações,198 o que pode causar 

certa confusão sobre a exata origem e legitimidade de tantos enunciados produzidos de forma 

diversa.  

 Vale fazer um parêntesis para a mudança ocorrida na 3ª Jornada, notadamente na forma 

pela qual foram compostos os grupos capazes de votar enunciados. Nas duas primeiras Jornadas 

os grupos se formavam a partir de inscrições livres por parte de interessados, o que não permitia 

saber ou controlar a origem do participante, seu interesse na matéria ou seu conhecimento 

prévio sobre o tema. As propostas de enunciados podiam ser enviadas pela internet e eram 

votadas pelos grupos participantes, consubstanciando um modelo sujeito a criticas quanto a 

problemas de legitimidade e especialização técnica. 

  A forma de escolha na terceira Jornada, restringindo-se às sugestões dos Comitês 

 
194 Interessante notar que biodireito não é propriamente uma segmentação dos serviços de saúde, ao contrário da 
divisão entre saúde pública e privada, previstas constitucionalmente. Regulamento disponível em 
<https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/conteudo/destaques/arquivo/2015/03/2d8881a5d1620cd82adcfc13b727938c.pdf> Acesso em 10 
jun. 2019. 
195 ENUNCIADO 57 – Saúde Pública - Em processo judicial no qual se pleiteia o fornecimento de medicamento, 
produto ou procedimento, é recomendável verificar se a questão foi apreciada pela Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC. 
196 ENUNCIADO 47 - Saúde Pública - Não estão incluídos na competência dos juizados especiais da fazenda 
pública os casos em que se pretende o fornecimento de medicamento e/ou tratamento cujo custo anual superar o 
limite da competência dos referidos juizados. 
197 ENUNCIADO 51 - Saúde Pública - Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer 
relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. 
198As iniciativas dos Comitês Estaduais estão disponíveis em https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-
da-saude-3/iniciativas-dos-comites-estaduais/. 
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Estaduais de Saúde, minimizava um pouco esse problema, trazendo mais credibilidade aos 

próprios enunciados, pois a percepção é a de que sua origem destes pode afetar sua 

receptividade junto aos juízes, que já não se sentem muito à vontade para aplicá-los, como será 

visto mais à frente.  

 Nessa terceira Jornada foram revisados todos os enunciados produzidos até então e, 

como resultado, alguns foram revogados e outros tiveram suas redações alteradas. Entretanto, 

não foi possível verificar a fundamentação para essa medida, uma vez que não disponibilizada 

a motivação da criação ou revogação dos verbetes. 

 A leitura dos enunciados evidencia uma variedade de enfoques, por vezes casuísticos, 

por vezes generalistas, sobre os temas que compõem os verbetes. Não é possível traçar uma 

linha que tenha guiado a elaboração dos enunciados, que foram sendo editados casuisticamente, 

sem prévias definições sobre conceitos essenciais para a compreensão do que se buscava adotar 

com a iniciativa. A ambiguidade com que os enunciados tratam do conceito de saúde, 

medicamentos e atuação dos profissionais de saúde, por exemplo, foi observada por outros 

pesquisadores:   

 
Em contrapartida, da mesma forma que os enunciados são mostras de uma visão medicalizada 
dos processos de saúde-doença, os mesmos documentos também são interessantes sob o ponto de 
vista de sua ambiguidade. Apesar da tendência medicalizante, esses mesmos documentos 
possuem enunciados que desmedicalizam o mundo. Isso fica evidente com os enunciados de 
números 40, 42 e 43 (Conselho Nacional de Justiça, 2014). É interessante observar que esses 
enunciados, embora orientados por um propósito desmedicalizador, encontram-se intitulados 
como biodireito pelo Conselho Nacional de Justiça. Isso evidencia a sua ambiguidade conceitual 
e epistemológica.199 

 

 E quanto à redação dada aos verbetes, está assume cada vez mais caráter mandatório, 

na forma de comandos normativos fechados sobre o modo de atuar do juiz, transparecendo que 

a intenção real do esforço do CNJ é a observância obrigatória pelos juízes. A mudança de 

redação realizada no Enunciado 03, por ocasião da 3ª Jornada, parece evidenciar isso, ao impor 

o seguimento de sua condicionante como uma verdadeira condição da ação (interesse de agir): 

 

ENUNCIADO 03 (Redação dada pela I Jornada de Direito da Saúde - 15.05.2014) 
Recomenda-se ao autor da ação, a busca preliminar sobre disponibilidade do atendimento, 
evitando-se a judicialização desnecessária. 
 
ENUNCIADO  03 (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) 

 
199 MARQUES, ALINE et al. Judicialização da saúde e medicalização: uma análise das orientações do Conselho 
Nacional de Justiça. Estudos avançados.  São Paulo ,  v. 33, n. 95, p. 217-234, 2019. Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142019000100217&lng=en&nrm=iso> 
Acesso em: 18 nov. 2019.   
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Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de 
agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da 
prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar. 

 
 Apesar de o CNJ impor oficialmente a observância dos enunciados, o esforço em editá-

los demonstra, no mínimo, que seu uso deve ser estimulado, sendo que, no caso de sucesso, o 

Conselho se legitimaria como fonte produtora de entendimentos e regras sobre causas que 

versem sobre esses temas. Por isso cabe o alerta de Andre Ramos Tavares: 

 
Realmente, se tais enunciados forem interpretados como normativos, de acatamento obrigatório 
na atividade jurisdicional, ou mesmo com força jurisprudencial, representariam interferência 
indevida do CNJ no Poder Judiciário. Entretanto, como quaisquer enunciados de encontros 
científicos, não têm eles valor normativo e devem ser considerados como orientações de caráter 
doutrinário, que visam facilitar a atividade do julgador e aprofundar os estudos do tema.200 

 

 Em vista desse cenário, importa explorar o conteúdo de cada enunciado, de modo a 

verificar se as mensagens contidas nos verbetes se aproximam ou se afastam das normas 

existentes para o mercado de saúde suplementar. 

 

 

 

 

 

 2.2.2.2. (In)compatibilidade com a regulação 
 

 

 Destacados os enunciados classificados como “saúde suplementar”201, é possível 

compará-los com a regulação existente no setor para saber se estes se aproximam ou contrariam 

as regras existentes. É o  que se passa a verificar. 

 Inicia-se pela temática mais frequente dos enunciados, que é a remissão a algum 

conteúdo ligado ao rol de procedimentos e eventos em saúde, editado pela ANS como 

parâmetro mínimo de observância obrigatória por todas as operadoras de planos de saúde. Tal 

rol é objeto, direta ou indiretamente, dos enunciados número 20, 21, 23, 26, 28, 33, 34, 36, 73, 

 
200 TAVARES, Andre Ramos. CNJ como instância de suporte aos magistrados na complexidade decisória: o caso 
dos direitos sociais e econômicos. In: CNJ 10 anos. Brasilia, 2015. Disponível em 
<https://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/07/e28add034bc27171ec21980c79aa8b42.pdf> Acesso em 
11 set. 2019. p. 61 
201 Foram considerados como enunciados sobre saúde suplementar os seguintes: 1ª Jornada - Enunciados 20 a 36; 
2ª Jornada - Enunciados 62 a 65; 3ª Jornada - Enunciados 71 a 73; 79; 84; 97; 99 a 101. 
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97 e 99.  

 O rol de procedimento e eventos mínimos de cobertura obrigatória editado pela ANS 

constitui a cobertura mínima obrigatória a ser dada pelas operadoras de planos de saúde a seus 

clientes, independentemente do que esteja previsto em contrato. Esse rol só se aplica para 

contratos firmados após o advento da lei de planos de saúde ou para aqueles contratos que 

tenham sido adaptados na forma da lei. A edição do rol é prevista dentro das competências da 

ANS previstas no artigo 4º, inciso III, da lei nº 9.961/00202 e sua importância se dá justamente 

porque se entende que a norma definidora do rol é encarada como fonte e limitação de 

obrigações das operadoras, fonte e limitação de direitos dos beneficiários.203 

 A forma de elaboração dos enunciados já esclarecida anteriormente, parece influenciar 

na ausência de padronização para menção que se faz ao rol, comparando a redação de um 

enunciado para o outro. Em alguns, o rol é citado quase casuisticamente (ex: En. 20 faz 

referência à fertilização em vitro e o En. 97 fala de terapias alternativas, que não estão no rol 

de procedimentos atualmente), enquanto em outros, o rol é citado como orientação geral para 

os operadores do tema (ex: enunciados nº 21 e 33 que recomendam aos juízes observar a 

regulação da ANS).204 

  O fato de algum procedimento não estar incluído no rol atual não impede que, em 

edições posteriores, haja sua incorporação (dado que a regra é revista a cada dois anos), o que 

acarretaria a obsolescência do enunciado que trata casuisticamente de algo não incluído. Em 

contrapartida, enunciados mais genéricos, como os que esclarecem o papel da ANS na edição 

 
202 Art. 4º Compete à ANS: 
III - elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do dispo-
sto na Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades; 
203 Para uma análise completa sobre o rol e seu procedimento de elaboração, consulte-se estudo específico em 
RAMALHO, Bruno Araujo. Processo decisório e motivação no âmbito das normas sobre o “rol de procedimentos 
e eventos em saúde”: Uma análise exploratória. Dissertação (mestrado) apresentada à Escola de Direito da Funda-
ção Getulio Vargas - Direito Rio, 2017. 
204 ENUNCIADO 20 
A inseminação artificial e a fertilização “in vitro” não são procedimentos de cobertura obrigatória pelas empresas 
operadoras de planos de saúde, salvo por expressa iniciativa prevista no contrato de assistência à saúde. 
ENUNCIADO 21  
Nos contratos celebrados ou adaptados na forma da Lei n.o 9.656/98, recomenda-se considerar o rol de 
procedimentos de cobertura obrigatória elencados nas Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, 
ressalvadas as coberturas adicionais contratadas. 
ENUNCIADO 33 
Recomenda-se aos magistrados e membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e aos Advogados a 
análise dos pareceres técnicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar* e da Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec)** para auxiliar a prolatação de decisão ou a propositura da ação. 
Enunciado 97 - As solicitações de terapias alternativas não previstas no rol de procedimentos da ANS, tais como 
equoterapia, hidroterapia e métodos de tratamento, não são de cobertura e/ou custeio obrigatório às operadoras de 
saúde se não estiverem respaldadas em Medicina Baseada em Evidência e Plano Terapêutico com Prognóstico de 
Evolução. 
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de norma contemplando o Rol, sua atualização e a forma de consulta à lista, parecem mais 

recomendáveis, pois promovem informação para julgadores e partes, facilitando saber qual o 

critério básico para avaliar cobertura por parte de operadoras de planos de saúde, de acordo 

com as regras vigentes em cada época. Assim, tais verbetes cumprem seu papel de orientação, 

abrindo, inclusive, a possibilidade de diálogo interinstitucional do Judiciário com a ANS, na 

solução de dúvidas, como reconhece o enunciado nº 23: 

 

Enunciado 23 - Nas demandas judiciais em que se discutir qualquer questão relacionada à 
cobertura contratual vinculada ao rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar, recomenda-se a consulta, pela via eletrônica e/ou expedição de 
ofício, a esta Agência Reguladora para os esclarecimentos necessários sobre a questão em litígio. 

 
  Note-se que a variação na forma de tratar os casos, por não seguirem uma padronização 

coerente com os demais enunciados, podem trazer confusão ou desinformação. Veja-se o 

exemplo dos enunciados 21, 97 e 99: 

 

Enunciado 21 - (…) recomenda-se considerar o rol de procedimentos de cobertura obrigatória 
elencados nas Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ressalvadas as coberturas 
adicionais contratadas. (grifado) 

 
Enunciado 97 - As solicitações de terapias alternativas não previstas no rol de procedimentos da 
ANS, (…) não são de cobertura e/ou custeio obrigatório às operadoras de saúde se não 
estiverem respaldadas em Medicina Baseada em Evidência e Plano Terapêutico com 
Prognóstico de Evolução. (grifado) 
 
Enunciado 99 - O tratamento multiprofissional do transtorno do espectro autista é de cobertura 
obrigatória (…), desde que o método seja reconhecido pelos respectivos conselhos de classe dos 
profissionais integrantes da referida equipe multiprofissional, ou que esteja expressamente 
previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. (grifado) 

 
 Esses três exemplos destacados demonstram como o uso de expressões alternativas ou 

abertas pode atrapalhar o entendimento da matéria. No caso do enunciado 21, o fato de se 

"recomendar considerar" o rol é uma expressão infeliz por permitir que se depreenda uma 

ausência de obrigatoriedade no uso do rol de procedimentos como parâmetro de decisão. Esse 

caso, na verdade expõe uma questão prévia.  

 O enunciado 97, por exemplo, não prevê observância do rol de procedimentos 

obrigatórios e adiciona o elemento “medicina baseada em evidência e plano terapêutico com 

Prognóstico de Evolução”, que não guarda relação com a análise que deveria ser feita no 

julgamento do caso levado a juízo, caso a norma da ANS fosse seguida. Isso porque, segundo 
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a Resolução Normativa ANS 428/2018,205 as evidências científicas guiam as avaliações feitas 

por ocasião da revisão do rol de procedimentos mínimos obrigatórios, não sendo dado ao juiz 

ficar avaliando esse critério, no caso concreto, seja por falta de conhecimento para tal, seja 

porque essa análise é complexa e já foi feita por especialistas na matéria, por ocasião do 

procedimento, aberto e participativo, executado a cada dois anos, que subsidia a tomada de 

decisão pela Agência para edição do rol de procedimentos. Novamente, neste caso, não 

restringir a decisão do julgador à análise do rol passa a mensagem dúbia de que a decisão da 

Agência deve ser observada, mas pode ser questionada por critérios amplos, pouco acessíveis 

ao juiz.  

 No terceiro exemplo, o mesmo acontece, quando se abrem duas possibilidades para 

obrigatoriedade de cobertura do tratamento multiprofissional: ou este é reconhecido pelos 

conselhos de classe ou está previsto no rol. 

 Antes de editar esses enunciados, parece necessário definir um entendimento sobre o 

papel do rol de procedimentos. Se este é de observância obrigatória, os juízes devem julgar de 

acordo com a decisão previamente tomada pela Agência Reguladora. Caso contrário, se o CNJ 

tem dúvida se o rol é meramente consultivo (em contrariedade ao que determina a Agência), 

não haveria orientação a ser dada quanto à forma de decisão por parte dos juízes nesse tema. O 

meio termo, no caso, é tratar o rol, por vezes, como recomendação afastável, e, outras vezes, 

como algo obrigatóriamente usado  como guia para julgamento dos casos. A mensagem dúbia 

não traz segurança jurídica e não permite observar qual é o papel orientativo que o CNJ pretende 

desempenhar.   

 Para editar enunciados que se remetem a procedimentos, tratamentos ou eventos em 

saúde, o CNJ poderia fazer um levantamento prévio, avaliando a relevância daquele 

procedimento no volume de processos, que justifique dedicar um verbete apenas para aquele 

caso. Isso porque a redação casuística pode levar à obsolescência do enunciado com a revisão 

do rol, caso o procedimento anteriormente não coberto seja incluído. Ou o enunciado fica 

repetitivo em relação a outros que já mostram a necessidade de observância da lista da ANS. 

Desse modo, mais importante do que conhecer um enunciado que cita um determinado 

procedimento, é o juiz ter ciência da existência do rol e como consultá-lo, para que, nos casos 

concretos, possa verificar se existe cobertura ou não daquilo que é objeto do litígio. 

 
205 BRASIL. ANS. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR Resolução Normativa nº 428/2018. 
Atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui a referência básica para cobertura assistencial 
mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1º de janeiro de 1999; fixa as diretrizes 
de atenção à saúde; e revoga as Resoluções Normativas – RN nº 387, de 28 de outubro de 2015, e RN nº 407, de 
3 de junho de 2016. 
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 Passando a outro fato que chama atenção e pode ser observado repetidamente, verifica-

se a edição de enunciados que retratam normas regulatórias, mas não as citam. Seja na lei de 

planos de saúde (lei nº 9.656/98), seja nos atos normativos da ANS, muitas vezes existe uma 

regra com o mesmo conteúdo do enunciado, mas este é omisso na referência, o que acarreta 

problemas. Talvez o caso mais evidente seja o enunciado 35: 

Enunciado 35 - Nos planos coletivos, contratados a partir da vigência da Resolução Normativa n. 
195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em que não for comprovado o vínculo entre 
o consumidor e a pessoa jurídica contratante na forma da regulamentação da ANS, o tipo de 
contratação do consumidor cujo vínculo não for comprovado, deve ser considerado individual 
para efeitos de rescisão e reajuste, não se aplicando aos planos das empresas e entidades de 
autogestão. 

 
 O verbete repete o artigo 32 da RN ANS 195/2009 que prevê:  
 

Art. 32 O ingresso de novos beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade 
previstos nos artigos 5º e 9º desta resolução constituirá vínculo direto e individual com a 
operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar. sem 
informar que é a fonte originária da obrigação. 

 
  Se a ideia subjacente ao enunciado é a mesma da regra editada pela ANS, seria de se 

questionar o motivo de não haver referência expressa por parte do CNJ à fonte dessa obrigação. 

Note-se que a genérica citação da Resolução 195, de 2009, se dá com ênfase na questão 

temporal (“contratados a partir da vigência da…”), mas não no seu conteúdo sobre a 

consequência para a irregularidade (“ser considerado individual”). Portanto, a menção à RN 

195 parece mais ligada ao fato de o plano ser coletivo do que ao tema que se pretende abordar, 

que é a ausência de vínculo com a pessoa jurídica contratante. 

 Esse tipo de omissão (ou, pelo menos, tergiversação) pode levar a questionamentos 

quanto à validade de uma regra criada administrativamente pelo próprio CNJ, já que os juízes 

não têm conhecimento de que existe prévia formulação nesse sentido pelo ente regulador do 

setor. Cria-se, na verdade, outra cadeia de problemas de legitimidade, que extrapola a já 

problemática relação de reconhecimento das Agências como fonte normativa.206 Note-se que a 

citação ao enunciado do CNJ não é fundamento jurídico suficiente para decidir um caso. A 

orientação contida no enunciado tem que ser compatível com as regras existentes sobre a 

matéria, até porque o CNJ não tem competência legislativa, nem normativa sobre saúde 

suplementar. Nessa tarefa, sua missão pode ser de informar e esclarecer o conteúdo da lei e da 

regulação. Portanto, enunciados que indicam regras de conduta sem dizer a fonte (legal ou 

 
206 O debate sobre o poder normativo das agências reguladoras existe desde a implementação do modelo no Brasil, 
conforme levantamento feito por BASTOS, Henrique Ribeiro. O Poder normativo das agências reguladoras. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Assim também os diferentes enfoques em ARAGÃO, Alexandre Santos de. 
(coord.) O poder normativo das agências reguladoras. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 
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regulatória), pouco ajudam no trabalho dos magistrados, podendo ser vislumbrado aí um dos 

possíveis motivos para o baixíssimo índice de utilização dos enunciados nas decisões dos 

Tribunais. 

 Além disso, cria-se um problema que contraria um dos maiores objetivos propagados 

sobre os enunciados, que é o caráter informativo. Ao se pretender ampliar a informação para 

operadores do direito e para as partes, o CNJ poderia intensificar esforços para que cada 

enunciado fosse o mais claro possível, nivelando conhecimentos e permitindo um caráter 

multiplicador de informação sobre o setor. Ao omitir que determinadas regras existem e como 

devem ser aplicadas, o CNJ acaba por assumir como sua a criação daquela regra, ou pior, que 

a criação se deu única e exclusivamente por pessoas desconhecidas, que se reuniram em dois 

dias de evento patrocinado pelo Conselho, nas Jornadas de direito da saúde. Nesse caso, 

relembre-se a ponderação anteriormente formulada sobre a controversa legitimidade de 

particulares inscritos em evento aberto com direito a voto para editar orientações (por vezes, 

determinaçães) destinadas a guiar a atuação de juízes. Talvez dessa combinação de falta de 

confiança na fonte e desconhecimento das regras do setor, possa se extrair indício sobre os 

motivos para a baixa utilização dos enunciados por parte de juízes em geral, como será abordado 

em item posterior, resultado de pesquisa empírica. 

 Retoma-se, portanto, a consideração de que os enunciados, para cumprirem sua função 

de informação e orientação, precisam referenciar expressamente as leis e as normas editas pela 

ANS, quando forem com elas compatíveis. As evidências do que é dito se comprovam com a 

citação de outros casos, em que não é mencionada a regra vigente:  

 
Enunciado 24 - Cabe ao médico assistente, a prescrição terapêutica a ser adotada. Havendo 
divergência entre o plano de saúde contratado e o profissional responsável pelo procedimento 
médico, odontológico e/ou cirúrgico, é garantida a definição do impasse através de junta 
constituída pelo profissional solicitante ou nomeado pelo consumidor, por médico da operadora 
e por um terceiro, escolhido de comum acordo pelos dois profissionais, cuja remuneração ficará 
a cargo da operadora.  
Compatibilidade com a regulação: Apesar de repetir as Resoluções Consu nº 8 e 15, alteradas 
pela RN 424, não cita a existência de normativo regulatório. 
 
Enunciado 26 - É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado 
não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental.  
Compatibilidade com a regulação: caso específico sobre o rol de procedimentos mínimos 
obrigatórios editado pela ANS a cada dois anos. Tem previsão expressa no art. 10, V da lei nº 
9.656/98. 
 
Enunciado 28 - Nas decisões liminares para o fornecimento de órteses, próteses e materiais 
especiais – OPME, o juiz deve exigir a descrição técnica e não a marca específica e/ou o 
fornecedor, em consonância com o rol de procedimentos e eventos em saúde vigentes na ANS e 
na Resolução n. 1956/2010 do CFM, bem como a lista de verificação prévia sugerida pelo CNJ. 
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Compatibilidade com a regulação: caso específico sobre o rol de procedimentos mínimos 
obrigatórios editado pela ANS a cada dois anos e previsão na regra de junta médica, RN ANS 
424/2017. 
 
Enunciado 36 - O tratamento das complicações de procedimentos médicos e cirúrgicos 
decorrentes de procedimentos não cobertos, tem obrigatoriedade de cobertura, respeitando-se as 
disposições do Rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela ANS e as segmentações 
contratadas. 
Compatibilidade com a regulação: caso específico sobre o rol de procedimentos mínimos 
obrigatórios editado pela ANS a cada dois anos. Repete o artigo 11 da RN ANS 428/2017, sem 
citá-la. 
 
Enunciado 62 - Para fins de cobertura assistencial, o conceito de urgência e emergência deve 
respeitar a definição legal contida no art. 35-C, lei nº 9.656/98.  
Compatibilidade com a regulação: repete a lei nº 9.656/98, citando-a expressamente. 

 
Enunciado 63 - O deferimento de cirurgia bariátrica em tutela de urgência sujeita-se à 
observância das diretrizes constantes da Resolução CFM no 1942/2010 e de outras normas que 
disciplinam a matéria. 
Compatibilidade com a regulação: existe previsão no rol de procedimentos mínimos 
obrigatórios que não foi citado. Não faz referência à regra da ANS que estipula Diretriz de 
Utilização - DUT (item 27, Anexo II da RN ANS 428/2017) que prevê obesidade mórbida 
instalada há mais de cinco anos e tratamento realizado há pelo menos dois anos. A citação disso 
no enunciado poderia ser esclarecedor para os destinatários, como critério mais objetivo na 
concessão de liminares.  
 
Enunciado 73 - A ausência do nome do medicamento, procedimento ou tratamento no rol de 
procedimentos criado pela Resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e suas 
atualizações, não implica em exclusão tácita da cobertura contratual. 
Compatibilidade com a regulação: Não faz referência à aproximação com a Terminologia 
Unificada da Saúde Suplementar (TUSS), resultado de trabalho conjunto entre ANS, Associação 
Médica Brasileira (AMB) e Comitê de Padronização das Informações em saúde suplementar 
(COPISS), resultando na RN 305/2012. 

 

 Outro ponto essencial na análise de enunciados editados pelo CNJ é a possibilidade de 

haver  contrariedade às normas regulatórias, ou seja, verbetes que orientem no sentido contrário 

da regulação existente no setor. De certa forma é o que ocorre com os enunciados que tratam 

da observância do rol como uma mera possibilidade ou recomendação, sem força vinculante. 

Veja-se o enunciado 99 já transcrito, quando prevê a obrigatoriedade do tratamento "desde que 

o método seja reconhecido pelos respectivos conselhos de classe dos profissionais integrantes 

da referida equipe multiprofissional, ou que esteja expressamente previsto no rol de 

procedimentos e eventos em saúde da ANS”. Essa conjunção alternativa “ou" significa, na 

prática, que mesmo não estando no rol, mas tendo o reconhecimento dos conselhos 

profissionais, já seria suficiente para ter cobertura obrigatória. Tal entendimento não é 

chancelado pela ANS e, por isso, esses enunciados estariam numa "zona cinzenta” de 

compatibilidade com a regulação, pois não contrariam expressamente o atos regulatórios, mas 
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acrescentam elementos que se distanciam da regras.  

 Veja-se outros exemplos:  

 
Enunciado 25  -  É abusiva a negativa de cobertura de procedimentos cirúrgicos de alta 
complexidade relacionados à doença e lesão preexistente, quando o usuário não tinha 
conhecimento ou não foi submetido a prévio exame médico ou perícia, salvo comprovada má-fé.  
 
 

 O tema do enunciado é a alegação de doença ou lesão preexistente (DLP), regulada 

pelas Resoluções Consu nº 2 e RN ANS 162/2017, além das previsões nos artigos 11 e 35-E, 

inciso II da lei nº 9.656/98, nenhuma delas citada pelo CNJ ou na súmula 609 do STJ, cuja 

redação parece se assemelhar e também será objeto de comentários em item posterior. Quanto 

ao fato de o beneficiário não ter conhecimento da DLP e em relação à necessidade de 

comprovação de má-fé, é possível dizer que há compatibilidade com a regulação. Porém, no 

que tange à submissão à perícia existe dúvida na interpretação da redação escolhida para o 

enunciado. O enunciado parece dispor duas condições: (i) se não pedir exames médicos no ato 

da contratação, a operadora não poderá alegar a existência de DLP, salvo por má fé; (ii) Se 

pedir os exames/perícia, e o médico afirmar que o beneficiário não tem DLP, o enunciado não 

deixa claro se ainda restaria cabível a alegação de má fé do proponente (por parte da operadora). 

Já a RN confere uma espécie de "efeito declaratório" ao exame ou perícia, tornando-lhe 

oponível a qualquer argumento de omissão proposital pelo beneficiário (má-fé):  se for feita 

perícia/exame, a operadora não pode invocar DLP depois e nem alegar má fé do proponente. 

 
Enunciado 101 - As decisões judiciais que versem sobre coberturas contratuais asseguradas 
mediante reembolso sujeitam-se aos limites dos valores contratados, desde que haja especialista 
credenciado pela rede contratada. 

  
 O enunciado apresenta incompatibilidade de conteúdo com as regras de reembolso de 

plano e tipo de acesso a prestadores. A questão do reembolso não está ligada necessariamente 

à previsão de especialista credenciado. Em regra, nos planos em que o beneficiário tem livre 

escolha de prestadores, a lógica é justamente não precisar de especialista credenciado, porque 

a livre escolha permite que se opte por qualquer profissional, com reembolso posterior do valor 

despendido, nos limites contratuais. Quando existe profissional credenciado, o reembolso 

costuma ser integral. Por isso, a redação do enunciado parece até contraditória, quando atrela 

limite contratual a profissional credenciado. As regras para esse tipo de plano estão previstas 

na RN ANS 259/2011:   
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Art. 9º Na hipótese de descumprimento do disposto nos arts. 4º, 5º ou 6º, caso o beneficiário seja 
obrigado a pagar os custos do atendimento, a operadora deverá reembolsá-lo integralmente no 
prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da solicitação de reembolso, inclusive as despesas 
com transporte. (Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011) 
§ 1º Para todos os produtos que prevejam a opção de acesso a livre escolha de prestadores, o 
reembolso será efetuado nos limites do estabelecido contratualmente.(Redação dada pela RN nº 
268, de 02/09/2011) 
§ 2º Nos produtos onde haja previsão de acesso a livre escolha de prestadores, quando o 
procedimento solicitado pelo beneficiário não estiver disposto na cláusula de reembolso ou 
quando não houver previsão contratual de tabela de reembolso, deverá ser observada a regra 
disposta no caput deste artigo. (Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011) 

 

 O saldo das comparações ora realizadas aponta para um universo de 29 (vinte e nove) 

enunciados sobre saúde suplementar, sendo que 13 (treze) foram considerados compatíveis com 

a regulação207; 04 (quatro) foram tidos por incompatíveis208; 04 (quatro) foram inconclusivos 

quanto à compatibilidade pela forma de abordagem do tema209; 04 (quatro) foram revogados 

pelo CNJ210; e 04 (quatro) não se aplicavam ao teste em razão da matéria tratada211. 

 

 

 

 

QUADRO 3: compatibilidade de enunciados com a regulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Elaboração própria. 

 
207 São eles: 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 33, 34, 35, 36, 62 e 72. 
208 Quais sejam: 29, 97, 98 e 101. 
209 Estes são: 64, 71, 73 e 100. 
210 Números 22, 27, 30 e 31.  
211 São eles: 32, 63, 65 e 79. 
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 Feitas essas avaliações, retome-se o raciocínio de que todos os enunciados ora 

analisados foram editados em eventos promovidos pelo CNJ que, como se sabe, é uma 

instituição com funções administrativas do Judiciário, que não realiza julgamentos em lides 

entre beneficiários e operadoras de planos de saúde. Sua função nas Jornadas de direito da 

saúde, como já identificado, é de auxiliar os juízes na questão do excesso de litígios sobre os 

temas da saúde pública e privada, em iniciativa provocada pela Audiência Pública nº 4 

promovida pelo STF. Sendo assim, não havendo função judicante, as orientações que tomam 

forma de enunciados pretendem influenciar no julgamento de juízes espalhados pelo Poder 

Judiciário brasileiro, devendo ser aplicados como fundamento de decisão em casos concretos, 

estes sim judicializados. Nesse raciocínio, uma etapa complementar à análise da formação e 

conteúdo dos enunciados é verificar seu uso na prática pelos Tribunais. Dessa forma, pretende-

se averiguar se a iniciativa do CNJ se reflete na prática judicante, ou seja, se realmente é 

possível constatar as orientações justificando decisões sobre o tema, para saber se a regulação 

do setor pode ser impactada, "na vida real", pelo uso dos enunciados. Só assim, poderia ser 

avaliada a existência de eventual regulação via judicialização. Nesse intuito, foi realizada 

pesquisa nos Tribunais do país, conforme se relata abaixo. 

 

  

 2.2.3. Pesquisa nos Tribunais de Justiça Estaduais e Federais 
 

 

 Após essa abordagem da iniciativa do CNJ sobre a judicialização e a forma pela qual se 

desenrolaram as ações no âmbito de eventos promovidos pelo Conselho (Jornadas da saúde) é 

pertinente apresentar um teste empírico, realizado para verificar a aderência dos Tribunais à 

produção de enunciados para o setor de saúde suplementar. Além disso, observar se a iniciativa 

do CNJ se reflete na jurisprudência dos Tribunais pode ajudar a responder sobre a existência de 

regulação via judicialização, mesmo que por via indireta, ao seguir as orientações criadas 

administrativamente. Isso traria uma ideia de quão relevantes e conhecidos são os enunciados 

para os Tribunais, o que poderia trazer informação relevante para ações futuras do CNJ.   

  

 

 2.2.3.1. Metodologia da pesquisa 
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 Para realização da pesquisa nos sítios eletrônicos dos Tribunais, foram utilizadas três 

expressões: “cnj saúde”; “cnj jornadas saúde” e "enunciados cnj saúde”.  

 Primeiramente, na área de jurisprudência, ingressava-se com os termos de pesquisa “cnj 

saúde”. Quando possível, a pesquisa era dividida pelos anos 2015, 2016, 2017 e 2018, 

sucessivamente ou era colocado o intervalo de tempo entre 01/01/2015 e 31/12/2018. Tal 

delimitação temporal se deu pelo fato de a primeira Jornada de Direito da Saúde ter ocorrido 

em 2014 e a segunda em 2015, com potencial de serem citadas nas decisões tomadas nos anos 

seguintes à realização. Para fins de corte temporal, o limite se deu em 2018, dada a conclusão 

deste trabalho ainda em 2019 (com isso a Jornada ocorrida em 2019 não pode ser refletida na 

pesquisa, devendo ser acompanhada nos anos futuros). 

 Após a inserção dos parâmetros iniciais, as ementas de todos os acórdãos trazidos na 

pesquisa eram analisadas para saber se havia, de fato, menção aos termos pesquisados, que 

seriam referentes às Jornadas de saúde do CNJ e/ou os enunciados produzidos nesses eventos. 

A maioria dos resultados teve que ser tratada como "falso positivo”, ou seja, aparentavam se 

adequar aos propósitos da pesquisa, mas quando se concluía a leitura da ementa do acórdão se 

constatava que o assunto ali tratado não guardava relação com o que se queria pesquisar. 

 Isso poderia ocorrer por diversos motivos, como por exemplo os mais frequentes: a 

busca do tribunal não era precisa e trazia resultados que não tinham qualquer relação com o 

tema; a busca trazia na ementa o termo “saúde” sem que a decisão fosse sobre os enunciados 

e/ou as jornadas da saúde do CNJ; a busca trazia referência ao CNJ, mas em tema que não 

guardava relação com a pesquisa. Esclareça-se, aqui, que não bastava o objeto da decisão fosse 

o tema “saúde", pois o objetivo era verificar se o julgados fundamentou a decisão com remissão 

a algum enunciado ou jornada da saúde do CNJ. Por este mesmo motivo, outras citações ao 

CNJ acabaram descartadas do resultado final, pois se referiam à atuação do Conselho em outras 

esferas, como a criminal, por exemplo. 

 Em continuação, após realizar a busca pelo argumento de pesquisa “cnj saúde”, 

complementava-se a busca pelos argumentos “cnj jornada saúde” e, depois, "enunciado cnj 

saúde”, ano a ano (entre 2015 e 2018) para verificar se algum novo resultado era encontrado. 

Na maioria das vezes os resultados eram idênticos e já estavam contidos na primeira pesquisa, 

pois o termo “cnj saúde” é mais genérico. Nas poucas vezes em que isso não ocorreu, esse 

resultado era  computado acrescendo ao resultado da primeira pesquisa como "achado positivo". 

 Como dito, foram excluídos os resultados que fazem referência ao CNJ, mas que não 

guardam relação com as jornadas e enunciados sobre saúde. Também não foram computados, 

mesmo que perceptivelmente em baixa quantidade, os acórdãos que mencionavam apenas as 
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recomendações e resoluções do CNJ212, apesar de algumas poderem ter relação com as ações 

do Conselho no campo da saúde, pois não havia referência às jornadas e enunciados. Foram 

excluídos os acórdãos que falam em saúde de um modo geral (direito à saúde; direito 

constitucional à saúde etc), desacompanhado da fundamentação desejada na busca. Com isso, 

no caso de, em tese, o tema ser enquadrável em algum enunciado do CNJ, não era computado 

para fins da pesquisa. Isso porque o propósito era verificar se as cortes utilizam como 

argumento de motivação a Jornada ou o enunciado do CNJ. Se o julgador decide a causa com 

outros argumentos e ignora a existência das Jornadas e dos enunciados, não é considerado um 

"achado positivo" para fins da presente pesquisa. Por outro lado, mencionar a Jornada ou o 

enunciado na ementa parece ter mais importância para o resultado do julgamento do que uma 

citação genérica no corpo de um voto, pois este costuma conter vários outros elementos que 

nem sempre têm a mesma relevância para a decisão.213 

 Vale observar também que não foram computados os embargos de declaração porque, 

no máximo, se limitavam a dizer que a decisão embargada já continha citação ao CNJ. Para 

evitar duplicidade, seguiu-se acreditando que a decisão que citou os termos pesquisados já 

constaria do resultado. 

 Informe-se, ainda que, assim como citado pelo INSPER, em sua pesquisa foi verificada 

disparidade entre Tribunais, ausência de padronização para consultas, além da dificuldade no 

uso das ferramentas disponíveis nos sítios eletrônicos. Foi o caso ocorrido em muitos estados, 

em que a ferramenta de busca apresentou instabilidade, interrupção da busca no meio de seu 

andamento ou no decorrer da leitura das páginas e no número de páginas de acórdãos 

apresentados como resultado. Para se ter uma ideia, o Tribunal da Paraíba, que permitia a 

inserção de período de tempo na pesquisa, retornou 19 acórdãos para o ano de 2015; 226 

acórdãos para o ano de 2016; 890 acórdãos para o ano de 2017 e 1.764 acórdãos para o ano de 

2018. O resultado, nitidamente exagerado (tendo em vista a média dos outros Tribunais), 

demonstrava a dificuldade que seria apurar todas as ementas. Mesmo se tentando abrir cada 

uma, a busca era interrompida, seja por “travar” numa tela com a mensagem “carregando”, seja 

por apresentar uma grande quantidade de ementas incompletas que não permitia a leitura de 

todo seu teor. Em diversos outros momentos foram feitas tentativas de extração das informações 

desse Tribunal, mas o sistema persistia com erro ou não permitia o acesso de um modo geral. 

 
212 Vale esclarecer que o CNJ expede atos normativos na forma de resoluções e recomendações sobre diversos 
temas.  
213 É comum que juízes transcrevam partes de outras decisões como reforço de legitimidade de seus argumentos. 
Nessas transcrições pode haver decisão que cite, entre outras coisas, o enunciado/jornada do CNJ, mas sem que 
isso seja, necessariamente, o motivo principal que levou o julgador a fazer a transcrição. 
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Por esse fato, o Tribunal de Justiça da Paraíba não consta do resultado final de forma mais 

detalhada. 

 É relevante chamar a atenção para o fato de que, em diversos Tribunais, a maioria dos 

resultados da pesquisa apontava para acórdãos que não guardam qualquer relação com "CNJ" 

nem “saúde". Tal situação será mais detalhada na parte de apresentação dos resultados.  Importa 

também mencionar que a adoção da padronização de classe e de assunto para os acórdãos, 

conforme classificação prévia do CNJ, pode ajudar a melhorar a qualidade de pesquisas futuras.   

  

 

 2.2.3.2. Escopo 
 

  

 Ao procurar nos Tribunais as decisões que usaram como motivação explícita os termos 

de pesquisa utilizados, pretendia-se identificar se as jornadas da saúde patrocinadas pelo CNJ 

e os enunciados lá produzidos gozam de reconhecimento suficiente para fazerem parte da 

fundamentação utilizada pelos julgadores nos casos de saúde pública ou privada. 

 Parte-se do raciocínio, lógico e facilmente constatável, de que os juízes comumente se 

valem de referências para tomada de decisão, sejam elas precedentes judiciais, sejam normas 

expedidas por algum tipo de autoridade (autarquias, fundações, leis formais). Nesse sentido, 

não haveria razão para não mencionarem os enunciados dos CNJ como guia para a decisão a 

ser tomada, pelo menos na qualidade de argumento de reforço da tese adotada no julgamento. 

Até porque, é normal a citação de verbetes, conclusões, entendimentos ou qualquer tipo de 

orientação emitida em encontros, reuniões, congressos, simpósios que produzam esse tipo de 

material Pressupõe-se que, caso conheçam os enunciados e as Jornadas, os julgadores irão 

mencioná-los para dar mais robustez às suas decisões ou ainda, no mínimo, afastar sua 

aplicação da orientação, no caso concreto, para demonstrar que motivaram suas decisões.   

 Comporta esclarecer que não se nega a possibilidade de haver casos em que o juiz 

conhece os enunciados e as jornadas do CNJ e mesmo assim omite isso na decisão. Sabe-se 

também que existe a possibilidade de o julgador utilizar a lógica de determinado enunciado sem 

citá-lo expressamente ou, até mesmo, não concordar com o enunciado e evitar citá-lo para não 

ter o ônus de contra argumentá-lo. Ou seja, não se ignora a dificuldade de afirmar, com 

segurança absoluta, que os juízes desconhecem ou conhecem a atuação do CNJ, pelo simples 

fato de ter ou não ter feito remissão ao CNJ na sentença.  

 Porém, ao menos dois argumentos devem ser considerados sobre essa objeção.  
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 O primeiro é o fato de que em muitos achados de pesquisa as jornadas (genericamente 

citadas) ou os enunciados (de forma especifica), são rechaçados na motivação, afastando sua 

aplicação no caso concreto, de modo a relativizar sua obrigatoriedade. O fato de serem citados 

com alguma frequência, dentre tão poucos achados no total, pode indicar que os juízes não 

omitem propositalmente a referência com receio de encará-la. Pelo contrário, em alguns casos, 

aliás, uma das partes envolvidas no litígio cita o enunciado como argumento a ser levado em 

consideração pelo juiz na decisão e mesmo assim o argumento para afastar a orientação do CNJ 

é simplesmente informar que o enunciado não passa de mera orientação, ou seja, não constitui 

uma obrigação a ser seguida pelo magistrado. Dessa forma, não parece que o juízes tenham 

dificuldade ou constrangimento de citar o enunciado no caso de discordância, pois o ônus de 

afastá-lo é muito baixo. 

 O segundo argumento a ser levado em conta é o alto grau de importância das referências 

no campo do Direito, seja em forma de precedentes, seja os verbetes em geral (súmulas, 

entendimentos, enunciados, instruções). Breve pesquisa em sítios eletrônicos dos Tribunais 

permite verificar como elementos externos são citados, seja como argumento de autoridade, 

seja como mero reforço argumentativo, levando a crer que seria difícil pensar que julgadores 

dão importância para determinados enunciados, mas não os citam em suas decisões.   

 Sendo assim, entende-se que a menção expressa aos termos pesquisados nas ementas 

das decisões veicula, em algum grau (a nosso ver, em grau relevante), o estágio atual de ciência 

por parte dos membros do Judiciário (e a importância por eles atribuída), ao esforço do CNJ 

nesses eventos sobre saúde. 

 

 

 2.2.3.3. Resultados 
 

 

 Diante dos esclarecimentos relacionados a pesquisa em si, cabe apresentar os resultados 

obtidos após a análise das ementas de todos os Tribunais Estaduais e Federais. As observações 

aqui tecidas são extraídas dos dados coletados e não representam a totalidade de inferências 

passíveis de serem feitas a partir da pesquisa. Procurou-se, contudo, destacar certos “achados” 

que guardam relevância para o trabalho como um todo e chamaram atenção de alguma maneira.  

 Primeiramente, é preciso retomar informação constante anteriormente sobre o fato de 

que, em diversos Tribunais, a maioria dos resultados da pesquisa apontava para acórdãos cuja 

ementa não guardava qualquer relação com "CNJ" nem “saúde”. Portanto, a dificuldade de 
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leitura das ementas foi bem superior ao esperado, por conta da quantidade de resultados “falso 

positivos”, ou seja, que apareciam na busca, mas não tinham qualquer relação com os termos 

pesquisados. Nos Tribunais Estaduais, do total de 5.051 registros encontrados inicialmente na 

pesquisa, apenas 907 acórdãos foram positivos para o que se investigava, ao longo dos quatro 

anos pesquisados, dentro de um universo enorme de processos que versavam sobre os temas 

que foram objeto de discussão no âmbito dos eventos promovidos pelo Conselho. No total de 

acórdãos que citavam enunciados ou Jornada, verificou-se que 46 (quarenta e seis) se deram ao 

longo do ano de 2015, 150 (cento e cinquenta) acórdãos em 2016, 260 (duzentos e sessenta) em 

2017 e 451 (quatrocentos e cinquenta e um) em 2018. Percebe-se, portanto, uma tendência de 

crescimento no uso dessa ferramenta como justificação de decisão nos acórdãos, o que deve ser 

acompanhado em anos futuros, inclusive porque a 3ª jornada se deu no ano de 2019, não sendo 

possível ainda calcular seus efeitos. Isso não é tão evidente nos Tribunais Federais, em que do 

total de 482 (quatrocentos e oitenta e duas) ocorrências, apenas 93 (noventa e três) acórdãos 

resultaram em achados positivos sobre o tema, divididos ao longo dos quatro anos da seguinte 

maneira: 44 acórdãos em 2015; 03 em 2016; 08 em 2017 e 38 em 2018. 

 

QUADRO 4: Quantidade de ACÓRDÃOS em Tribunais Estaduais x Federais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: sítios eletrônicos dos Tribunais na internet. Elaboração própria. 

 

QUADRO 5: Quantidade de ACÓRDÃOS por ano em Tribunais de Justiça Estaduais. 



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: sítios eletrônicos dos Tribunais na internet. Elaboração própria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO 6: Quantidade de ACÓRDÃOS por ano em Tribunais Regionais Federais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FONTE: sítios eletrônicos dos Tribunais na internet. Elaboração própria. Elaboração própria. 
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 De modo a identificar os enunciados por área, optou-se por computá-los por Tribunal e 

por categoria214, separados entre saúde pública (S.P.) e saúde suplementar (S.S.)215 excluindo 

os citados de forma genérica. Essa divisão prévia segue a classificação dada pelo próprio CNJ 

nos eventos em que os enunciados foram editados216.   

 Novamente foram encontradas muito mais citações a enunciados na esfera Estadual do 

que na Federal, sendo que existe expressiva diferença em favor das citações de Enunciados de 

saúde pública em relação aos de saúde suplementar, demonstrando que a maior parte das 

ocorrências de registros positivos, nas quais se utilizou enunciados para fundamentação do 

acórdão, tratavam de litígios com a participação de entes públicos. Nos Tribunais Estaduais, os 

enunciados de saúde pública foram citados 822 vezes, enquanto os de saúde suplementar foram 

citados 133 vezes. Nos Tribunais Regionais Federais, do total de 92 (noventa e dois) acórdãos, 

81 (oitenta e um) são originados do TRF da 1ª. Região, o que demonstra uma disparidade muito 

grande em relação às demais Regiões. Como um mesmo acórdão pode citar mais de um 

enunciado, aqueles classificados em saúde pública foram citados 93 (noventa e três) vezes, 

enquanto os da saúde suplementar só apareceram por 1 (uma) vez (Enunciado nº 26 - citado 

pelo TRF da 4ª Região). 

 
QUADRO 7: Quantidade de ENUNCIADOS de saúde pública (S.P.) x saúde suplementar (S.S.) - 
Tribunais de Justiça Estaduais. 

 

 
FONTE: sítios eletrônicos dos Tribunais na internet. Elaboração própria. Elaboração própria. 
 
 

 
214 Sobre os quadros, cabem as seguintes observações: (i) para fins de classificação em saúde pública/suplementar, 
não foram computadas as citações de enunciados “s/nº”.; (ii) o mesmo acórdão pode citar mais de um enunciado, 
razão pela qual alguns quadros mostram o resultado de acórdãos e outros mostram o saldo sobre enunciados. 
215 Lembrando-se que foram considerados como enunciados sobre saúde suplementar os seguintes: 1ª Jornada - 
Enunciados 20 a 36; 2ª Jornada - Enunciados 62 a 65; 3ª Jornada - Enunciados 71 a 73; 79; 84; 97; 99 a 101. 
216 A 3ª Jornada não classificou os enunciados, motivo pelo qual foi necessário arbitrar a separação com base na 
pertinência temática. 
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QUADRO 8: Quantidade de ENUNCIADOS de saúde pública (S.P.) x saúde suplementar (S.S.) - 
Tribunais Regionais Federais. 

 
 

 
FONTE: sítios eletrônicos dos Tribunais na internet. Elaboração própria. 
 

 Relembre-se que as duas primeiras Jornadas de Direito da Saúde ocorreram em 2014 e 

2015, sendo que a presente pesquisa se deu sobre os anos de 2015 a 2018. Daí que dos 21 (vinte 

e um) enunciados sobre saúde suplementar até então editados até 2018 (1ª e 2ª jornadas) apenas 

13 (treze) deles haviam sido citados até 2018 nos Tribunais Estaduais. 

 

 

QUADRO 9: Quantidade de citações de cada enunciado de saúde suplementar em Tribunais Estaduais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FONTE: sítios eletrônicos dos Tribunais na internet. Elaboração própria. 
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 Acrescente-se que a segunda Jornada foi responsável pela edição de 4 (quatro 

enunciados), mas apenas o de número 64 foi citado até 2018, sendo todos os outros originados 

da primeira Jornada. O enunciado mais citado é o de número 31 (trinta e um), com 51 (cinquenta 

e uma) ocorrências, tendo a seguinte redação: 

 
Enunciado 31 - Recomenda-se ao juiz a obtenção de informações do Núcleo de Apoio 
Técnico ou Câmara técnica e, na sua ausência, de outros serviços de atendimento 
especializado, tais como instituições universitárias, associações profissionais etc.  

 

 Ironicamente, esse enunciado, mesmo sendo o mais citado, foi revogado na 3ª Jornada, 

ocorrida em 2019, sem que se possa saber os motivos dessa decisão, pois os documentos 

disponibilizados pelo CNJ sobre o evento não contêm essa informação. Estranha-se a revogação 

também pelo fato de que a redação era propositiva de auxílio dos juizes por meio de equipe 

técnica que compõe o NAT, que é, em si, uma iniciativa bastante estimulada pelo CNJ e permite 

que juízes obtenham informação especializada na área médica de forma célere, para auxílio na 

tomada de decisão. 

 O segundo enunciado mais citado é o de número 20, que tem a seguinte redação: 

 
Enunciado 20 - A inseminação artificial e a fertilização in vitro não são procedimentos de 
cobertura obrigatória pelas empresas operadoras de planos de saúde, salvo por expressa iniciativa 
prevista no contrato de assistência à saúde. 

 

 Esse enunciado segue uma lógica que se repete em alguns outros (21, 23, 26, 28, 33, 34, 

36, 63) sobre o rol de procedimentos e eventos de cobertura mínima obrigatória pelas 

operadoras de planos de saúde. Como mencionado no item anterior, esse rol é editado pela ANS 

a cada dois anos e resulta numa atualização normativa, com inclusão ou exclusão de 

procedimentos, após amplo processo que conta com a participação de diversos setores da 

sociedade e do setor regulado.217  

 Em seguida, na quantidade de citações, estão os enunciados de números 22 e 25, com 

nove aparições cada. Porém, o de número 22 também foi revogado na 3ª Jornada. Já o 25 segue 

uma lógica repetida em outros enunciados, mas que não apresenta a melhor técnica para os fins 

a que se propõem essas orientações. Quando o enunciado trata de algum assunto regulado ou 

que tenha previsão legal, o ideal é que sua redação faça menção expressa a essas regras, pois 

isso deverá constar da fundamentação do ato decisório do juiz. 

 
217 A Resolução Normativa hoje vigente sobre o rol é a RN 428/2017, sendo que, o rito de elaboração 
do rol só foi formalizado em ato normativo com a RN 439/2018. 
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 Quanto aos achados nos Tribunais, o com maior número de registros positivos, ou seja, 

com maior número de citações às jornadas ou aos enunciados do CNJ foi o de Goiás (o 

enunciado 02 era citado de forma padronizada em praticamente todos os registros) que registrou 

597 acórdãos citando enunciados do CNJ, o que o faz um outlier, dada a diferença para todos 

os demais, inclusive para o segundo colocado que é Pernambuco, com 82 acórdãos. Figurando 

na retaguarda do ranking com menor índice está o Tribunal do Espirito Santo, no qual nenhum 

registro foi encontrado nos quatro anos pesquisados. Registre-se também que nos Tribunais de 

Santa Catarina, Amapá, Amazonas, Rio Grande do Norte, Maranhão, mesmo com alguns 

registros iniciais encontrados na busca, nenhum se confirmou positivo para o objeto da 

pesquisa, ou seja, não havia nenhum acórdão com utilização de enunciados ou CNJ no período 

consultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 10: Quantidade de ACÓRDÃOS por Tribunal de Justiça Estadual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FONTE: sítios eletrônicos dos Tribunais na internet. Elaboração própria. 
  
 

QUADRO 11: Quantidade de ACÓRDÃOS por Tribunal Regional Federal. 
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FONTE: sítios eletrônicos dos Tribunais na internet. Elaboração própria. 
 

 Digno de comentário também o que ocorre no Acre, em que 48 (quarenta e oito) 

registros apareceram na busca inicial, mas apenas 1 (um) se referia, de fato, ao tema pesquisado. 

E mesmo assim, a citação ao enunciado do CNJ é feita da forma mais genérica possível, sem 

informar o número do enunciado, como abaixo transcrito e grifado: 

 

1000059-45.2015.8.01.0000    
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Antecipação de Tutela / Tutela Específica 
Relator(a): Eva Evangelista 
Comarca: Rio Branco 
Órgão julgador: Primeira Câmara Cível 
Data do julgamento: 31/03/2015 
Data de publicação: 11/04/2015 
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
AÇÃO ORDINÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MEDICAMENTO. CIDOFOVIR 
375mg/5ml, IMPORTAÇÃO. ALTO. CUSTO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. SUBSTITUIÇÃO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DO 
ESTADO: ARTS. 6º E 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPREMACIA DO 
DIREITO À VIDA E À SAÚDE. RECOMENDAÇÃO E ENUNCIADO DO CNJ. ORDEM 
INFRA-CONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO, EM PARTE. 1. A saúde pública, 
corolário do direito à vida, é direito de todos e dever do Estado, razão porque deve ser 
assegurada àqueles que demonstrarem necessidade e hipossuficiência para o custeio do 
tratamento adequado. Inteligência do art. 196, da Constituição Federal. 2. O fornecimento de 
medicação e tratamento pelo Poder Público é imposição constitucional, mediante norma de 
eficácia plena e imediata, não podendo ser obstado por normas de natureza infra-
constitucionais, a exemplo da Recomendação e Enunciados, ante a supremacia do direito à 
saúde, corolário do direito à vida. (…)(sem grifos no original) 

 

 Outro achado relevante é o caso do Mato Grosso do Sul. Diante de quatrocentos e trinta 

e nove resultados advindos da pesquisa inicial, apenas cinquenta e dois eram positivos e, destes, 

dois acórdãos indicavam os enunciados de forma genérica, mas sem citação do número. Todos 

os demais cinquenta, ao longo dos anos de 2016, 2017 e 2018, tratavam dos mesmos enunciados 
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(nº 11, 16 e 31), sendo que a maioria citava os três ao mesmo tempo, de forma padronizada, 

como abaixo grifado: 

 

0800560-50.2016.8.12.0029    
Classe/Assunto: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos 
Relator(a): Des. Vladimir Abreu da Silva 
Comarca: Naviraí 
Órgão julgador: 5ª Câmara Cível 
Data do julgamento: 07/11/2016 
Data de publicação: 28/03/2017 
Não há como deferir o fornecimento da medicação prescrita se esta não se encontra na lista do 
RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), não tendo o médico feito 
qualquer advertência específica sobre o medicamento indicado ou mesmo sobre a 
possibilidade de substituição; tudo isso somado ao parecer desfavorável do Núcleo de Apoio 
Técnico – NAT. Além da necessária observância do parecer do Núcleo de Apoio Técnico - 
NAT, também é preciso aplicar o entendimento recente contido nos Enunciados sobre Direito 
da Saúde da I Jornada realizada em São Paulo pelo Conselho Nacional de Justiça, no caso, 
notadamente os de números 11, 16 e 31. (sem grifos no original) 

 

 Assim como no exemplo acima, em outros casos, a referência aos enunciados se dava 

de forma padronizada, copiando-se decisões anteriores, mesmo que o caso concreto permitisse 

indicar outros enunciados, pela identidade temática. Tal fato pode estar relacionado àquele dado 

de autorreferência apresentado no item anterior, em que mais de 68% (sessenta e oito porcento) 

das decisões faziam referência a acórdão do próprio Tribunal para fundamentar suas decisões, 

índice maior do que a referência  Tribunais superiores.  

 Também é válido registrar que em determinados Tribunais, como nos casos do 

Tocantins e Distrito Federal, praticamente todas as ocorrências de citação são atribuíveis ao 

mesmo desembargador, o que aponta para um caso de conhecimento e interesse pessoal pelo 

tema, não ampliado para o resto do Tribunal, nem muito menos para a Turma composta por 

aquele desembargador.   

   Outro fato interessante encontrado na pesquisa é a citação de enunciados ou do evento 

do CNJ, mas para afastamento expresso de sua aplicação, como nos exemplos abaixo: 

TJSP - 1023944-70.2017.8.26.0114   
Classe/Assunto: Apelação Cível / Planos de Saúde 
Relator(a): Mônica de Carvalho 
Comarca: Campinas 
Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Privado 
Data do julgamento: 29/08/2018 
Data de publicação: 29/08/2018 
Ementa: SAÚDE – Prestação de serviços médicos – Unimed - Paciente portador de transtorno 
de espectro autista (TEA) - Determinação em sentença para cobertura contratual do tratamento 
do autor, consistente em psicoterapia com método ABA, fonoterapia com método Padovan, 
equoterapia e terapia ocupacional com método de integração sensorial, e tratamento 
terapêutico com método crânio-sacral, sem limite de sessões na duração e quantidade 
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determinadas pelos especialistas, sob pena de multa cominatória - Pretensão da ré à 
improcedência total, diante da possibilidade de limitação contratual - Abusividade – Cobertura 
contratual – Terapias que possuem fundamento científico e foram indicadas pelo médico 
responsável pelo tratamento - Súmula 102 do TJSP – Afastamento da alegada natureza 
educacional-pedagógica - Procedência – Desnecessidade de submissão a recomendações de 
evento promovido pelo CNJ - Recurso não provido.  

 

TJTO - Processo: 00181516520158270000 
Reexame Necessário 
Assunto(s) 
Internação Compulsória, Saúde Mental, Saúde, Serviços, DIREITO ADMINISTRATIVO E 
OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 
Competência 
TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS 
Relator 
JOSÉ DE MOURA FILHO 
Data Autuação 
27/11/2015 
ENUNCIADO Nº 01 DA I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. - Conforme o 
enunciado nº 01, da I Jornada de Saúde do CNJ, a obrigação de fazer consistente em 
internações de pacientes psiquiátricos ou alcoólatras, deferida contra o poder público, não é 
recomendável a priori, tendo em vista o risco de institucionalização de pacientes por longos 
períodos. - Inaplicabilidade do enunciado quando está fartamente demonstrado nos autos 
que o paciente psiquiátrico foi submetido a tratamento ambulatorial, sem qualquer efeito, e 
está causando riscos à sociedade e à sua família. - Os enunciados aprovados pelo CNJ têm 
natureza doutrinária, informativa, não vinculando o julgador.  

 

 Isso parece confirmar o raciocínio desenvolvido anteriormente de que os juízes não 

possuem dificuldade para afastar a aplicação do verbete quando não querem utilizá-lo, bastando 

para isso citá-lo e dizer que não se aplica ou não tem caráter obrigatório.  

 Diante desses dados é possível dizer que, de um modo geral, os enunciados do CNJ, um 

dos principais produtos de seu esforço nos eventos denominados Jornadas de direito da saúde, 

possuem baixo reconhecimento no âmbito jurisprudencial. Seja pela pequena quantidade de 

citações em acórdãos sobre o tema, seja pela forma como são citados, não se verifica que 

tenham muita influência prática na judicialização da saúde. Essa conclusão é corroborada por 

análise do INSPER a partir de critério um pouco diferente, voltado para a primeira instância. 

 
No segundo caso, o CNJ, uma instituição chave na gestão da judicialização da saúde, 
especialmente no que tange à atuação de juízes e tribunais, foi apenas citado em 0,42% das ações 
procedentes e 1,7% das improcedentes, o que demonstra que juízes de primeira instância de São 
Paulo, quer para deferir o pedido das partes ou não, recorrem pouco ou quase nunca às normas 
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aprovadas pelo CNJ218 para atuação na área. Situação semelhante ocorre com os NATs, que 
encontram ainda menos citações, apenas em 0,01% das decisões judiciais no TJSP.219 

 
 Por conta do esforço do Conselho para formular orientações normativas aos juízes, 

portanto, esta pesquisa visava identificar se há reconhecimento dos enunciados na prática 

judicante. Da análise de dados coletados, a percepção que se extrai é de que sua utilização ainda 

é baixa, mas mostra tendência de aumento (mesmo não sendo possível avaliar ainda a aderência 

aos enunciados da 3ª jornada, que ocorreu em 2019). Sendo assim, torna-se importante uma 

visão crítica sobre seu valor enquanto formador de convencimento, seja internamente no 

Judiciário (autorreferente), seja externamente (para a Agência Reguladora, entes regulados e 

particulares). Essa crítica se dará em item próprio, na avaliação final do papel regulador do 

CNJ, mais adiante. Por ora, cabe saber como se comporta o STJ diante de temas de saúde 

suplementar, para avaliação sobre o papel dos órgãos de cúpula do Judiciário.   

   

 2.2.4. As decisões do STJ na uniformização de jurisprudência 
 

 Feito o levantamento em relação ao CNJ, cabe verificar como se comporta o STJ que, 

como já foi dito anteriormente, tem a relevância de atuar como última instância nos conflitos 

de direito privado do país, quando não há matéria constitucional que permita o recurso ao STF. 

Tendo em vista o número de processos julgados pelo STJ sobre os mais diversos temas, 

organizar informações acerca de cada julgamento dentro de cada tema da saúde suplementar 

seria, além de difícil, incerto, pois nem todo julgamento produz um “precedente" estável a ser 

seguido pela comunidade jurídica. Para delimitar o estudo220, a partir de consolidação feita no 

próprio Tribunal, optou-se por descrever os dois grupos de maior relevo em termos de 

importância na uniformização de entendimentos do Tribunal. As súmulas221 e os recursos 

 
218 Note-se que os próprios pesquisadores do INSPER se referem aos enunciados como “normas aprovadas pelo 
CNJ”o que é mais um elemento a corroborar com os comentários aqui tecidos sobre a percepção relativa à natureza 
e origem dos verbetes. 
219  Judicialização da saúde no Brasil: perfil das demandas, causas e propostas de solução. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-pesquisa/publicacoes> Acesso em 10 mai. 2019. 
220 Para estudos mais amplos, avaliando o resultado de processos em outros temas, consulte-se TRETTEL, Daniela 
Batalha. Planos de saúde na Justiça: o direito à saúde está sendo efetivado? estudo do posicionamento dos 
Tribunais Superiores na análise dos conflitos entre usuários e operadoras de planos de saúde. Dissertação 
apresentada à Faculdade de direito da Universidade de São Paulo para obtenção do título de mestre em direito, 
2009. e GUAZZELLI, Amanda Salis. A busca da justiça distributiva no Judiciário por meio das relações 
contratuais: uma análise a partir dos planos de saúde. Dissertação apresentada à Faculdade de direito da 
Universidade de São Paulo para obtenção do título de mestre em direito, 2013. 
221 BRASIL. Lei federal nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. 
 Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 
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repetitivos222 possuem essa importância porque consolidam os julgamentos da Corte de Justiça, 

com base em reiteradas decisões sobre aquelas matérias em litígio, produzindo o efeito de guiar 

a decisão dos demais juízes (art. 927 do CPC).223 A escolha por essas duas espécies de 

entendimento se dá, portanto, pelo caráter de maior definitividade nessas decisões, com menor 

chance de alteração ao longo do tempo pelo Tribunal. Em princípio, quando uma matéria é 

objeto de súmula ou tem tese firmada em recurso repetitivo, é porque o Tribunal já está maduro 

para definir um entendimento que se propõe definitivo sobre aquele tema. E isso deveria ser 

objeto de observância pelas instâncias ordinárias, de modo a permitir coerência, celeridade e 

uniformidade de julgamentos, gerando segurança jurídica para a sociedade. 

 Entendido o escopo da pesquisa, este item tem duas funções: (i) descrever as quatro 

súmulas (nº 302, 597, 608 e 609) e os três recursos repetitivos224 (temas 952, 989 e 990) 

existentes sobre o setor de saúde suplementar, fazendo uma análise de compatibilidade em 

relação às leis principais (nº 9.656/98 e nº 9.961/00) e resoluções normativas da ANS, de modo 

a identificar alguma inovação em relação aos temas; e (ii) tecer considerações de cunho 

normativo sobre cada caso, já discutindo sua utilidade e potenciais efeitos. Com isso se pretende 

deixar aberto espaço para novos estudos sobre o tema e formar uma ponte com a parte final do 

trabalho, quando se concluirá sobre as funções exercidas pelo STJ em sua interação com a 

regulação de saúde suplementar. 

 

 

 2.2.4.1. Súmulas 
  

 

 
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão 
enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante. 
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que 
motivaram sua criação. 
222 CPC. Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento 
em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, 
observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça. 
223 Além disso, provocam efeitos processuais importantes, permitindo a concessão de tutela de evidência (art. 311, 
II do CPC); permitindo o julgamento liminar de processos (art. 332 CPC), inadimissibilidade de recursos (art. 496 
p. 4º, I e art. 932 do CPC); aumentando os poderes do relator (art. 955 do CPC); permitindo o cumprimento pro-
visório de sentença (art. 521, IV do CPC); permitindo ação rescisória (art. 966, p. 5º do CPC); permitindo o manejo 
da reclamação (art. 988 do CPC); caracterizando a repercussão geral da matéria (art. 1035, I do CPC). 
224 Não será possível avaliar um quarto caso, que envolve o tema repetitivo nº 1016 (“validade de cláusula contra-
tual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária e o ônus da prova da base atuarial dessa corre-
ção") porque ainda se encontra pendente de decisão, não permitindo avaliar se o STJ adota posição compatível 
com a regulação do setor. Não obstante, dada a similitude com o tema repetitivo 952, sobre planos individuais, já 
julgado pelo Tribunal e avaliado neste trabalho, tudo indica que o STJ julgará de acordo com o primeiro entendi-
mento, que está de acordo com o entendimento da Agência Reguladora. 
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- Súmula 302 - É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a 
internação hospitalar do segurado. (Súmula 302, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
18/10/2004, DJ 22/11/2004 p. 425) 

 
 Iniciando pela súmula 302, a verificação da Lei nº 9.656/98 aponta para o artigo 12, que 

prevê: 

art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e 
o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas 
as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, 
segundo as seguintes exigências mínimas:  
II - quando incluir internação hospitalar: 
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e 
quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de 
Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos (grifado) 

 
 O impedimento de limitação de prazo para internações é uma das alterações no 

panorama trazido pela lei de planos de saúde, visando combater a desigualdade existente em 

contratos antigos, que só encontrava barreira com a declaração de abusividade por parte de um 

juiz. A súmula está compatível com a legislação, mesmo que pela lógica contratual (de 

abusividade da cláusula). 

 A análise de um dos precedentes dessa súmula ajuda a entender um caminho comum 

percorrido pelo STJ, utilizando valores principiológicos como função social e razoabilidade 

para influenciar e guiar a interpretação dos contratos. 

Fortes os fundamentos de ambas as correntes. De um lado, a liberdade de contratar, a regra do 
art. 1460 do Código Civil ('quando a apólice limitar ou particularizar os riscos do seguro, não 
responderá por outros o segurador') e a obrigação do Estado, e não da iniciativa privada, de 
garantir a saúde da população. De outro, a hipossuficiência do consumidor, o fato de o contrato 
ser de adesão, a nulidade de cláusula que restringe direitos e a necessidade de preservar-se o maior 
dos valores humanos, que é a vida. Ponderando as duas correntes, tenho que mais acertada a 
segunda, notadamente por não encontrar justificativa na limitação de internação imposta pelas 
seguradoras. Se a doença é coberta pelo contrato de seguro (e isso a recorrida não nega), não se 
mostra razoável a limitação a seu tratamento. Até porque o consumidor não tem como prever 
quanto tempo durará a sua recuperação. [...] Nesta linha, tenho por abusiva a cláusula que impõe 
a limitação temporal no tratamento da doença sofrida pelo segurado, levando em consideração a 
norma do art. 51-IV do Código de Defesa do Consumidor, a impossibilidade da previsão do tempo 
de cura, a irrazoabilidade da suspensão do tratamento indispensável, a vedação de restringir-se 
em contrato direitos fundamentais e a regra de sobredireito contida no art. 5º da Lei de Introdução 
ao Código Civil, segundo a qual, na  aplicação da lei, o juiz deve atender aos fins sociais a que 
ela se dirige a às exigências do bem comum.225  

  

 Nos dizeres da Ministra Fátima Nancy Andrighi, "a edição dessa súmula visa promover 

a função social do contrato, a boa-fé objetiva, a proteção da dignidade humana e a solidariedade 

 
225 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 251024 SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 2ª seção, 
julgado em 27/09/2000, DJ 04/02/2002. 
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social.”226 Se aplicado esse raciocínio aos planos contratados antes da vigência da lei de planos 

de saúde, faz todo sentido a frase da ministra, uma vez que, conforme exposto anteriormente e 

retomado adiante, os contratos “antigos” não se submetem às disposições da lei nº 9.656/98 

conforme decidido pelo STF. Já em relação aos chamados "planos novos” a própria lei já prevê 

a hipótese contida na súmula, na época de sua edição (2004). Com a previsão legal, os valores 

eleitos para essa opção (valorização da função social do contrato e boa-fé) partiram do próprio 

Legislativo, mesmo que a partir d observação da realidade social e do posicionamento dos 

Tribunais. Em que pese, na prática, o resultado ser o mesmo, esse tipo de declaração pode 

reforçar uma ideia de ativismo por parte de membros do Judiciário, quando na verdade, a 

discricionariedade de avaliação desses valores foi conferida pela lei, de modo que o juiz não 

está necessariamente invadindo a competência de outro poder ao decidir com base no que a lei 

prevê. Assim como observado no caso do CNJ, parece relevante a citação ao disposto em lei 

para deixar evidente a origem da regra. 

 Outro ponto interessante de análise é que a redação da súmula, assim como a fala da 

ministra, parecem focar a questão contratual, com o reconhecimento reiterado pelo STJ da 

abusividade da cláusula. Não se discute, porém, que a disposição em contrato de uma cláusula 

que limite o prazo de internação estaria violando a própria lei, sem que o Judiciário tenha que 

fazer um exame de abusividade, que normalmente depende de certo juízo discricionário e 

subjetivo, cujo ônus argumentativo é bem maior. Por isso, em verdade, a utilização de 

parâmetros principiológicos só seria imaginável caso o Tribunal pretendesse elaborar 

argumentação a afastar a lei, declarando-a inaplicável porquanto a limitação de internação fosse 

devida. 

 Por fim, acrescente-se que entendimentos calcados em cláusula contratual, omitindo a 

presença de disposição específica em lei, pode ter o efeito de trazer a fundamentação da decisão 

para o campo da subjetividade do artigo 51 do CDC sobre cláusula abusiva, não exigindo do 

juiz uma argumentação mais robusta sobre compatibilidade do ato normativo da ANS em 

relação à lei e da lei setorial (marco regulatório) em relação à Constituição Federal. Isso porque 

se uma cláusula repete o que está na lei e o Judiciário entende que ela é abusiva, pode estar, por 

via transversa, negando aplicação à própria lei, sem declará-la inconstitucional. 

Consequentemente, eventual debate de legalidade/inconstitucionalidade, que envolveria 

competências de reguladores e legisladores, passa à esfera do Judiciário, em situação que se 

 
226 ANDRIGHI, Fatima Nancy. Os planos de saúde privados e o código de defesa do consumidor.  Principais 
questões geradoras de controvérsias In: NOBRE, Milton A. de B. SILVA, Ricardo A. D. da. (coord.) O CNJ e os 
desafios da efetivação do direito à saúde. 2a ed. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 70. 
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assemelha aos debates sobre regulação via judicialização apresentados na primeira seção deste 

estudo, especialmente o caso das seguradoras (Avery v. State Farm) no qual a cláusula 

contratual era afastada obrigando a uma mudança na conduta das empresas para não serem 

condenadas, mesmo que houvesse legislação (no caso deles, estadual) que permitisse aquela 

prática. 

 

- Súmula 597 - A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização 
dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é 
considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da 
contratação. (Súmula 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017) 

 

 Quanto à súmula 597, inicia-se consultando a lei nº 9.656/98, que no mesmo artigo 12 

encontra a compatibilidade com o teor da súmula. 

 
art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I 
e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas 
as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, 
segundo as seguintes exigências mínimas:  
V - quando fixar períodos de carência: 
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e 
emergência; (grifado) 

 
 Coerentemente, um dos precedentes faz referência expressa à lei setorial para embasar 

a decisão, o que não ocorre com a redação da própria súmula, que omite a existência dessa regra 

na lei. 

 
[...] Diante do disposto no artigo 12 da Lei 9.656/98, é possível a estipulação contratual de prazo 
de carência, todavia o inciso V, alínea "c", do mesmo dispositivo estabelece o prazo máximo de 
vinte e quatro horas para cobertura dos casos de urgência e emergência. 3. Os contratos de seguro 
e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos e de longa duração, 
informados pelos princípios consumeristas da boa-fé objetiva e função social, tendo o objetivo 
precípuo de assegurar ao consumidor, no que tange aos riscos inerentes à saúde, tratamento e 
segurança para amparo necessário de seu parceiro contratual.227  

  

 Novamente se percebe que a lei de planos de saúde trouxe padronização para os planos 

comercializados após sua vigência, pois, anteriormente, cada contrato poderia estabelecer sua 

própria regra, com prazos muito mais largos e prejudiciais ao consumidor. A edição de súmula 

nesses casos de convergência de entendimentos entre reguladores e juízes pode cumprir o papel 

de reforço da regulação, demonstrando que o Judiciário é deferente com aquilo que legisladores 

 
227 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 962980 SP, Rel. Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 15/05/2012 
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e reguladores decidiram, aplicando essas regras. A ressalva que se faz é quando o Tribunal 

deixa de citar expressamente o artigo de lei/ato regulatório que contém a previsão por ele 

reforçada, porque aí a referência se perde. Dá-se a entender, nesse caso, que aquela regra foi 

estipulada pelo próprio Judiciário, o que poderia ser encarado como regulação via judicialização 

quando, na verdade, era tão somente a repetição da regulação. Essa situação não ajuda a trazer 

informação sobre a existência das regras produzidas pela Agência Reguladora competente (ou 

pelo próprio Legislativo), contribuindo com a visão negativa sobre ativismo do Judiciário e 

ampliando a confusão quanto ao papel das instituições.  

  Outra hipótese a ser considerada (num exercício não exaustivo), é de que o Judiciário 

teria alternativas de usar seus entendimentos para complementar, esclarecer ou ditar as 

possíveis interpretações sobre termos usados na regulação. Nos litígios levados a juízo, o STJ 

poderia não só repetir o que está na norma, mas deixar mais claro para a sociedade como aquilo 

deve ser aplicado, ou até mesmo delimitar os possíveis sentidos existentes para aquelas regras 

editadas pela agência reguladora.  

 
 

- Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 
saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula 608, SEGUNDA 
SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) 

  

 Passando para verificação da súmula 608, na mesmo caminho das anteriores, se verifica 

da lei nº 9.656/98 o artigo 35-G: 

Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos 
de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 
1990.                  
 

 Apesar de não citar a lei específica do setor, é possível dizer que a súmula está em 

consonância com a lei nº 9.656/98, quando prevê a aplicação subsidiária do CDC à relação entre 

beneficiários e operadoras de planos de saúde. Como não se faz distinção a que tipo de contrato 

seria aplicado o Código, entende-se que se pretende abranger com a mesma intensidade 

qualquer contratação, anterior ou posterior à lei de planos de saúde (a vigência do CDC é de 

1990, antes da lei de planos de saúde, editada em 1998). 

 A ressalva que pode ser feita em relação à abrangência da súmula é a parte final que 

exclui as empresas de autogestão. Isso porque o histórico de decisões do STJ demonstra que 

antes da edição dessa súmula, estava válida outra, de número 469, com a seguinte redação: 
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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) 
 

 Essa redação não fazia distinção entre o tipo de operadora de planos de saúde, 

aproximando-se do que está previsto no artigo 35-G da lei nº 9.656/98. Ocorre que diversos 

processos posteriores chegaram ao STJ argumentando o fato de que as empresas de autogestão 

possuem características diferenciadoras das demais, pois têm como escopo atender um público 

restrito de pessoas, vinculadas à pessoa jurídica na qual estavam inseridas, o que levaria ao 

afastamento dos comandos da lei nº 8.078/90, já que ausente a relação de consumo. É o que se 

observa da seguinte decisão: 

 

REsp 1285483 / PB 
RECURSO ESPECIAL 
2011/0239595-2 
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO 
S2 - SEGUNDA SEÇÃO 
Data do Julgamento 22/06/2016  
Data da Publicação/Fonte DJe 16/08/2016 
RSSTJ vol. 47 p. 125 
RECURSO  ESPECIAL.  ASSISTÊNCIA  PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE 
AUTOGESTÃO.  FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. 
PRODUTO NÃO  OFERECIDO  AO  MERCADO  DE  CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE 
FINALIDADE LUCRATIVA.  RELAÇÃO  DE  CONSUMO  NÃO CONFIGURADA. NÃO 
INCIDÊNCIA DO CDC. 
1.  A  operadora  de  planos  privados  de  assistência  à saúde, na modalidade  de  autogestão, é 
pessoa jurídica de direito privado sem finalidades  lucrativas  que, vinculada ou não à entidade 
pública ou privada,  opera  plano de assistência à saúde com exclusividade para um público 
determinado de beneficiários. 
2.  A  constituição  dos  planos  sob  a  modalidade  de  autogestão diferencia,   sensivelmente,   
essas   pessoas  jurídicas  quanto  à administração,   forma  de  associação,  obtenção  e  
repartição  de receitas,  diverso  dos contratos firmados com empresas que exploram essa 
atividade no mercado e visam ao lucro. 
3.  Não  se  aplica  o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano   de  saúde  
administrado  por  entidade  de  autogestão,  por inexistência de relação de consumo. 
4. Recurso especial não provido  
  

 A partir daí foi cancelada a súmula 469 e editada a súmula 608, hoje vigente com a 

redação que contém a ressalva quanto a sua aplicação para as empresas classificadas na 

modalidade de autogestão. O que se vê, portanto, é que a própria jurisprudência do Tribunal se 

aperfeiçoou e criou um entendimento que faz uma ressalva não contida na redação da lei. 

Assim, apesar de a regra geral ser compatível com a regulação, essa decisão do STJ possui 

ressalva inexistente nas regras setoriais. 

  

- Súmula 609 - 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 
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demonstração de má-fé do segurado. (Súmula 609, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
11/04/2018, DJe 17/04/2018) 

 

 Por fim, a súmula 609 contém regras que guardam correspondência com a regulação e 

outras que não estão totalmente conforme. A comparação entre as redações auxilia a perceber 

a diferença.  

Art. 11.  É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de contratação 
dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei após vinte e quatro meses de 
vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova 
e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.     
Parágrafo único.  É vedada a suspensão da assistência à saúde do consumidor ou beneficiário, 
titular ou dependente, até a prova de que trata o caput, na forma da regulamentação a ser editada 
pela ANS.  (grifado) 
 
Art. 35-E.  A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os contratos celebrados 
anteriormente à data de vigência desta Lei que:                    
II - a alegação de doença ou lesão preexistente estará sujeita à prévia regulamentação da 
matéria pela ANS;   
  

Com base no inciso II do art. 35-E, portanto, a ANS editou a Resolução Normativa RN 

162/2007 disciplinando a matéria, dispondo sobre doenças e lesões preexistentes, de maneira 

um pouco diferente: 

 
Art. 5° Nos planos privados de assistência à saúde, individual ou familiar, ou coletivos, em que 
haja previsão de cláusula de agravo ou cobertura parcial temporária, contratados após a vigência 
da Lei nº 9.656, de 1998, o beneficiário deverá informar à contratada, quando 
expressamente solicitado na documentação contratual por meio da Declaração de Saúde, o 
conhecimento de DLP, à época da assinatura do contrato ou ingresso contratual, sob pena de 
caracterização de fraude, ficando sujeito à suspensão da cobertura ou rescisão unilateral do 
contrato, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 13 da Lei nº 9.656, de 1998. (Redação 
dada pela RN nº 200, de 2009)  
§1° O beneficiário tem o direito de preencher a Declaração de Saúde mediante entrevista 
qualificada orientada por um médico pertencente à lista de profissionais da rede de prestadores 
credenciados ou referenciados pela contratada, sem qualquer ônus para o beneficiário.  
§2º Caso o beneficiário opte por ser orientado por médico não pertencente à lista de profissionais 
da rede assistencial da contratada, poderá fazê-lo, desde que assuma o ônus financeiro dessa 
entrevista.  
§3º O objetivo da entrevista qualificada é orientar o beneficiário para o correto preenchimento da 
Declaração de Saúde, onde são declaradas as doenças ou lesões que o beneficiário saiba ser 
portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à 
saúde, além de esclarecer questões relativas aos direitos de cobertura e conseqüências da omissão 
de informações.  
§4º É vedada a alegação de omissão de informação de DLP quando for realizado qualquer 
tipo de exame ou perícia no beneficiário pela operadora, com vistas à sua admissão no plano 
privado de assistência à saúde. 
    

 A súmula usa a expressão "má-fé" do beneficiário, quando a lei e a RN usam a expressão 

“fraude”, o que, no caso concreto, não parece alterar as conclusões. Porém, mudar as palavras 
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quando se pretende dizer a mesma coisa, é uma estratégia problemática, que abre a 

possibilidade de interpretações diferentes, podendo culminar com a modificação também do 

significado ou da compreensão do significado daquilo que se quis regular (da regulação por 

agência x da regulação pelo Judiciário). O ideal seria, para evitar dúvidas desnecessárias, que 

o Tribunal use os mesmos termos utilizados pelo regulador ou esclareça quais os sentidos 

possíveis as palavras escolhidas pelo regulador.   

 Além disso, a súmula fala em ilicitude na conduta da operadora se ela recusar cobertura 

quando não tiver exigido exames médicos, ao passo que o parágrafo 4º do art. 5º da Resolução 

prevê ilicitude da operadora em alegar doença e lesão preexistente (DLP) quando tiver exigido 

exames prévios. Ao que parece, há uma certa diferença quanto ao momento da ilicitude. A regra 

da ANS, versa sobre a alegação de omissão de DLP. Isso ocorre no momento de contratação 

do plano de saúde, diferenciando-se da súmula/enunciado, que versam sobre a negativa de 

cobertura, já na fase de execução do contrato.  

 Segundo a regra da ANS, baseada no parágrafo único do artigo 11 da lei, passado o 

momento da contratação, a operadora nunca pode negar cobertura sob essa alegação, se já 

admitiu o beneficiário sem imposição de cobertura parcial e temporária (CPT). O procedimento 

correto seria continuar garantindo cobertura, notificar o beneficiário (podendo abrir processo 

para comprovar a fraude). Agora, se exigiu os exames prévios na época da contratação (e não 

colocou em CPT), não pode nem alegar fraude depois (parágrafo 4º do art. 5º da RN162/2007). 

O pressuposto da RN é que o exame afasta a possibilidade de omissão do beneficiário. A lógica 

do regulador é de que a ciência da operadora sobre a saúde do cliente (por meio de exames) 

impede que ela alegue haver doença ou lesão preexistente (DLP) depois de firmado o contrato. 

Caso constatada a DLP, não pode impedir a contratação228, mas pode aplicar CPT, como 

previsto no artigo 6º da mesma Resolução.229 

 Já a súmula e o enunciado falam sobre negativa de cobertura (momento posterior à 

contratação), prevendo ilicitude na negativa de cobertura, quando não se exigiu exame prévio. 

A contrario sensu, poderia-se entender que é lícito, então, negar cobertura quando se exigiu 

 
228 Cabendo abertura de processo administrativo junto à ANS para provar a fraude, nos termos do artigo 15 da RN 
162/2007, caso o contrato já esteja vigente. 
229 Art. 6° Sendo constatada por perícia ou na entrevista qualificada ou através de declaração expressa do 
beneficiário, a existência de doença ou lesão que possa gerar necessidade de eventos cirúrgicos, de uso de leitos 
de alta tecnologia e de procedimentos de alta complexidade, a operadora poderá oferecer cobertura total no caso 
de doenças ou lesões preexistentes, sem qualquer ônus adicional para o beneficiário. 
§1º Caso a operadora opte pelo não oferecimento de cobertura total, deverá neste momento, oferecer CPT. O 
oferecimento de CPT neste caso é obrigatório, sendo facultado o oferecimento de Agravo como opção à 
CPT. 
(…) 
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exame prévio (nem a súmula nem o enunciado dizem qual o resultado do exame, logo, dá a 

entender que mesmo se o exame não constatar DLP, a operadora poderia alegar DLP, 

posteriormente). Essa leitura das orientações não parece totalmente consonante com a regulação 

porque a Resolução Normativa não permite negativa de cobertura (a não ser no limite de 24 

meses de CPT, ou após o processo na ANS). Lembre-se que, se a exigência de exame prévio 

não permite nem alegar fraude depois da contratação (art. 5º, §4º da RN), certamente não 

permite negativa de cobertura durante o contrato. A ideia de exame prévio só aparece na RN 

para prever a questão da omissão de DLP e fraude. 

 Por conta da dificuldade de comparação, havendo aproximação somente em parte com 

a regulação, pode-se dizer que enunciado e súmula não parecem ajudar a entender as regras 

vigentes, sendo pouco claros sobre a possibilidade de inovar em relação a estas, motivo pelo 

qual se dá por inconclusiva a comparação.  

 

 

 2.2.4.2. Recursos repetitivos 
 

 

• (TEMA REPETITIVO: 952) REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE 
INDIVIDUAL OU FAMILIAR FUNDADO NA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO 
BENEFICIÁRIO  

TESE  para  os  fins  do  art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade  de  plano  de  saúde  
individual ou familiar fundado na mudança  de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) 
haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos  governamentais  
reguladores  e  (iii)  não  sejam  aplicados percentuais  desarrazoados  ou  aleatórios  que, 
concretamente e sem base atuarial idônea,  onerem  excessivamente  o  consumidor  ou 
discriminem o idoso. 
 

 Seguindo o mesmo método usado com as súmulas, verifica-se a previsão na lei nº 

9.656/98: 

  
Art. 15.  A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de 
que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente 
poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de 
reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o 
disposto no art. 35-E.                                   (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, 
de 2001) 

 

 A tese do STJ cita expressamente a necessidade de observar as normas expedidas “pelos 

órgãos governamentais reguladores”, enquanto a lei é expressa no sentido de que essa 

autoridade é a ANS. No exercício dessa competência, a ANS publicou a RN 63/03, que define 
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os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos 

privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 2004. 

 Outro requisito contido na súmula, quanto à previsão contratual, também vem descrito 

no artigo 15 da lei e nas normas da ANS. O terceiro requisito, porém, é uma criação do Tribunal. 

A utilização de conceitos indeterminados como “desarrazoados” e “aleatórios”, não encontra 

fundamento em lei. Em pesquisa empírica sobre a evolução da jurisprudência do STJ no tema, 

já se verificou que: 

 

"Embora seja possível identificar uma maior deferência às normas da ANS no âmbito da 
fundamentação dos acórdãos mais recentes do STJ que tratam da temática ora examinada, é 
importante ressaltar que isso, por si só, não garante que a jurisprudência de tribunais estaduais dê 
prioridade à normatização regulatória em detrimento de referenciais com maior vagueza. 
Destarte, o modelo pode se revelar problemático no momento em que determina a observância de 
normas regulatórias, mas, paralelamente, permite flexibilizações a partir da operacionalização de 
princípios (boa-fé, razoabilidade) ou de conceitos indeterminados (a exemplo dos referenciais 
“desarrazoados” ou “aleatórios”).230 

 

 No caso, então, a criação de outros parâmetros não previstos em lei não impediu o 

Tribunal de citar a existência de regulação e do agente regulador, sendo-lhes deferente, mesmo 

que sem fazer referência expressa a qual lei/ato normativo e qual regulador. Repete-se aqui, 

portanto, os comentários feitos anteriormente sobre a melhor alternativa de informação da 

sociedade com a citação expressa da regra está sendo seguida naquele entendimento. E não se 

percebe ganho com a criação de parâmetros outros que não estejam regulados e possuam 

subjetivismo que venha a gerar insegurança. Pelo contrário, com essa forma de publicizar o 

entendimento do STJ indica que sempre existe uma brecha interpretativa que pode ser explorada 

no caso concreto.  

  

• (TEMA REPETITIVO: 989)  IMPOSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA DE EX-
EMPREGADO APOSENTADO OU DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA, COMO 
BENEFICIÁRIO, NOS PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS CUSTEADOS 
EXCLUSIVAMENTE PELO EMPREGADOR  

TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Nos planos de saúde coletivos custeados 
exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou 
demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em 
contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o 
pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto. 

 
230  RAMALHO, Bruno A. RODRIGUES, Eduardo C. Idosos e reajustes por mudança de faixa etária em planos 
de saúde: uma análise do parâmetro decisório adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). In: Conhecimento 
científico e regulação: contribuições para a saúde suplementar. Rio de Janeiro: ANS obra digital, 2019. pp. 131-
146 Disponível em <https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/3589/1/3ª%20colocada%20%28T3%29%20-
%20Bruno%20Araújo%20Ramalho%20e%20Eduardo%20Calasins%20Rodrigues%20%28monografia%20006
%29.pdf> Acesso em: 13 nov. 2019.  
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 Do exame de compatibilidade com a lei nº 9.656/98 verifica-se: 
 

Art. 30.  Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o 
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato 
de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas 
mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de 
trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral 
§ 6o  Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada 
contribuição a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, 
como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar.    
Art. 31.  Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o 
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado 
o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de 
que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento 
integral.                      
§ 2o  Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições 
estabelecidas nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o do art. 30. (grifado) 

 
 Passados mais de doze anos da edição da lei a ANS publicou a Resolução Normativa 

279/2011, que revoga as resoluções CONSU 20 e 21 então vigentes sobre o tema:  

 
Art. 2º  Para os efeitos desta Resolução, considera-se: 
I – contribuição: qualquer valor pago pelo empregado, inclusive com desconto em folha de 
pagamento, para custear parte ou a integralidade da contraprestação pecuniária de seu plano 
privado de assistência à saúde oferecido pelo empregador em decorrência de vínculo 
empregatício, à exceção dos valores relacionados aos dependentes e agregados e à co-
participação ou franquia paga única e exclusivamente em procedimentos, como fator de 
moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou odontológica 
Art. 6º § 1º  Os direitos previstos nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998, não se aplicam na 
hipótese de planos privados de assistência à saúde com característica de preço pós-estabelecido 
na modalidade de custo operacional, uma vez que a participação do empregado se dá apenas no 
pagamento de co-participação ou franquia em procedimentos, como fator de moderação, na 
utilização dos serviços de assistência médica ou odontológica. 

 
 Depreende-se, pois, que a tese do STJ praticamente repete a previsão legal e normativa, 

não havendo incompatibilidade. 

 
• (TEMA REPETITIVO: 990) FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELAS 

OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE 
TESE Para efeitos do art. 1.040 do NCPC: 1.1. As operadoras de plano de saúde não estão 
obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. [...] 2.2. É legítima a recusa da 
operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o 
devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei nº 9.656/98, sob pena 
de afronta aos arts. 66 da Lei nº 6.360/76 e 10, V, da Lei nº 6.437/76. Incidência da Recomendação 
nº 31/2010 do CNJ e dos Enunciados nº 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde, 
respectivamente, A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os 
medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções 
expressamente previstas em lei; e, É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e 
medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico 
experimental. 2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode 
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recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo 
beneficiário.  

 
 Do artigo 10 da lei nº 9.656/98 se verifica: 
  

Art. 10.  É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial 
médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados 
exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, 
quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de 
Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:  
V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; (grifado) 

 
 Por parte da ANS, a Resolução Normativa 428/2017 (norma mais atualizada sobre o 

Rol) prevê: 

 
Art. 19. Os planos privados de assistência à saúde deverão assegurar cobertura para medicamentos 
registrados/regularizados na ANVISA que sejam utilizados nos procedimentos diagnósticos e 
terapêuticos contemplados na presente RN e em seus Anexos, de acordo com a segmentação 
contratada. 

 

 A literalidade do texto demonstra a compatibilidade do entendimento do STJ com a 

legislação, valendo ressaltar que desta vez o Tribunal, além de citar a lei aplicável, ainda 

chancelou  uma Recomendação (nº 31) e dois Enunciados (nº 6 e 26) do CNJ, sobre a matéria.  

 Realizada a análise de compatibilidade dos sete casos que podem ser considerados já 

estabilizados no âmbito do Tribunal, percebe-se que, em geral, o STJ tende a formar 

entendimentos em consonância com a lei e os atos normativos editados pela ANS. Isso porque, 

das quatro súmulas avaliadas, três seriam compatíveis com a regulação e uma poderia ser 

classificada como inconclusiva, mesmo que parcialmente compatível. E quanto aos recursos 

repetitivos, todos os três casos são compatíveis com a regulação. 

 Porém, parece importante deixar consignado que mesmo quando o Tribunal não 

discorda da regulação, tem por hábito mudar as palavras, o enfoque ou a justificativa para essa 

decisão, o que pode ser ser prejudicial em termos de previsibilidade, por passar a ideia de que 

(i) poderia decidir diferente, caso quisesse; ou de que (ii) é o próprio Tribunal quem cria as 

regras, quando na verdade, está apenas reforçando algo previsto pelo legislador ou pelo 

regulador. 

 

 2.3. Conclusão parcial 
 

 

 Fechando o segundo item do trabalho, realizou-se resumo dos aspectos mais relevantes 
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sobre o funcionamento da regulação do setor de saúde suplementar, acompanhado de uma visão 

panorâmica da judicialização da saúde, a partir das amplas pesquisas patrocinadas pelo CNJ na 

base de dados dos Tribunais. considerou-se que, passados tantos anos desde a criação das 

autarquias regulatórias, estas não conseguiram lidar da melhor maneira com o volume de 

queixas e algumas deixaram de tentar resolver os litígios no setor, culminando em maior 

procura de uma solução via Poder Judiciário231. A resolução extrajudicial de conflitos, que 

poderia existir no âmbito das Agências, não parece ocorrer em volume significativo para deixar 

ao Poder Judiciário apenas o resíduo de litígios não resolvidos, em demandas que pudessem 

conter maior teor jurídico, envolvendo aspectos de legalidade ou de violações mais vultosas 

dos direitos dos consumidores. Tanto reguladores como juízes se vêm premidos pela 

necessidade de encontrar meios mais eficientes de lidar com os problemas reais que originam 

milhares de processos judiciais e administrativos. Passada à análise da atuação do CNJ, o 

enfoque se deu nas Jornadas de direito da saúde, nas quais são produzidos enunciados sobre 

saúde pública e suplementar, estes últimos explorados de forma crítica, com exame de 

compatibilidade em relação à regulação. O resultado demonstrou que a maioria dos enunciados 

tem conteúdo compatível com a regulação. Para avaliar se os Tribunais utilizam os enunciados 

como fundamentação de suas decisões, apresentou-se o resultado de pesquisa empírica 

específica em acórdãos proferidos entre os anos de 2015 e 2018, concluindo-se pelo baixo 

índice de citação dos enunciados, o que indica pouco reconhecimento desse instrumento pelos 

julgadores, que não se socorrem dos entendimentos do CNJ para embasamento de seus 

acórdãos.  

 Por último, o STJ foi investigado por meio dos casos selecionados pela 

representatividade de sua jurisprudência mais importante (recursos repetitivos e súmulas). 

Verificou-se que, apesar de nem sempre utilizar a regulação do setor como fundamento dessas 

decisões, o conteúdo dos entendimentos não costuma ser discrepante das normas editadas pelos 

reguladores.  

 Feitas essas descrições e apresentados os resultados, resta adentrar à ultima parte do 

trabalho, com considerações sobre o papel institucional dos atores estudados, no contexto de 

duplo sistema regulatório existente no ordenamento.  

 

  

 
231 Como afirma Joaquim Falcão, a “multiplicação de normas que não asseguram a qualidade do serviço multiplica 
conflitos, aumenta exponencialmente a demanda pelo Judiciário.”, FALCÃO, Joaquim. Agências reguladoras e o 
Poder judiciário. Revista conjuntura econômica. junho 2008. p. 34 
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3. PAPEL INSTITUCIONAL E FUNÇÃO REGULATÓRIA 
 

 

 Nesta última etapa do trabalho, alguma conclusões começam a ser apresentadas para o 

cenário existente hoje na relação entre regulação e judicialização no setor de saúde suplementar. 

Os papéis institucionais que desempenham podem ser problematizados, examinando-se os 

limites permitidos pelo legislador para realização de criações interpretativas por parte de 

reguladores e juízes. 

 

  

 3.1 O CNJ como regulador 
 

  

 Pelas características de sua atuação é possível enxergar no CNJ atribuições que 

poderiam enquadrá-lo como uma espécie de instituição reguladora, senão veja-se: goza de 

autonomia reforçada232; possui poderes normativos233 e fiscalizatórios234; seus membros 

exercem mandatos235; suas decisões só podem ser revistas judicialmente.236 Possuir essas 

características, por sua vez, agrega ao Conselho algumas questões que são comumente 

enfrentadas nos debates sobre a existência e atuação das Agências Reguladoras, com relevância 

para a legitimidade democrática, mas passando por outras polêmicas como a possibilidade de 

 
232 Assim como ocorre formalmente com as Agências, o CNJ possui orçamento próprio. 
233 Talvez até mais fortes do que o das Agências, pois, segundo o STF, na Ação Declaratória de 
Constitucionalidade n. 12-6/DF. Relator Ministro Carlos Britto, o poder decorre diretamente da Constituição. 
234 A Resolução 135, de 13 de julho de 2011, por exemplo, dispõe "sobre a uniformização de normas relativas ao 
procedimento administrativo disciplinar aplicável aos magistrados, acerca do rito e das penalidades, e dá outras 
providências." 
235 O exercício de mandatos torna as agendas institucionais mais sujeitas à alterações longo do tempo, como consta 
da crítica de Vladimir Freitas, por exemplo: “Padece, todavia o CNJ da falta de uma linha de atuação mais estável, 
mudando suas práticas à medida que se altera o quadro de seus conselheiros, o que aponta para a necessidade de 
elevação do período de mandato para, no mínimo, três anos.” FREITAS, Vladimir Passos de. O papel do Conselho 
Nacional de Justiça na proteção do meio ambiente. In: CNJ 10 anos. Brasilia, 2015. Disponível em 
<https://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/07/e28add034bc27171ec21980c79aa8b42.pdf> Acesso em 
11 set. 2019. p. 83. 
236 Por força do art. 102, I, r, da CR/88, somente pelo STF. 
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captura, ingerência de política, corporativismo237, "porta giratória”238, entre outros. Sob essa 

ótica, interessa ao presente trabalho saber se essa atuação se atém à regulação do Judiciário239 

(cujos dificuldade de implementação também não é fácil240) ou se, na prática, extrapola sua 

competência para regulação do setor de saúde suplementar.  

 Por vezes, a amplitude dos enunciados produzidos nos eventos patrocinados pelo CNJ 

indica essa última hipótese, com a possibilidade de o Conselho, querendo, criar regras para o 

setor de saúde. Porém, na prática, atualmente, a pesquisa apresentada demonstra que, na maioria 

das vezes, o conteúdo dos enunciados do CNJ não contraria diretamente a regulação existente 

(leis e atos normativos). Os enunciados mostram-se, em alguns casos, um pouco repetitivos ou 

elaborados de forma quase casuística ou, ainda, desnecessários. Porém, de uma forma mais 

geral, não se pode dizer que o CNJ faça orientações que afrontem a regulação oriunda da ANS. 

E pelo segundo teste empírico realizado, com a verificação da reverberação dos enunciados nos 

Tribunais, também é possível dizer que, pelo baixo índice de adoção como fundamentação de 

acórdãos, os enunciados não são capazes de produzir, atualmente, regulação via judicialização.  

 Apesar de ser possível extrair essa conclusão dos testes empíricos, a simples existência 

de enunciados produzidos nos moldes adotados pelo CNJ já é suficiente para se ter cautela 

sobre a possibilidade de exercício de função regulatória na esfera administrativa pelo  Conselho, 

em um espaço de atuação criado "de dentro para fora” (por meio de suas próprias Resoluções). 

Como já dito, a atuação do CNJ na saúde suplementar se dá por conta do Fórum Nacional do 

Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde, criado pela 

Resolução 107, de 6 de abril de 2010, do CNJ, da qual dois itens chamam mais atenção.  

 
 

 
237 O art. 103-B prevê que a maior parte dos membros que compõem o conselho é do próprio judiciário, o que se 
deu em grande parte pela disputa ocorrida nos debates para criação do órgão de controle externo da magistratura, 
amplamente combativo pela classe, como ponderado por Ivan Franco: “A caracterização do Conselho como um 
órgão de controle externo pode ser entendida como uma forma de dificultar sua criação. Valores como a 
independência da magistratura foram invocados para justificar a impossibilidade do controle do Poder Judiciário 
por um órgão externo. Essa argumentação foi trazida durante a tramitação do Projeto de Emenda à Constituiçao 
quanto após sua aprovação. É correto dizer que o CNJ alterou o equilíbrio entre independência judicial e 
accountability ao ficar encarregado de função fiscalizadora. Porém, o resultado a que se chegou caracteriza um 
órgão de controle interno, do próprio Poder Judiciário, e não externo." FRANCO, Ivan C. da Silva de. A Resolução 
135/CNJ e o desafio da regulamentação da magistratura. Revista de Estudos Empíricos em Direito. vol. 2, n. 1, 
2015. p. 187.   
238 cf. ARGUELHES, Diego W. e RIBEIRO, Leandro Molhano. CNJ: Captura Nacional de Justiça. Revista 
Conjuntura Econômica, 2016. pp. 30-32. 
239 Além de fiscalizar e corrigir atuação de juízes, acompanha o cumprimento de metas, realiza pesquisas, obriga 
os Tribunais a enviarem informações, expede recomendações e edita resoluções, tal qual uma Agência Reguladora. 
240 Para algumas análises, veja-se RIBEIRO, Leandro Molhano; PAULA, Christiane Jalles. Inovação institucional 
e resistência corporativa: o processo de institucionalização e legitimação do Conselho Nacional de Justiça. Rev. 
Bras. Polít. Públicas (Online), Brasília, v. 6, nº 3, 2016. p 13-28. 
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Art. 2º 
(…) 
III - a proposição de medidas concretas e normativas voltadas à otimização de rotinas 
processuais, à organização e estruturação de unidades judiciárias especializadas; 
IV - a proposição de medidas concretas e normativas voltadas à prevenção de conflitos 
judiciais e à definição de estratégias nas questões de direito sanitário; 
(grifado) 

 

 Em que pese o fato de as previsões normativas serem, inicialmente, voltadas para o 

interior do próprio Judiciário, a criação do Fórum Nacional (e de seu Comitê Organizador, pela  

Portaria nº 08, de 2016) transborda a influência e os efeitos desse “dever-ser” para fora do 

Judiciário, uma vez que participam desse órgão colegiado os representantes de outras 

instituições como Ministério Público, Defensoria Pública, ANS, ANVISA, professores de 

universidades, instituições de pesquisa, entre outros. Além disso, como o citado inciso IV prevê 

ações voltadas à prevenção de conflitos judiciais, transparece que as medidas devem ocorrer 

antes mesmo da propositura da ação judicial, buscando-se soluções extrajudiciais, ou seja, na 

esfera de atuação de outras instituições que não o Judiciário. 

 Deve-se esclarecer que esta observação não é uma crítica à iniciativa de se buscar 

soluções extrajudiciais para conflitos ocorridos em qualquer seara da vida em sociedade, mas 

serve de alerta para as consequências da pretensão posta no texto da Resolução, de ver o Fórum 

da Saúde como fonte normativa independente. Observados os limites de competência do 

Conselho, como regulador do Judiciário, dúvidas podem ser suscitadas quanto à expedição de 

atos normativos que extrapolem o âmbito das matérias atribuídas ao CNJ e se confundam com 

a elaboração de regras abstratas sobre determinado setor econômico (configurando invasão da 

competência da Agência Reguladora) ou com uma certa consolidação de jurisprudência sem 

base em processos judiciais. 

 Do conteúdo já exposto, pode-se observar que a extrapolação das matérias de 

competência do CNJ se dá quando os enunciados versam sobre matéria típica do setor de saúde 

suplementar, em hipóteses que tangenciam ou contrariam a normatização originária da Agência 

Reguladora. Isso porque, se o pronunciamento do Conselho é destoante da regulação existente, 

ele está invadindo a esfera de atuação do regulador, discordando da regra por este criada ao 

propagar a aplicação de um entendimento diferente daquele oficialmente indicado para os 

agentes do setor. O contrário ocorreria se tivesse simplesmente esclarecido algo que a Agência 

regula ou se tivesse dado maior publicidade a alguma regra já posta, situações em que não 

haveria invasão de competência.  
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 Num segundo aspecto, como o CNJ não julga lides, não tem como formar jurisprudência 

de processos julgados, tornando os enunciados criações não baseadas em precedentes. Da forma 

que são divulgados os verbetes, não se sabe nem quais processos inspiraram as regras ali 

descritas, impossibilitando uma avaliação mais aprofundada das razões de decidir e das 

controvérsias existentes sobre a matéria, o que guarda relação direta com o ponto destacado na 

primeira parte deste trabalho, sobre a dificuldade de se utilizar casos concretos judicializados 

para formação de regulação241. 

 Cabe lembrar, ainda nesse tema, que a pesquisa do INSPER mostrou o caráter 

heterogêneo da litigiosidade existente em cada Estado da Federação. Com isso, não havendo 

base em julgamentos anteriores (pois o CNJ não julga), fica difícil saber a relevância, em termos 

de abrangência nacional ou volume de processos, daquele tema escolhido para ser objeto de 

enunciado. Na ausência de precedentes julgados, não se sabe a relevância prática daquele 

comando normativo, a extensão do problema que visa tratar, se existe repetição do tema em 

julgamentos pelos Tribunais e quais são os motivos que levaram o CNJ a tratar daquele assunto. 

Como já dito, o estudo minucioso do conteúdo dos enunciados revelou certo casuísmo e 

repetição na temática de diversos verbetes, sendo que as publicações acadêmicas sobre 

judicialização da saúde mostram o leque de abordagens possíveis a serem exploradas, tornando 

difícil identificar o critério adotado pelo CNJ para que um tema se torne objeto de enunciado e 

outro seja descartado. 

 Como já visto, em muitos casos, o enunciado é uma prescrição abstrata sobre 

determinado tema, que não cita a existência da norma que dispõe sobre aquele assunto. Dessa 

forma, a simples leitura do enunciado não permite quando há comando em sentido idêntico 

previsto na lei ou em ato normativo regulatório, fato este que pode ajudar a minar a legitimidade 

dos verbetes produzidos nos eventos promovidos pelo CNJ, pois passa a impressão de que 

aquela regra contida no verbete é uma criação do próprio Conselho, quando, na verdade, é algo 

já positivado. Como o desconhecimento das regras do setor ainda é grande (o que é, aliás, um 

dos fundamentos para que o CNJ atue nessa seara), enxergar o CNJ como produtor originário 

de normas levanta suspeitas sobre o exercício de competência não prevista para o Conselho na 

Constituição Federal ou em leis específicas. 

 Quanto à legitimidade das pessoas e à representatividade dos assuntos abordados é 

importante lembrar, de forma comparativa, que uma das grandes cobranças feitas 

 
241 O trabalho referenciado foi SCHAUER, Frederick. ZECKHAUSER, Richard. The trouble with cases. In: 
KESSLER, Daniel P. Regulation versus Litigation: perspectives from economics and law. The University of 
Chicago Press, 2011. p. 45-70. 
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historicamente às Agências Reguladoras se refere a um suposto déficit democrático242, 

principalmente porque seus membros não são eleitos e gozam da estabilidade do mandato em 

períodos não-coincidentes ao do Presidente da República, chefe do Executivo.243 Além disso, 

e, em alguma medida, decorrente disso, a extensão dos poderes normativos ainda hoje é objeto 

de questionamentos, inclusive judiciais, que ora reforçam, ora enfraquecem essa atuação.244 E 

sobre a elaboração de normas, diversos aspectos já foram abordados em relação ao conteúdo e 

ao procedimento, sendo cada vez mais presente a crítica relativa à oportunidade de participação 

plural e democrática da sociedade, em processos que possam gerar a criação de direito e deveres 

para agentes regulados e cidadãos em geral.245 Junte-se a isso que, mais recentemente, ainda 

em 2019, duas leis foram promulgadas (leis nº 13.848/2019 e nº 13.874/2019) prevendo a 

obrigatoriedade de realização de Análise de Impacto Regulatório (AIR) antes da edição de atos 

normativos.  

 Sendo assim, ficar bastante claro o consenso que vai se formando sobre a necessidade 

de procedimentos prévios e democráticos para elaboração de atos normativos no âmbito das 

Agências, mesmo elas detendo competência legal para editar as regras dos setores em que 

atuam. Nesse sentido, diante de todas essas exigências construídas ao longo do tempo, não 

parece coerente que o CNJ (que não possui delegação legislativa para tratar dos temas ligados 

à saúde suplementar), em eventos breves e pontuais, com a participação de pessoas não 

identificadas (pública e permanentemente), sem delimitação prévia do objeto (pois qualquer 

tema pode ser objeto de enunciado), possa produzir regras que venham a gerar efeitos sobre 

 
242 Para contextualização da questão e fundamentação para afastamento do problema, confira-se JUSTEN FILHO, 
Marçal. Agências Reguladoras e democracia: existe um déficit democrático na regulação independente? In: 
ARAGÃO, Alexandre Santos de. (org.) O Poder normativo das Agências Reguladoras. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2011. p. 227-239. 
243 A não-coincidência dos mandatos permitiria que um Presidente da República conseguisse estender sua 
influência sobre o mandato do sucessor. Para análise do argumento e pesquisa envolvendo Agência e STF, 
consulte-se TURNER, Claudia. PRADO, Mariana. A democracia e seu impacto nas nomeações dos diretores das 
Agências reguladoras e ministros do STF. Revista de Direito Administrativo. Vol. 250, jan./abr. 2009. Para 
aprofundamento na crítica, veja-se MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São 
Paulo: Malheiros, 2006. 
244 Exemplos nos dois sentidos podem ser obtidos no próprio STF: reforçando a competência da Agência, cite-se 
a ADI nº 5501, em que o Supremo deferiu liminar para sustar os efeitos da Lei n° 13.269/2016, que autorizava o 
uso da fosfoetanolamina sintética (conhecida como pílula do câncer) em contrariedade à manifestação da 
ANVISA; já na ADPF nº 532 o Tribunal deferiu liminar para sustar os efeitos da Resolução Normativa nº 433/2018 
da ANS, mitigando seu poder normativo.  
245 Normalmente os estudos sobre consultas e audiências públicas trazem considerações relevantes sobre esse 
aspecto. Como exemplo, veja-se material produzido no âmbito do Programa de Fortalecimento da Capacidade 
Institucional para Gestão em Regulação (PRO-REG), instituído pelo Decreto nº 6.062, de 16 de março de 2007.  
PROENÇA, Jadir Dias. PRADO, Carlos Eduardo R.(org.) Melhoria da regulação no Brasil: o papel da 
participação e do controle social. Brasília: Presidência da República, 2011.  



117 
 

setores econômicos e sobre a forma pela qual juízes devem julgar as causas sobre temas 

regulados. 

 Quanto à forma pela qual são escolhidas as pessoas que irão decidir os textos editados 

pelo CNJ, é importante constar que, nas duas primeiras Jornadas em que se votaram enunciados, 

o evento era aberto ao público em geral, não sendo possível identificar algum tipo de filtro 

quanto a conflito de interesses ou comprovação de expertise. Não havendo divulgação sobre 

esse grupo de pessoas que se reuniram, em um ou dois dias, para debater e votar enunciados, 

não é possível à comunidade interessada fazer considerações mais aprofundadas sobre o perfil 

dos participantes e suas propostas. Já na terceira Jornada, houve restrição de participação aos 

membros de Comitês estaduais, o que mitiga um pouco as críticas quanto à participação aberta 

na construção de enunciados, mas traz, adicionalmente, a crítica quanto à possibilidade de 

proliferação de enunciados, de autoria do próprio Comitê estadual, em paralelo aos enunciados 

conhecidos do CNJ.  

 Dada a relevância da questão sobre os participantes, para melhor instruir o presente 

trabalho, foi utilizado o sistema da Lei de Acesso à Informação (LAI) para solicitar 

esclarecimentos,246 uma vez que esses dados não foram encontrados no sítio eletrônico do CNJ 

na internet. Em resposta, o CNJ enviou três documentos em formato PDF contendo os 

enunciados já publicados em seu sítio eletrônico e quatro tabelas em formato Excel contendo o 

nome dos proponentes, a profissão e o resumo do enunciado proposto para cada Jornada. Em 

relação às duas primeiras Jornadas, pode-se verificar a contribuição de agentes públicos (juízes 

de direito, promotores de justiça, defensores públicos, entre outros servidores públicos da área 

jurídica e da saúde), advogados privados, representantes de operadoras de planos de saúde, 

professores, cidadãos, enfim, toda sorte de pessoas interessadas em participar do evento. Para 

a terceira jornada, a planilha informa quais os Comitês estaduais participaram enviando 

propostas de enunciados. Tais informações confirmam que, por trás da participação plural de 

interessados, são pertinentes as dúvidas sobre a legitimidade dos participantes e suas origens, 

abrindo-se questões sobre conflito de interesses e capacidade técnica para debaterem e votarem 

o conteúdo dos enunciados. 

 
246 A solicitação de informações registrada sob o nº 238821, foi enviada em 26/03/2019 e respondida em 
03/04/2019. Além dessa solicitação, houve também outro pedido complementar ao primeiro (registro nº 239791, 
em 08/04/2019), que perguntava como foram compostos os grupos temáticos que votaram os enunciados selecio-
nados pelas Comissões científicas nas Jornadas de saúde; se as pessoas que compuseram os grupos foram exata-
mente as mesmas que enviaram as propostas de enunciados em cada  área e; quem foram os membros das Comis-
sões Científicas designados pelo CNJ em cada jornada? Porém, tal solicitação, mesmo que cadastrada via sistema 
da LAI (Ouvidoria do CNJ), não foi respondida. 
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 Sobre a forma de participação, cabe dizer que a ANS tem assento no mencionado 

Comitê Organizador do Fórum Nacional (Portaria nª 8 de 2016), mas sua atuação nas Jornadas 

da saúde não parece assumir qualquer protagonismo, pois se dá como mais um ator institucional 

com voz para discutir os temas em pauta, como os demais ali presentes. Porém, não se deve 

esquecer que, em que pese a salutar disposição para dialogar no evento, a ANS é a própria 

criadora das regras do setor e a única com competência legal para agir normativamente, dada a 

competência legislativa conferida no contexto de marco regulatório setorial. No formato 

produzido pelo Conselho, a função institucional da ANS poderia ser mais de observadora do 

que de participante, coletando informações que possam auxiliar na elaboração e 

aperfeiçoamento das políticas regulatórias, para promoção de ações futuras mais embasadas. 

Essa ponderação é válida na percepção de que, na trajetória das Agências, um dos principais 

desafios parece ser o reconhecimento de sua legitimidade e capacidade para construir políticas 

regulatórias estáveis, isentas e técnicas para os setores regulados, ocupando um lugar de 

referência para os demais poderes, órgãos de controle e sociedade, como instituições que trazem 

segurança e coerência para o desenvolvimento das atividades econômicas reguladas e proteção 

para os consumidores dos serviços de interesse público.   

 Sobre o segundo aspecto destacado, em relação a essa multiplicação de enunciados que 

podem ser produzidos, seja pelo CNJ de um modo geral, seja pelos Comitês estaduais, 

vislumbra-se dois tipos de avaliação: quanto à (i) quantidade de informação pretensamente 

normativa que é produzida administrativamente e; quanto à (ii) possibilidade de certa confusão 

de funções entre Comitês e o CNJ em si, que seria o único detentor daquele poder normativo 

originário decorrente da Constituição Federal, que já foi objeto de desdobramento na Resolução 

nº 107 apresentada no início deste capítulo.  

 Em relação ao primeira questão (i), a multiplicação de enunciados normativos 

expedidos por fontes estaduais tem o potencial de gerar incompatibilidade de orientações entre 

os Estados, e com o próprio CNJ, até porque os Comitês estaduais não compuseram os dois 

primeiros eventos e são parte de um todo muito maior no último evento (considerando que 

existem vários Comitês estaduais reunidos na última Jornada). Além disso, não podendo 

encará-los como jurisprudência decorrente de processos judiciais julgados, nem como um 

resumo dos precedentes de Tribunais, os enunciados estaduais contribuem para a proliferação 

de comandos normativos administrativos que, em excesso, podem prejudicar a compreensão 
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por parte dos agentes interessados e cidadãos.247 Conclui-se então que, nem sempre mais 

informação é melhor informação. 

 Quanto à segunda questão (ii), a dúvida de legitimidade/competência volta à tona, 

porquanto o poder normativo do CNJ passa a ser alargado, desdobrando-se em Comitês 

nacional e estaduais. Se a legitimidade do CNJ para editar regras que transbordam os limites 

do Judiciário já é questionável (dada a existência de instituição competente para editar regras 

para o setor de saúde suplementar), mais difícil ainda é a justificativa para alargamento dessa 

competência em subgrupos, representados por outros atores de origens diversas.   

 Diante das observações feitas em relação ao modo de produção e conteúdo dos 

enunciados, é possível verificar que a edição de verbetes de caráter normativo por parte do CNJ 

pode causar confusão com as regras da Agência Reguladora e configurar extrapolação de suas 

competências. Relevante, então, resgatar observação contida na já apresentada pesquisa do 

LAPPIS/UERJ para o CNJ, em 2015: 

 

A progressiva influência que o Judiciário exerce nas políticas públicas de saúde não o isenta 
de contradições e desafios, além de trazer um debate sobre quais são os limites e possibilidades 
do CNJ em contribuir para a efetivação desse direito. De fato, qualquer intervenção judicial 
que seja mais contínua e perene pode influenciar decisivamente o rumo das políticas públicas 
do ponto de vista do orçamento, planejamento, gestão, riscos etc., e com a saúde não é 
diferente. 

 Enfim, numa abordagem propositiva, o CNJ poderia avaliar melhor até que ponto ainda 

é vantajoso empreender esforços na tarefa de edição de enunciados248, quando já existe 

instituição legalmente investida na competência para normatizar o setor. Até porque, ao 

 
247 Para ilustrar o caso, traga-se os exemplos do Comitê Executivo para Monitoramento das Ações da Saúde no 
Estado do Tocantins (CEMAS-TO): "5º Enunciado - "Em caso de emergência, e enquanto esta perdurar, o 
consumidor terá direito à cobertura plena compatível com o seu contrato. Inaplicável o parágrafo 1° do artigo 3° 
da resolução 13/98 do CONSU.” Disponível em <https://www.cnj.jus.br/enunciados-aprovados-no-iv-forum-
estadual-do-judiciario-para-saude/> Acesso em 5 nov. 2019. e do Comitê Estadual de Monitoramento e Resolução 
das Demandas de Assistência da Saúde de Santa Catarina (COMESC) que publicou 21 enunciados, podendo-se 
citar: "Enunciado 9 - Os Secretários Municipais de Saúde deverão ter, preferencialmente, formação superior e 
experiência em gestão pública. (ata 03/08/15)"; "Enunciado 21 - Deve-se evitar a obstinação terapêutica com 
tratamentos fúteis (sem benefícios, em que a morte é inevitável) sem custo-utilidade (comparação entre a 
intervenção pretendida e o seu respectivo efeito) e que não tragam benefícios e qualidade de vida ao paciente e/ou 
à respectiva família.” Disponível em <https://www.mpsc.mp.br/programas/comesc?ancora#enunciados> Acesso 
em 5 nov. 2019. 
248 Ressalte-se que, pelos números apresentados nas pesquisas, não se observa redução da judicialização da saúde, 
ao contrário do que se propagava na 1ª Jornada de direito da saúde: "Para o Superintendente Jurídico Institucional 
da Unimed do Brasil, José Cláudio Ribeiro Oliveira, a aprovação de mais de 40 enunciados durante o evento 
contribuirá para a redução da judicialização tanto na saúde pública como na saúde suplementar.” Disponível em 
<https://unimedgoiania.coop.br/wps/portal/noticias-antigas/12399_1a-jornada-de-direito-da-saude> Acesso em: 
15 de out. 2019.  
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contrário do que vem sendo dito em certas ocasiões249, os enunciados produzidos não possuem 

caráter meramente orientativo250, como já foi possível observar. Em muitos casos, o conteúdo 

é mandatório, seja para atuação dos juízes,251 seja como regra do setor.252  

 Subsidiariamente, caso não opte por abandonar a iniciativa, a mudança de foco parece 

necessária, alterando-se a forma de edição e o conteúdo dos enunciados, para que estes se 

aproximem claramente de uma espécie de soft law253, como atos administrativos informativos 

dos aspectos principais previstos na legislação e na regulação do setor. Se aprovados pelo 

próprio Fórum da saúde (Comitê executivo nacional), sem intermediários, na forma de soft law, 

os enunciados poderiam servir de apoio para normas existentes, de modo que juízes e 

particulares saibam que o CNJ corrobora com a regulação setorial, a ser expressamente citada 

nos verbetes. Ou ainda, nos casos em que o CNJ não se sentir confortável para chancelar a 

regulação positivada, por conta de eventuais decisões judiciais em sentido contrário, pode se 

abster de se pronunciar sobre o tema, ou indicar comparativamente a jurisprudência consolidada 

do STJ que seja contrária à regulação, como meio de orientação dos juízes das instâncias 

 
249 Em depoimento, o desembargador João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e 
membro do Comitê Executivo do Fórum Nacional de Saúde diz que os enunciados são instrumentos para "auxiliar 
na tomada de decisão, sem entrar no mérito, servindo de guia, pois são elaborados por especialistas na área”. 
Disponível em <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88617-iii-jornada-de-direito-da-saude-aprova-35-novos-
enunciados> Acesso em: 21.03.2019. Assim também o depoimento da conselheira Deborah Ciocci: ”Pretendemos 
aprovar importantes enunciados interpretativos, que possibilitarão aos operadores de Direito decidir de modo mais 
uniforme”, Disponível em <https://unimedgoiania.coop.br/wps/portal/noticias-antigas/12399_1a-jornada-de-
direito-da-saude> Acesso em: 15 out. 2019. 
250 Como visto, alguns enunciados entram claramente no no mérito das questões judicializadas, como é o caso do 
Enunciado 14 que prevê: "Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos 
fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do 
Sistema Único de Saúde." (grifado) 
251 Veja-se o exemplo do Enunciado 63 "O deferimento de cirurgia bariátrica em tutela de urgência sujeita-se à 
observância das diretrizes constantes da Resolução CFM no 1942/2010 e de outras normas que disciplinam a 
matéria.” e do Enunciado 101: "As decisões judiciais que versem sobre coberturas contratuais asseguradas medi-
ante reembolso sujeitam-se aos limites dos valores contratados, desde que haja especialista credenciado pela rede 
contratada." 
252 Veja-se o exemplo do Enunciado 72: "O consumidor tem direito de acesso à tabela de reembolso no ato de 
contratação e a qualquer momento posterior, devendo as operadoras de saúde divulgarem, de forma clara, os 
valores devidos para reembolso.”, do Enunciado 73 "A ausência do nome do medicamento, procedimento ou trata-
mento no rol de procedimentos criado pela Resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e suas 
atualizações, não implica exclusão tácita da cobertura contratual.” e do Enunciado 99 "O tratamento 
multiprofissional do transtorno do espectro autista é de cobertura obrigatória por parte das operadoras de saúde, 
as quais devem viabilizar ao beneficiário ou equipe multiprofissional credenciada pela operadora de saúde, desde 
que o método seja reconhecido pelos respectivos conselhos de classe dos profissionais integrantes da referida 
equipe multiprofissional, ou que esteja expressamente previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde da 
ANS." 
253 O termo é muito usado no direito internacional, significando normas que não passaram pelos procedimentos 
oficiais de edição de leis formais, mas que produzem efeitos persuasivos mesmo não tendo força cogente."Soft law 
refers to statements by lawmaking authorities that do not have the force of law (most often because they do not 
comply with relevant formalities or for other reasons are not regarded as legally binding”. GERSEN, Jacob; 
POSNER, Eric. Soft law: Lessons from congressional practice. Stanford Law Review, 61, nº 3, 2008. pp. 573-628. 



121 
 

inferiores (auxiliando no papel de uniformizador de jurisprudência que é de difícil controle pelo 

STJ).  

 Nesse sentido, ainda se percebe importante a divulgação da regulação setorial, uma vez 

que é frequente a prolação de decisões judiciais que ignoram o fato de haver uma lei de regência 

da matéria e diversos normativos editados pela Agência Reguladora competente. Nesse caso, o 

CNJ poderia ajudar a levar informação para dentro do Poder Judiciário, orientando sobre a 

necessidade de o juiz enfrentar as regras existentes, aplicando-as ou afastando-as 

motivadamente. E no caso de não haver regra editada pela Agência, é importante também que 

os julgadores saibam disso, para que possam colmatar essa lacuna com outras regras de direito.  

 Longe de ser uma diminuição de sua importância, essa posição só amplia a relevância 

do Conselho e seu prestígio, pois não abre oportunidade a mais um foco de críticas em sua 

atuação/legitimidade, já tão contestada desde sua origem. Ao CNJ caberia outras iniciativas não 

menos relevantes, algumas até que vêm sendo realizadas,254 a se destacar as pesquisas e a 

uniformização de práticas, cabendo estudar também a possibilidade de se incluir um 

acompanhamento mais próximo do processo normativo realizado pela ANS, ampliando a 

transparência e a legitimidade pelo procedimento255 da Agência, ao mesmo tempo que amplia 

a capacidade de informação sobre a criação normativa da Agência nas instâncias internas do 

Judiciário (divulgando estudos de impacto, audiências, consultas públicas, exposições de 

motivos e outros documentos que auxiliam na compreensão das regras editadas).  

  

 3.2. O STJ e a regulação 
 

 Como visto anteriormente, os conflitos entre beneficiários e operadoras de planos de 

saúde tendem a ter sua decisão final no STJ, como instância máxima nos conflitos privados. A 

consolidação dessas decisões, ao longo do tempo deveria ir influenciando os Tribunais 

inferiores como meio de uniformização da jurisprudência sobre temas frequentemente levados 

 
254 "Ao sair da clausura do sistema jurídico e se deparar com a realidade, complexa, interdisciplinar e múltipla, o 
Poder Judiciário revela à sociedade o despreparo de boa parte de suas estruturas, que permaneceram por todo esse 
tempo alinhadas (mais próprio seria dizer aprisionadas) à tradição teórica do positivismo. É nesse contexto que o 
CNJ pode configurar uma significativa diferença, caso seja capaz de conceder algum amparo aos magistrados na 
questão dos direitos sociais, como ocorre efetivamente no caso do direito à saúde.” TAVARES, Andre Ramos. 
CNJ como instância de suporte aos magistrados na complexidade decisória: o caso dos direitos sociais e 
econômicos. In: CNJ 10 anos. Brasilia, 2015. Disponível em 
<https://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/07/e28add034bc27171ec21980c79aa8b42.pdf> Acesso em 
11 set. 2019. p. 54. 
255 Sobre as possibilidades de ampliação da legitimidade em processos administrativos normativos abertos veja-
se. CARDOSO, Henrique Ribeiro. Controle de legitimidade da atividade normativa das agências reguladoras. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.  
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à Justiça. Os meios mais evidentes de realizar essa uniformização de entendimento são as teses 

de recursos repetitivos e as súmulas, que revelam, interna e externamente, a existência de 

posição consolidada sobre determinado tema.    

 Com esse enfoque, realizada a análise de compatibilidade com a regulação da ANS nas 

quatro súmulas e nos três recursos repetitivos que versam sobre saúde suplementar, em geral, 

não foi possível afirmar a existência de regulação via judicialização nesse setor, atualmente. 

 Assim como ocorre na atuação do CNJ, a maior parte dos casos indica uma aproximação 

com as leis e atos normativos específicos sobre a matéria, mesmo quando utilizadas expressões 

ou formas de aplicação um pouco diferentes daquelas usadas pelos reguladores. Dessa forma, 

salvo algumas observações que foram feitas no exame comparativo, judicialização e regulação 

andam no mesmo sentido, na maior parte do tempo, pelo menos no que tange aos poucos temas 

destacados pelo Tribunal como mais significativos de sua jurisprudência. 

 Não se afirma aqui, que todos os julgamentos do STJ sobre saúde suplementar são 

absolutamente deferentes às decisões da ANS, até porque não foi possível separar e classificar 

todos os casos julgados pelo Tribunal, até hoje, sobre o tema. Alguns estudiosos já fizeram 

outros cortes de pesquisa para tentar analisar as decisões do Tribunal256, mas não é simples 

levantar todos os julgamentos sobre todos os temas para fazer uma avaliação de equiparação 

com a regulação. Afeta qualquer pesquisa o fato de que os temas vão sendo levados ao STJ em 

tempos diferentes, por meio de recursos em processos individuais, sujeitos a diferentes formas 

de encerramento, que podem alterar a conclusão do estudo. O exemplo mais evidente e que 

merece ser ressaltado é a aplicação das súmulas 05257 e 07258 do STJ que impedem a análise de 

boa parte dos processos com recurso especial. Em muitos casos o Tribunal tem jurisprudência 

consolidada sobre o mérito, mas declina de analisar a causa por conta dessas súmulas, como no 

exemplo abaixo: 

 
AgInt no REsp 1776194 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 
2018/0282594-7259. Tendo a instância de origem concluído, a partir do exame das provas dos 
autos, que a recusa de cobertura pelo plano de saúde foi injustificada e ocorrida em momento de 
grave estado de saúde do beneficiário, a revisão desse entendimento demanda reexame da matéria 
de fato, incabível no âmbito do recurso especial (Súmulas  5 e 7/STJ) 

 
256 Como exemplo, TRETTEL, Daniela Batalha. Planos de saúde na visão do STJ e STF. São Paulo: Verbatim, 
2009. DOMINGUES, Eduardo G. R. Lopes. RAMALHO, Bruno. Os planos de saúde e sua efetividade contratual 
– análise comparativa entre a jurisprudência do STJ e os entendimentos da ANS. Revista brasileira de direito 
Público. n. 58, jul./set., 2017. 
257  O enunciado da súmula 05 prevê: "A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial." 
258 O enunciado da súmula 07 prevê: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."  
259 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgInt no REsp 1776194 / SP Agravo Interno no Recurso Especial 
2018/0282594-7 Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta Turma07/11/2019 - DJe 12/11/20193 
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 Vale, então, trazer novamente os dados da pesquisa do CNJ, descrita no item 2.2.1.1., 

em que apenas metade dos juízes costuma usar a jurisprudência do STJ/STF para fundamentar 

suas decisões, indicando que os Tribunais superiores ainda precisam buscar mecanismos para 

melhorar o acompanhamento de sua jurisprudência dominante, de modo que a pretensão das 

mudanças realizadas no Código de Processo Civil se materialize, ao aproximar-se da concepção 

sobre precedentes obrigatórios. Nesse caso, as observações sobre a convergência dos sistemas 

de common law e civil law parecem relevantes, até porque o Código processual atual prevê uma 

série de mecanismos que visam encurtar o caminho para decisão final do processo, quando este 

versar sobre tema que os Tribunais superiores já decidiram, numa espécie de precedente 

obrigatório, e não mais persuasivo, como antes.    

 Feitas essas considerações, apesar de a hipótese trazida neste trabalho ter tido resposta 

negativa, ou seja, não ter se constatado a existência de regulação via judicialização, atualmente, 

nas decisões mais importantes do STJ, ainda assim algumas considerações são relevantes, dada 

a realidade encontrada na judicialização da saúde estudada ao longo do trabalho e sua relação 

com a regulação feita pela Agência Reguladora.  

 A leitura da Lei nº 9.656/98 e nº 9.961/00 permitem entender que existe um sistema 

legal construído em torno da regulação a ser editada pela ANS. Não são poucos os artigos que 

remetem à sua criação regulatória para tratar dos temas previstos em lei.260 Em alguns casos, 

porém, o STJ encontra fundamento para questionar como se dá a compatibilidade da norma 

regulatória com a lei, mesmo que nem sempre declare a norma ilegal. Veja-se os exemplos de 

decisões em que a operadora é obrigada a fornecer medicamento para uso que não consta na 

bula (off label), valendo-se destacar os principais trechos do acórdão.  

 
Resp 1721705/SP. Data da Publicação/Fonte: DJe 06/09/2018261 
(…) 
“6.  A  Lei  9.656/98  (Lei  dos  Planos  de Saúde) estabelece que as operadoras  de  plano  de 
saúde estão autorizadas a negar tratamento clínico ou cirúrgico experimental (art. 10, I). 
7.  A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa  338/2013,  
vigente ao tempo da demanda, disciplinando que consiste  em  tratamento  experimental  aquele  
que  não  possui  as indicações  descritas  na  bula/manual  registrado  na  ANVISA  (uso off-
label). 

 
260 Só o artigo 4º da Lei nº 9.961/00 tem quarenta e dois incisos prevendo competências da ANS, valendo destacar: 
inciso II - estabelecer as características gerais dos instrumentos contratuais utilizados na atividade das operadoras; 
III - elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto 
na Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades; IX - normatizar os conceitos de doença e lesão 
preexistentes. 
261 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp 1721705/SP. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. 
Data do julgamento: 28/08/2018 Data da Publicação/Fonte: DJe 06/09/2018. 
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8.  Quem  decide  se  a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento 
conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional 
médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de  que a 
doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa  inegável  ingerência  na  
ciência  médica,  em  odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo. 
9.  O caráter experimental a que faz referência o art. 10, I, da Lei 9.656 diz respeito ao tratamento 
clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou,  ainda,  aquele não 
reconhecido como eficaz pela comunidade científica. 
10.  A  ingerência  da  operadora, além de não ter fundamento na Lei 9.656/98, consiste em ação 
iníqua e abusiva na relação contratual, e coloca concretamente o consumidor em desvantagem 
exagerada (art. 51, IV, do CDC).”    
 
Resp. 1729566/SP. Data da Publicação/Fonte: DJe 30/10/2018262 
(…) 
2.  O  art.  10,  I,  da  Lei  n.  9.656/1998, por tratar de questão atinente ao exercício   profissional   
da   medicina,  deve  ser interpretado   em   harmonia  com  o  art.  7º,  caput,  da  Lei  
n.12.842/2013,  que estabelece que se compreende entre as competências da  autarquia Conselho 
Federal de Medicina - CFM editar normas “para definir  o  caráter  experimental  de  
procedimentos  em  Medicina”, autorizando ou vedando sua prática pelos médicos. 
3.  Nessa  linha,  consoante  deliberação  do  CFM,  o uso off label justifica-se  em  situações  
específicas  e casuísticas e ocorre por indicação médica pontual, sob o risco do profissional que 
indicou. É considerado  como  hipótese  em que "o medicamento/material médico é usado  em  
não  conformidade com as orientações da bula, incluindo a administração  de formulações 
extemporâneas ou de doses elaboradas a partir  de  especialidades  farmacêuticas  registradas; 
indicações e posologias   não   usuais;  administração  do  medicamento  por  via diferente  da  
preconizada;  administração em faixas etárias para as quais  o  medicamento  não  foi  testado;  e  
indicação  terapêutica diferente da aprovada para o medicamento/material". 
5.  Conforme  propõe  o  Enunciado  n. 15 da I Jornada de Direito da Saúde, realizada pelo CNJ, 
devem as prescrições médicas consignar o tratamento  necessário ou  o  medicamento  indicado, 
contendo a sua Denominação  Comum  Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum  
Internacional  (DCI),  o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente,  do  nome  de referência 
da substância, da posologia, do modo de administração, do período de tempo do tratamento "e, 
em caso de  prescrição  diversa  daquela  expressamente  informada  por  seu fabricante, a 
justificativa técnica".  
6. Assim, como a questão exige conhecimento  técnico  e,  no mais das vezes, subjacente 
divergência entre  profissionais  da  saúde (médico assistente do beneficiário e médico-perito  da  
operadora do plano), para propiciar a prolação de decisão  racionalmente  fundamentada,  na  linha  
do  que propugna o Enunciado  n.  31  da  I  Jornada  de  Direito  da  Saúde  do CNJ, o magistrado  
deve  "obter  informações  do Núcleo de Apoio Técnico ou Câmara Técnica e, na sua ausência, 
de outros serviços de atendimento especializado,  tais  como  instituições universitárias, 
associações profissionais, etc". 
7.  A  prescrição  de  medicamento  para  uso off label não encontra vedação  legal,  e nem mesmo 
a recorrente afirma que a utilização do fármaco  traz  algum  risco  de  dano  à saúde da autora ou 
que seja ineficaz para o tratamento da enfermidade que a acomete. Portanto, e pela  ausência de 
pedido de cassação da sentença para solicitação de nota  técnica  ao Núcleo de Apoio Técnico do 
Tribunal de origem e/ou produção  de  prova  pericial  para  demonstração da inexistência de 
evidência   científica   (clínica)   a  respaldar  a  prescrição  do medicamento,  é  de  rigor a 
confirmação da decisão recorrida, ainda que por fundamento diverso. 

 

 
262 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp. 1729566/SP: Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta 
Turma - Data do Julgamento: 04/10/2018 Data da Publicação/Fonte: DJe 30/10/2018. 
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 Esse exemplo demonstra que o Tribunal tem meios de afastar a aplicação da norma por 

meio da interpretação do texto da lei ou do sentido que avalia existir sobre a lei. Além da 

necessidade de estudos complementares que consigam monitorar a forma de julgamento de uma 

forma mais ampla, para avaliar se a regulação existente no setor é afastada ou chancelada pelo 

Tribunal em outros temas, entende-se relevante ponderar a forma pela qual é realizado o contato 

permanente entre as regras estabelecidas administrativamente por reguladores e os julgamentos 

de juízes, potencialmente criadores de outras regras.  

 Trazendo mais um exemplo que ilustra essa questão, agora sobre planos coletivos 

contratados por microempresa familiar, o STJ decidiu que a regra a ser aplicada deve ser a 

mesma de plano familiar, para que não se desvirtue o sentido de um plano coletivo numa 

contratação de duas pessoas. Os pressupostos de que no plano coletivo haveria menos 

assimetria de informação e de que uma coletividade teria mais força para negociar condições 

vantajosas diante das operadoras de planos de assistência à saúde, não estariam presentes nos 

casos em que planos coletivos são contratados por pouquíssimos usuários. Nota-se, então,  que 

o STJ observa que as regras de rescisão (resilição) unilateral do contrato e a liberdade ampla de 

reajuste, incidentes sobre planos coletivos, não poderiam estar presentes nessas contratações, 

sob pena de desvirtuamento do sentido de contratação coletiva. Veja-se o que diz o acórdão 

mencionado: 

 

Resp 1701600/SP. Data da Publicação/Fonte: DJe 09/03/2018.263 
(…) 
3.  A  Agência  Nacional  de  Saúde  Suplementar  (ANS), por meio da Resolução  Normativa  
195/09,  definiu  que:  i)  o  plano  de saúde individual  ou  familiar  é  aquele que oferece cobertura 
da atenção prestada para a livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo 
familiar; ii) o plano coletivo empresarial é delimitado à  população vinculada à pessoa jurídica 
por relação empregatícia ou estatutária; e iii) o plano coletivo por adesão é aquele que oferece 
cobertura  à população que mantenha vínculo com pessoas jurídicas de caráter profissional, 
classista ou setorial. 
4.  A contratação por uma microempresa de plano de saúde em favor de dois únicos beneficiários 
não atinge o escopo da norma que regula os contratos  coletivos,  justamente por faltar o elemento 
essencial de uma população de beneficiários. 
5.  Não  se  verifica a violação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei  9.656/98  pelo  Tribunal  de  
origem, pois a hipótese sob exame revela  um  atípico  contrato  coletivo  que,  em verdade, 
reclama o excepcional tratamento como individual/familiar. 

 
  

    Essa interpretação poderia influenciar toda uma forma de regular da Agência, caso fosse 

seguido o entendimento do STJ, posto que, a maior parte dos contratos atualmente existentes 

 
263 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Data do 
Julgamento: 06/03/2018 Data da Publicação/Fonte: DJe 09/03/2018. 
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no mercado são coletivos com poucos beneficiários. Ocorre que a ANS já editou Resolução 

permitindo a contratação de planos coletivos por empresários individuais, o que indica haver 

descompasso sobre o tema, em que a Agência e o Judiciário possuem olhares diferentes.264 

 Diante das considerações e exemplos estrangeiros trazidos na primeira parte do 

trabalho, portanto, verifica-se que é comum a abertura da possibilidade de serem criadas regras 

por meio da judicialização, cujos efeitos no setor regulado se expandem muito além do caso 

concreto. Essa criação pode ocorrer quando já existe regra prévia editada por agentes 

competentes, quando há omissão desses agentes ou quando a regra editada contraria alguma 

norma de hierarquia superior. Cada caso poderá abrir um leque de soluções diferentes por parte 

do julgador. Mas, como visto, além dessa face mais evidente, que sujeita as decisões ao rótulo 

de ativismo, a judicialização também pode alcançar outros objetivos diretos ou indiretos, como 

por exemplo, servir de mecanismo de contenção dos reguladores; servir como garantidor de 

participação democrática no procedimento de produção normativa; agir como mecanismo de 

contorno para eventual captura do regulador; intensificar comandos regulatórios pouco 

contundentes para mudar o comportamento de agentes regulados; ampliar a responsabilização 

de agentes que pratiquem atividades de risco ou que exponham particulares a situações 

indesejadas socialmente. 

 Outra observação, que também busca contato com os argumentos trazidos na primeira 

parte, tem relação com o fundamento e a forma de julgar por parte dos juízes, levando em 

consideração fatores diversos daqueles usados pelos reguladores ao emitirem regras 

administrativas. Assim como ocorre nos debates sobre a saúde pública, em que se discutem, 

sob o título de princípios, questões como reserva do possível, mínimo existencial, acesso 

universal à saúde e controle judicial de decisões administrativas e de políticas públicas, o debate 

sobre a saúde privada também tem seus dilemas. Questões como função social do contrato, 

interpretação de cláusulas abusivas,265 dirigismo contratual e controle judicial de cláusulas 

contratuais que (des)obedecem a regulação revelam pontos cinzentos na interpretação dos 

Tribunais e alguma incerteza no aspecto regulatório. 

 
264 BRASIL. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Resolução Normativa - RN nº 432, de 27 de dezembro de 
2017: Dispõe sobre a contratação de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial por empresário 
individual e altera o Anexo I da Resolução Normativa – RN nº 389 (…) 
265 Nos dizeres de dois especialistas do direito civil: "A patologia das cláusulas contratuais gerais é a cláusula 
abusiva. O controle judicial oscilará conforme o contrato de adesão seja um contrato de consumo ou um contrato 
intercivil ou interempresarial”. FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: 
Contratos. 9ª ed. rev. atual. Salvador: JusPodivm. 2019. p. 357. 
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 Por quase trinta anos a contratação de planos se deu numa forma contratual clássica, 

livre de regras específicas,266 incidindo apenas os valores do pacta sunt servanda, como se 

houvesse plena liberdade de contratação. Nas relações contratuais não reguladas, os conflitos 

que desaguavam no Judiciário eram decididos conforme as cláusulas previstas e segundo a 

interpretação pelos juízes. A liberdade de comercialização e contratação no setor de saúde 

suplementar, que funcionava sem lei específica,267 era regida pelo Código Civil (de 1916) e, 

depois, pelo Código de Defesa do Consumidor (de 1990), como principais limitadores da 

relação. Com o advento da Lei nº 9.656 (em 1998), e a criação da ANS (em 2000), as regras 

incidentes na contratação e durante a vigência do contrato de plano de saúde foram alteradas, 

criando-se uma série de padrões por via de normativos para regular as relações entre 

beneficiários e operadoras de planos.268 

 Havendo regulação, muitos aspectos anteriormente não “disputados" passaram a ter 

regramento normativo, passíveis de descumprimento e ensejando conflitos entre os agentes 

privados envolvidos. Regras sobre a formação e execução dos contratos, com maior 

detalhamento das fases anteriores e posteriores à contratação, com incidência de deveres 

relacionados à informação, confiança legítima e direito de arrependimento, por exemplo, 

podem dar origem a conflitos “judicializáveis”, isto é, passíveis de disputas a serem resolvidas 

por interpretação da legislação pelo Judiciário. O mesmo ocorre quando a regulação veta ou 

restringe determinados comportamentos e produtos ou nos casos em que se verifica 

incapacidade de entendimento de mecanismos de divulgação de informação, insuficiência de 

dados sobre segurança ou no risco de determinadas atividades. Os que se sentirem prejudicados 

 
266 Segundo dados da ANS ainda existem cerca 4.117.457 beneficiários portadores de contratos não 
regulamentados (não sujeito integralmente à lei nº 9.656/98) ou seja, cerca de 10 % (dez por cento) das relações 
existentes (sem contar os 320.467 vínculos exclusivamente odontológicos), que não se submetem amplamente à 
regulação, pois regidas pelos contratos ainda em vigor, o que já foi confirmado pelo STF em julgamento que 
validou o ato jurídico perfeito, declarando inconstitucional o artigo 35-E da lei nº 9.656/98. ANS. Caderno de 
informação de saúde suplementar [recurso eletrônico]: beneficiários, operadoras e planos. Ano 1, nº 2 (mar. 2007) 
Rio de Janeiro: ANS, ano 13, nº 1 (mar. ) 2019 ePUB. Disponível em  Acesso em 22 out. 2019. 
267 Nos dizeres de Claudia Lima Marques: "Submetia-se às imposições das empresas de convênios médicos ou 
ficava sem a prestação do serviço. A ausência do controle do Estado sobre as atividades das operadoras de 
convênios médicos, somada ao imenso volume de associados por contratos de adesão, resultou em hipertrofia da 
vontade do fornecedor de serviços. O desequilíbrio tornou-se regra. Diante da torpeza na edição destas leis, o 
Poder judiciário foi cada vez mais suscitado para decidir conflitos que poderiam ter sido evitados." MARQUES, 
Claudia L. et al. (coord.) Saúde e responsabilidade: seguros e planos de saúde de assistência privada à saúde. 
São Paulo: RT, 1999. p. 17. 
268 A previsão do artigo 35-G da lei de planos de saúde é de aplicação subsidiária do CDC, motivo pelo qual se 
dá o fenômeno do "diálogo das fontes", termo cunhado por Erik Jayme, em Identité culturelle et integration: le 
droit internationale privé postmoderne - Cours général de droit international privé, 1995, Recueil des cours de 
l’academie de droit international de la Haye, 1995, II, p. 247 et seq. apud MARQUES, Claudia L. et al. (coord.) 
Saúde e responsabilidade: seguros e planos de saúde de assistência privada à saúde. São Paulo: RT, 1999. p. 
p. 119. 
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por comportamentos que tangenciem essas regras têm mais chance de buscar reparação por 

meio de processos judiciais.   

 No campo judicial, por sua vez, os Tribunais passam a exercer controle sobre essas 

regras, além da função de reforço na execução dos contratos, que estavam acostumados a fazer. 

Nesses julgamentos estão em jogo valores que interessam igualmente aos ramos jurídico e 

econômico, incidentes no estudo da regulação:  

 
Deve-se ter em mente que são identificadas duas visões quanto ao papel a ser desempenhado pelo 
contrato. Uma primeira visão é comandada pelos preceitos da eticidade, socialidade e 
operacionalidade aderidos pelo Código Civil de 2002, sendo o contrato utilizado como 
instrumento para atingir melhorias na distribuição de renda e do poder entre as partes. Numa 
segunda visão, o contrato é um instrumento facilitador da produção e da troca de riquezas, 
provendo as bases jurídicas da atividade econômica, desde que não infrinja normas públicas.269 

 

 Essa forma de encarar o direito contratual, com vistas à realidade de um mundo de trocas 

constantes e duradouras, influencia o modo de julgar dos juízes, calcados em parâmetros 

normativos abertos e valores orientativos de interpretação dispostos em lei, que realizam 

escolhas sociais (por meio do Legislativo). Assim sendo, não podem os julgadores 

simplesmente omitirem a possibilidade de aplicação desses valores nos casos concretos, motivo 

pelo qual não é possível descartar a possibilidade de uma atuação influente da judicialização na 

regulação. Vale fazer referência a relevante texto que explicita a função jurisdicional ("função 

mediante a qual o Estado, sobretudo por meio dos juízes, aplica o direito vigente na solução 

jurídica dos mais variados conflitos e controvérsias”),270 deixando evidente que a atuação do 

Judiciário, muitas vezes, decorre de escolhas externas e anteriores, atribuíveis ao poder 

Executivo ou Legislativo, razão pela qual as lógicas jurídica e política não funcionam 

necessariamente no mesmo compasso que a lógica econômica. 

 
Ao contrário do que à primeira vista possa parecer, as causas de incerteza associada ao cumprimento 
de contratos no âmbito da jurisdição brasileira não se limitam aos atos do Poder Judiciário, aos atos 
dos juízes. Nem mesmo se limitam aos atos do Príncipe em seu sentido mais amplo - atos dos Poderes 
Legislativo e Executivo que, ao referenciarem as decisões judiciais, acabam por interferir no 
cumprimento dos contratos. 
(…)  
Um dos problemas enfrentados em decisões judiciais que digam respeito ao cumprimento de contratos 
é determinar se uma cláusula ou mesmo todo o contrato são válidos do ponto de vista jurídico. Ou 
seja, se a cláusula em questão é ou não merecedora de enforcement. Se, por um lado, cabe ao legislador 

 
269 KLOH, Gustavo. Teoria econômica da propriedade e dos contratos. pp. 289-318. In: PINHEIRO, Armando C. 
PORTO, Antonio J. M. SAMPAIO, Patricia R. P. Direito e Economia: diálogos. Rio de Janeiro: FGV Editora, 
2019. p.307. 
270 FALCÃO, Joaquim. ARGUELLES, Diego W., SCHUARTZ, Luis. Jurisdição, incerteza e Estado de Direito. 
Revista de Direito Administrativo. Disponível em <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/arti-
cle/view/42550> Acesso em 9 nov. 2019. 
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determinar os padrões pelos quais se determinará a legalidade, e ao juiz, interpretar esses padrões e 
aplicá-los aos casos concretos, por outro, cabe às partes acionar o Judiciário e submeter à apreciação 
do juiz as cláusulas livremente pactuadas.271 

  

 Observando os contratos de planos privados de assistência à saúde, estes não costumam 

prever consequências pelo descumprimento, salvo pontuais questões, como inadimplência por 

parte do beneficiário e fraude para fins de rescisão. Assim sendo, os instrumentos contratuais 

não servem como antecipadores de resolução de conflitos ou como pré-determinação de danos 

causados por uma parte à outra, como em um caso de negativa de cobertura de procedimento 

obrigatório por parte da operadora de planos. A contratação se dá, em regra, por adesão, em 

que a existência de diversas alternativas contratuais (contrato “novo"/“antigo” - 

individual/coletivo [por adesão ou empresarial] - com/sem Administradora de benefícios na 

condição de estipulante - plano ambulatorial, hospitalar, com/sem obstetrícia, odontológico - 

pré/pós-pagamento) expõe uma normatização complexa, produzida ao longo do tempo por meio 

de processos administrativos ainda carentes de mecanismos de transparência mais eficientes.272   

 Essas considerações podem ser usadas para ajudar a entender uma realidade em que 

contratos e regras se sobrepõem, compreendo-se que determinados julgamentos feitos pelos 

Tribunais, em especial pelo STJ, levem em consideração o fato de que “com o dirigismo 

contratual os contratos cativos ganham uma normatização protetiva ao aderente, consumidor 

ou não, que no plano fático por muitas vezes é colocado em situação de desvantagem e 

detrimento da operadora de plano de saúde”.273 Sobre o dirigismo contratual, nas palavras de 

Arnaldo Rizzardo, este ocorre quando “há necessidade do Estado em intervir nas disposições 

dos negócios e reduzir a liberdade contratual, impedindo a celebração de determinadas 

obrigações, adscrevendo cláusulas diretórias, negando valor a objetivos leoninos, exigindo 

certas contraprestações e disciplinando preferências”.274 A clássica visão de contrato, portanto, 

como acordo de vontade livre entre as partes, é relativizada pela existência de regras dispostas 

 
271 FALCÃO, Joaquim. ARGUELLES, Diego W., SCHUARTZ, Luis. Jurisdição, incerteza e Estado de Direito. 
Revista de Direito Administrativo. Disponível em <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/arti-
cle/view/42550> Acesso em 9 nov. 2019. p. 99 e 102. 
272 É notória a crítica que se faz a ausência de procedimentos mais previsíveis sobre o processo normativo 
conduzido pelas Agências Reguladoras brasileiras. Para análises complementares, consulte-se SALINAS, Natasha 
Schmitt Caccia, MARTINS, Fernanda. Os mecanismos de participação da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS). Revista brasileira de políticas públicas. v. 8, nº 3, 2018. e ASENSI, Felipe. A participação 
da sociedade civil nas decisões das agências reguladoras: mitos e desafios. Revista de Direito Administrativo, 
vol. 250, jan./abr. 2009. p. 75-101.   
273 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso especial nº 622882 RS (2014/0308793-
5). Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. D. J. 10/10/2017. 
274 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 33. 
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em leis formais, trazendo outros enfoques sobre as decisões que avaliam o cumprimento dos 

pactos privados.  

 A violação de uma cláusula contratual pode revelar, portanto, a inobservância da própria 

lei (ou da regulação dela decorrente), motivo pelo qual o julgador teria mais de uma espécie de 

fundamentação para enfrentar o problema. Pelo lado contratual, usaria o ferramental clássico 

do direito contratual civil e do consumidor, podendo reputar abusiva a cláusula, por exemplo. 

Pelo enfoque da regulação, poderia verificar que a ação do particular é decorrente de um ato 

normativo, o que enseja o questionamento da própria norma. 

 Verifica-se, então, que no mercado de saúde suplementar, em que pese a relação ser 

contratual, não é possível advogar uma liberdade contratual "pura”, até porque o próprio Código 

Civil de 2002 supera a clássica concepção de liberdade dos contratantes quando prevê função 

social dos contratos, reforçada pelo contexto do CDC. Encontrar elementos de equilíbrio para 

essas questões é o desafio dos Tribunais visando alcançar segurança jurídica e previsibilidade. 

Daí que o procedimento judicial para controle das regras regulatórias exige maior ônus 

argumentativo, calcado em justificações sobre a ilegalidade dos atos regulatórios ou, ainda, 

sobre a inconstitucionalidade das leis que embasam normas regulatórias.275   

 Enfim, o que se percebe é que as decisões do STJ costumam intepretar os conceitos 

jurídicos indeterminados e aplicar os valores principiológicos dispostos em lei, por vezes, como 

complemento das regras regulatórias existentes, outras vezes como substitutivo destas. Até 

onde essa prática ajuda ou atrapalha a interpretação e aplicação do direito nos julgamentos da 

saúde suplementar depende de análise caso a caso, dada a tênue linha que (nem sempre) separa 

a regulação da judicialização. De fato, o que se pode depreender é que essa técnica deixa aberto 

o espaço necessário para o Tribunal decidir os conflitos de maneira mais próxima ou mais 

 
275 A fundamentação nesse sentido é relevante porque, por meio do controle difuso (incidental) de 
constitucionalidade, as decisões devem passar pela exigência do artigo 97 da CR/88, pela aplicação da reserva de 
plenário nos Tribunais. Já sobre a possibilidade de controle concentrado de constitucionalidade das normas 
expedidas pelas Agências Reguladoras, ainda parece haver certa inconsistência. Na análise da ADI 1827, o STF, 
por unanimidade, não conheceu da ação contra a Resolução Normativa nº 61/98 da ANEEL diante do artigo 175 
da CR/88, sob o argumento de que a norma não tinha "caráter geral, abstrato e imperativo”. Já na ADI 5504, 
questionando a Resolução Normativa nº 363/2014 da ANS, o STF rejeitou a petição inicial sob a justificativa de 
que não caberia controle concentrado de constitucionalidade de "norma de caráter secundário, como no caso, uma 
vez que o questionamento sobre sua validade depende da análise de norma infraconstitucional a que está 
vinculada”. Porém, na ADI 5756 foram questionados preceitos das Resoluções Normativas nº 195 e 196, ambas 
de 2009 da ANS, e o ministro Gilmar Mendes, relator, aplicou o rito abreviado, previsto no artigo 12 da Lei nº 
9.868/1999, que estabelece que o plenário poderá julgar diretamente a ação em seu mérito, sem passar pela análise 
do pedido de medida cautelar. Na ADI 4874, foram usados dispositivos da Lei nº 9.782/99 para questionar, por 
via reflexa, os artigos da RDC nº 12/2012 da ANVISA, em julgamento que terminou empatado, prevalecendo a 
presunção de constitucionalidade da lei e da resolução. Por ocasião da ADI 5906, o ato questionado foi, 
primeiramente, a Lei nº 10.233/2001 e, "por arrastamento", a Resolução nº 233/03 da ANTT. Já na ação de 
descumprimento de preceito fundamental - ADPF (ADPF 532), a ministra Carmem Lúcia deferiu liminar para 
sustar os efeitos da Resolução Normativa nº 433/2018 da ANS. 
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afastada da regulação, a depender do momento, caracterizando a permanente abertura do 

sistema regulatório para mudanças pela via dos litígios judiciais.  

 

 

 3.3. Proposições finais sobre o relacionamento institucional 
 

 

 Se diante dos resultados colhidos da atuação predominante do CNJ (enunciados) e do 

STJ (súmulas e recursos repetitivos) não é possível afirmar que existe predominância de 

regulação via judicialização atualmente, também não se pode concluir que o Judiciário seja 

deferente à regulação editada pela ANS em sua totalidade. Saber se outros Tribunais e demais 

juízes criam regras que influenciam determinado setor regulado, por meio de litígios, depende 

de pesquisas específicas sobre o modo de decidir de Tribunais. Essa necessidade de 

embasamento empírico para identificação dos problemas e formulação de políticas públicas é 

cada vez mais evidente, como meio de desconstituir mitos e, no setor estudado, implementar 

soluções eficientes na busca pela redução do excesso de judicialização envolvendo 

beneficiários e operadoras de planos de saúde.   

 No mercado de saúde suplementar, seu histórico e tradição jurídica contratual inclinam-

se pela resolução dos conflitos no Judiciário, até porque não há tanta força coercitiva na prática 

institucional das Agências brasileiras, que possuem limitações legais para atuarem e não têm 

uniformidade na forma de agir diante de conflitos entre consumidores e entes regulados. Por 

conta disso se faz mais importante ainda mapear as causas que se repetem, como já tenta fazer 

o CNJ em iniciativa a ser seguida pelos Tribunais. O complemento dos dados em nível local 

também permite subsidiar iniciativas de formuladores de políticas nacionais para o Judiciário e 

Agências.  

 Nesse mesmo rumo, em termos de informação, parece que um caminho para o 

desenvolvimento de ações que tragam melhores resultados é a atuação institucional  

cooperativa, em dois sentidos: (i) na esfera administrativa, em termos de informação recíproca 

e união dos meios de resolução extrajudicial de conflitos; (ii) na esfera judicial, com a 

participação da ANS na qualidade de amicus curiae. 

 Sobre a participação administrativa, então, a melhor compreensão do setor de saúde 

suplementar pode ser buscada pela via dos Termos de Cooperação entre Tribunais e Agências 

Reguladoras, multiplicando a troca de informações e desenvolvendo ações de capacitação 

recíproca. É notório que os Tribunais precisam de apoio técnico para que os juízes tenham 
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informação suficiente que permita o julgamento dos processos que envolvam setores regulados, 

motivo pelo qual a iniciativa dos Núcleos de Apoio Técnico (NAT)276 da saúde indica um 

caminho a ser seguido. Na saúde privada, a ANS já recebe inúmeras consultas de Tribunais 

questionando sobre a incidência de regras regulatórias nos casos concretos sob julgamento. A 

otimização dessa comunicação, com ferramentas informatizadas, menos burocráticas e que 

formem um banco de dados para acesso aos juízes de todo o país poderia gerar incentivo para 

os julgadores proferirem decisões mais embasadas na regulação, inclusive para poderem afastá-

la, de forma motivada, se assim entenderem correto.  

 A participação cooperativa da ANS, em sede administrativa, portanto, poderia ser como 

um NAT da saúde suplementar, na posição de ente estatal isento, que fornece informação 

técnica e qualificada para subsídio de juízes (o que poderia ser feito, inclusive, por meio de 

plataforma on line, com simuladores de reajustes, mecanismos de consulta sobre cobertura dos 

planos, indicação de artigos de lei e Resoluções aplicáveis etc.). Enfim, a atuação da Agência 

como veículo produtor de informação qualificada sobre o setor é uma das principais 

capacidades a serem exploradas na regulação, podendo contribuir para redução da assimetria 

de informação. Em contrapartida, as consultas dos juízes abasteceria o banco de dados da 

Agência com as informações de ações judiciais propostas contra as operadoras de planos de 

saúde, de modo a permitir monitoramento mais eficiente da judicialização,  municiando ações 

fiscalizatórias planejadas, que possam gerar impacto efetivo sobre a redução do índice de 

reclamações, até então constante (e, quem sabe, da judicialização, por consequência). 

 Atualmente, esse relacionamento institucional vem sendo discreto e de pouco resultado 

prático. Tome-se o exemplo do Termo de Cooperação firmado em 2016, entre ANS e CNJ,277 

 
276 Para algumas visões sobre os NAT, veja-se: RIBEIRO, Leandro Molhano. HARTMANN, Ivar Alberto. 
Judicialization of the right to health and instituctional changes in Brazil. Revista de Investigações 
Constitucionais. Curitiba, vol. 3, n.3, set./dez., 2016, p. 35-52. PINHEIRO, Mariana Carvalho. Núcleos de 
Assessoramento técnico: estratégia à judicialização da saúde. Monografia para obtenção do grau de 
especialista em Gestão Pública. Brasília: ENAP, 2016. MARIANO, Cynara et al. Diálogos sanitários 
interinstitucionais e a experiência de implantação do NAT-JUS. Revista de investigações Constitucionais. vol. 
5, n. 1, p. 169-188, jan./abr. 2018.  
277 O referido Termo de Cooperação prevê: "Cláusula primeira: O presente acordo tem por objeto o 
estabelecimento de medidas que possibilitem o intercâmbio de dados e de informações de interesse recíproco dos 
partícipes, a garantia da proteção e da defesa dos direitos do consumidor de planos privados de assistência à saúde 
e o estímulo à resolução de conflitos de forma amigável nas causas pré-processuais e judiciais, reduzir  demandas 
judiciais relacionadas à assistência à saúde suplementar , para que possam melhorar o desemprenho da atividade 
regulatória da ANS”.  
(…) Parágrafo segundo: Implantar-se-á, por meio deste Termo, o Sistema Nacional de Conciliação digital ou 
Mediação Digital, que permitirá a aproximação virtual dos envolvidos em conflitos, oferecendo rápidas 
intervenções respostas breves, possibilitando que participantes de lugares diversos e ligados por sistema on-line 
estabeleçam solução à disputa de forma ponderada." Disponível em 
<http://www.ans.gov.br/images/stories/A_ANS/Transparencia_Institucional/acordos_cooperacao/parceiros_cida
dania/acordo_cnj.pdf> Acesso em 10 mai. 2019. 
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que previa, dentre outras coisas, estudos para "viabilidade de implementar meios de articulação 

dos seus sistemas de informações" com aqueles desenvolvidos pelo parceiro. O objetivo não 

foi totalmente alcançado,278 apesar de que o desenvolvimento de um sistema integrado para 

conciliação de conflitos entre beneficiários e operadoras de planos de saúde,279 poderia ser uma 

virada na utilização de instrumentos para resolução extrajudicial de litígios que sejam iniciados 

em qualquer plataforma nacional de reclamação. Ainda mais levando em consideração os 

pontos positivos destacados sobre a ferramenta da NIP e o alcance do CNJ junto aos sistemas 

de conciliação dos Tribunais de todo o país,  

 Neste ponto específico, um caminho que parece promissor é a união de plataformas 

informatizadas de reclamações, como o consumidor.gov, PROCON estaduais, sistemas 

informatizados de conciliação dos Tribunais280 e outros participantes relevantes que recebem e 

apuram denúncias de irregularidades no setor. Não seria necessário ter apenas um sistema 

gerido pela Agência Reguladora, podendo-se manter as plataformas das outras instituições, que 

continuariam a tratar dos casos dentro de suas atribuições (atuação administrativa do Procon, 

conciliatória do Judiciário, e assim por diante), desde que a entrada das reclamações siga uma 

lógica unificada de alimentação de informações para o regulador. A canalização de todas as 

entradas de demandas, nos principais sistemas do país, convergindo a um banco de dados 

disponível ao regulador faria com que a ANS tivesse acesso às demandas que se dispersam em 

 
278 Em resposta ao pedido de informação nº 25820.003658/2019-69, formulado para instruir a pesquisa, a ANS 
informou que: "O Acordo de cooperação com o CNJ, no âmbito do Programa Parceiros da Cidadania foi assinado 
na data de 03 de maio de 2016 e as obrigações da ANS, então assumidas, diziam respeito à troca de informações 
técnicas acerca do tema saúde suplementar a partir das demandas de informação e reclamação recepcionadas pela 
DIFIS; participação em GTS, comitês e outros organizados pelo CNJ, quando convidada, a fim de discutir temas 
atinentes à saúde suplementar; desenvolver ações que simbolizem a construção de um canal de informações entre 
os parceiros; e ao estudo da viabilização da integração dos sistemas de informação. Com isso, é possível informar 
que no início da vigência do Acordo foi construído o Sistema de Mediação Digital do CNJ, com o qual a ANS 
colaborou sistematicamente na área referente às telas de preenchimento para os temas de saúde suplementar, 
participando na produção dos formulários e do vocabulário necessário à melhor formatação do sistema. Já o 
Sistema de Conciliação é uma ação do próprio CNJ e, portanto, suas ações, atribuições e competências são de 
competência do referido órgão. 
279 A plataforma hoje existente, que está suspensa para reformulações, é mais uma ferramenta que permite que as 
partes entrem em contato umas com as outras visando resolverem seus conflitos, mas não parece oferecer tanta 
vantagem em relação a um contato direto com a empresa, que o usuário já teria disponível pelos canais usuais de 
atendimento ao consumidor, o que inclui o sistema de Ouvidoria obrigatória, no caso das operadoras de planos de 
saúde. Disponível em <https://www.cnj.jus.br/mediacaodigital/> Acesso em: 10 nov. 2019. 
280 Algumas iniciativas vêm sendo recebidas com desconfiança pelo envolvimento das próprias empresas 
reguladas como realizadoras do projeto em parceria com o Tribunal de Justiça. É o que reporta a Folha de São 
Paulo e o site Migalhas. Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/05/1628272-planos-vao-
financiar-camara-para-mediar-acoes-de-saude-no-tj.shtml> Acesso em: 1de nov. 2019 e 
<https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI220645,101048-
Planos+vao+financiar+camara+para+mediar+acoes+de+saude+no+TJSP> Acesso em 15 nov. 2019. No caso do 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a ANS parece não ter participação: <http://www.tjrj.jus.br/noticias/noticia/-
/visualizar-conteudo/5111210/6137834> Acesso em 20 nov. 2019.  
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plataformas alternativas de reclamação, gerando sub-notificação à Agência. Além de razoável 

sob o ponto de vista da competência regulatória, a convergência para a NIP guarda consonância 

com uma realidade na qual esta ferramenta já recebe muito mais demanda do que a ferramenta 

oficial do executivo central, por exemplo (consumidor.gov).281 

 Com acesso às demandas que são resolvidas fora da NIP, a Agência poderia trabalhar 

as informações, até mesmo em conjunto com instituições locais, por meio de atuações pontuais, 

incluindo os Tribunais de Justiça, de modo a incrementar as ações extrajudiciais de resolução 

de conflitos, a partir do maior empoderamento do regulador. 

 O CNJ pode usar seu potencial de indução frente aos Tribunais para impulsionar essas 

iniciativas, seja por meio de apoio logístico e influência institucional, seja por meio de 

construção cooperativa da estrutura necessária para aproximação com a Agência Reguladora, 

com recursos financeiros e expertise. Outras iniciativas, como os eventos de esclarecimento 

sobre a atuação da Agência nos Tribunais, auxiliam a ampliar a compreensão por parte dos 

julgadores sobre a complexidade do setor regulado, permitindo que os juízes melhorem o nível 

de conhecimento para julgar os casos submetidos à apreciação judicial, sem se esquivarem de 

motivar suas sentenças com considerações sobre os atos regulatórios.  

 Em paralelo à atuação de cunho administrativo, a atuação da ANS, em sede judicial, na 

posição de amicus curiae parece ser um caminho ainda passível de incentivo282. Tal proposição 

já foi feita por André Cyrino, em trabalho específico, cujo argumento pode ser aqui utilizado: 

 
De fato, a participação dos reguladores em processos judiciais, de modo a minimizar  a escassez 
de dados conjunturais no Poder Judiciário, contribui tanto para o fortalecimento do controle 
judicial, através de sua maior legitimação democrática com a pluralidade do debate, como 
também para a proteção de direitos fundamentais, que podem ser violados, em alguns casos, 
quando a decisão judicial conduza a  resultados opostos ao pretendido (paradoxos regulatórios) 
eis que desconsiderados argumentos técnicos e sistêmicos.  

 

 Havendo a possibilidade de se utilizar o conhecimento de instituição pública isenta e 

produtora de informação, os Tribunais superiores teriam condição de ampliar a visão restrita 

 
281 Conforme estudo recente que comparou as plataformas do consumidor.gov com o Disque-ANS, verificou-se 
extrema diferença de volume de tratamento de demandas em favor da agência (entre 2014 e 2018, foram registradas 
6.604 demandas no consumidor.gov.br e 385.020 demandas no canal da Agência Reguladora), o que indica o 
potencial da ferramenta regulatória a ser ainda mais explorada, ao invés de evitada. CARVALHO, Rafaela M. 
Nogueira; PORTO, Antonio J. Maristrello; RAMALHO, Bruno Araujo. Papel institucional dos canais de 
reclamação para a resolução extrajudicial de conflitos sobre planos de saúde: uma análise comparada. Revista 
Brasileira de Políticas Públicas, v. 8, p. 370-393, 2018. 
282 Por justiça, deve-se consignar que, recentemente, esse mecanismo de participação foi acionado pelo STF (RE 
630852, Min. Rosa Weber) e pelo STJ (REsp 1733013/PR, Ministro Luis Felipe Salomão). 
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que costuma limitar os debates em processos individualizados, buscando um julgamento mais 

embasado sobre setores econômicos. 

 Essa é uma forma de atuação cooperativa, que alguns estudos vêm denominando de 

diálogos (inter)institucionais283, em opção que parece adequada para aproximar reguladores e 

juízes de soluções possíveis para a coexistência entre regulação e judicialização. Enquanto 

novas formas de abordagem não forem feitas, o que se verá é a multiplicação de litígios, tanto 

na esfera administrativa284 como na esfera judicial285, contribuindo para deteriorização da 

imagem das Agências como entes legítimos e eficientes no controle de irregularidades 

cometidas pelo setor regulado, e também aumentando a insatisfação com a atuação expansiva 

por parte do Judiciário.     

 

Sob a ótica das interações institucionais, o Poder Judiciário pode funcionar como importante fonte de 
incentivos para o robustecimento da accountability dos demais Poderes. Assim o fará, e.g, se contribuir 
para tornar mais transparente e democrática a atividade regulatória levada a cabo pelo Poder Executivo. A 
aposta deste artigo é de que o Poder Judiciário sob tal perspectiva tem o efeito positivo de elevá-lo a co-
autor da regulação, e, nessa medida, agente relevante dos estudos sobre otimização regulatória. 286 

 

 O presente estudo, portanto, não discute se as regras regulatórias devem prevalecer ou 

não, se são certas ou erradas, mas, tão somente, que elas existem e não podem ser omitidas nos 

julgamentos judiciais. É primordial a conscientização sobre a existência de um setor regulado, 

em que leis e atos normativos formam uma política regulatória, sob pena de perpetuação de 

conflitos e insegurança jurídica. Juízes de todas as instâncias precisam ser compelidos a julgar 

utilizando, em suas argumentações, fundamentos que incluam ou afastem essas regras 

expressamente.  

 Princípios abstratos, CDC e valores constitucionais precisam ser operacionalizados para 

formar uma argumentação coerente sobre a legalidade das normas regulatórias produzidas pela 

 
283 Alguns exemplos podem ser vistos em PEREIRA NETO, Caio Mario. LANCIERI, Fillipo. ADAMI, Mateus. 
O diálogo institucional das agências reguladoras com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário: uma proposta 
de sistematização. In: SUNFELD, Carlos Ari. ROSILHO, Andre (org.) Direito da regulação e políticas públicas. 
São Paulo: SBDP, 2014.; AVILA, Ana Paula O. MELO. Karen Cristina C. de. Separação de poderes e diálogos 
institucionais nos litígios envolvendo o direito à saúde. Revista de Investigações constituicionais. Curitiba, vol. 
5, n. 1, p. 83-108. jan./abr. 2018.; SOUZA. José Munhós de. Diálogo institucional e direito à saúde. Dissertação 
(mestrado) apresentada à Universidade do Estado do Rio de Janeiro para obtenção do título de mestre, 2011. 
284 Paradoxalmente, quando o aumento de irregularidades enseja o aumento na quantidade de processos adminis-
trativos que impõem punições às empresas reguladas, crescem os argumentos em prol da aplicação de mecanismos 
alternativos à sanção pecuniária como solução justa para os problemas no setor, alegando-se a irrazoabilidade das 
multas e a dificuldade de execução fiscal por parte do Estado.  
285 Veja-se os artigos divididos por setor em PRADO, Mariana Mota (org.) O Judiciário e o Estado Regulador 
brasileiro [recurso eletrônico] São Paulo: FGV Direito SP, 2016. p. 161. 
286 VORONOFF, Alice. O Poder Judiciário como ator da regulação - relações institucionais, controle adequado e 
otimização regulatória. Revista Justiça e Cidadania. Ed. 121. 2010. 
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Agência Reguladora ou pela inconstitucionalidade das leis que regem o setor. Do cenário atual, 

parece que ignorar a coexistência da regulação num ambiente de judicialização aberta não traz 

ganho nem para o Judiciário nem para a Agência Reguladora. 
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CONCLUSÃO 
 

 

 O trabalho examinou como se dá a relação de coexistência entre regulação e 

judicialização em um mesmo setor econômico e quais aspectos positivos e negativos podem ser 

extraídos daí. Dada a existência de um sistema que prevê a atuação de agentes administrativos 

competentes para editar normas, mas que não impede que os atores judiciais também atuem de 

forma ampla, invalidando, reforçando ou criando regras, considerava-se que o ordenamento 

jurídico permitisse uma atuação paralela, em suas respectivas esferas de atribuição, cujas linhas 

separadoras nem sempre são tão claras. Dessa forma, a pesquisa questionava se seria possível 

verificar, atualmente, a criação de regras que influenciem o setor regulado, por meio litígios 

levados ao Poder Judiciário, encerrados por decisão ou acordo, isto é, se seria possível detectar 

a existência de regulação via judicialização nos temas de saúde suplementar.  

 Para iniciar a pesquisa, buscou-se literatura estrangeira para saber como ocorre o debate 

da relação entre regulação e judicialização, verificando-se que muitos dos dilemas existentes 

no Brasil já foram objeto de controvérsias doutrinárias e judiciais nos EUA. Para fazer um 

paralelo com a realidade brasileira, portanto, foi importante estabelecer os pontos de contato 

entre as famílias jurídicas de common law e civil law, principalmente pelas mudanças mais 

recentes que vêm sendo feitas no ordenamento processual civil brasileiro. Destacou-se que a 

ideia de precedentes obrigatórios vem sendo inspiração para criação de mecanismos de 

uniformização de entendimentos dos Tribunais superiores aplicáveis diretamente pelas 

instâncias inferiores, o que parece ainda ser um desafio para o Poder Judiciário nacional. 

Identificados as semelhanças que permitem a comparação, procurou-se trazer exemplos de 

casos concretos levados aos Tribunais norte-americanos, de modo a identificar aspectos 

relevantes sobre as possibilidades de posicionamento judicial em matérias sujeitas à regulação 

estatal.  

 Posteriormente, passou-se a descrever o cenário nacional, destacando a atuação dos 

atores mais relevantes dessa discussão no âmbito do setor de saúde suplementar (ANS, CNJ e 

STJ), de forma a permitir examinar se há compatibilidade entre a atuação judicial e a produção 

de regras regulatórias, nos casos de conflitos entre beneficiários e operadoras de planos 

privados de assistência à saúde. Foi possível perceber que o modo de tomada de decisão, no 

âmbito administrativo (CNJ) e nos julgamentos em concreto (STJ), não está muito sujeito a 

limites rígidos de interpretação, ficando a cargo dos próprios membros do Judiciário decidir a 
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forma pela qual farão a fundamentação, seja com base expressa nas regras regulatórias, seja 

utilizando parâmetros mais abertos e discricionários.  

 Mesmo assim, feita uma delimitação de objeto restrita para fins de pesquisa, identificou-

se que esses atores representativos do Judiciário pouco se afastaram da lógica regulatória 

existente nos atos normativos editados pela ANS, até então. No âmbito do CNJ foram 

identificados 29 enunciados de saúde suplementar para comparação, podendo-se classificar que 

13 destes seriam compatíveis com as regras dispostas em lei ou atos normativos da ANS, 04 

seriam incompatíveis e outros 04 inconclusivos pela forma de redação adotada (sendo que 

outros 04 foram revogados e 04 não possuem pertinência temática para comparação). De forma 

complementar, na pesquisa realizada em acórdãos de segunda instância nos Tribunais estaduais 

e federais, foram encontrados poucos casos que fizessem uso dos enunciados editados pelo 

CNJ. Na esfera Estadual, de 5.051 registros iniciais encontrados, apenas 907 versavam sobre 

os enunciados procurados, assim espalhados ao longo de quatro anos: 46 acórdãos utilizavam 

esse tipo de fundamentação em 2015, 150 em 2016, 260 em 2017 e 451 acórdãos em 2018. No 

âmbito Federal, o resultado é ainda mais modesto, pois no universo de 482 ocorrências iniciais, 

somente 93 eram acórdãos que citavam enunciados em suas ementas, divididos ao longo dos 

anos da seguinte forma: 44 acórdãos em 2015; 03 em 2016; 08 em 2017 e 38 em 2018. De 

forma geral, portanto, não é possível afirmar que o CNJ venha criando regras para o setor, em 

que pese o fato de haver essa possibilidade, se analisado o conteúdo de alguns enunciados 

editados. O mesmo se diga pela baixa representatividade destes no uso concreto por julgadores 

em acórdãos de segunda instância nos Tribunais Estaduais e Federais.  

 No que diz respeito ao STJ, foram identificadas 04 súmulas e 03 recursos repetitivos 

para avaliação. O resultado da comparação do conteúdo desses entendimentos revela que três 

súmulas são compatíveis com a regulação e uma delas pode ser considerada inconclusiva, 

apesar de parcialmente compatível. No que tange aos recursos repetitivos, todos os três são 

compatíveis.  

Tais resultados sugerem que, de um modo geral, os órgãos de cúpula do Judiciário não 

vêm fazendo regulação via judicialização, podendo-se supor que, em suas principais 

manifestações, haveria certa deferência pelo entendimento da ANS (e do Legislador), mesmo 

quando não há referência direta às suas normas. O que merece ressalva, porém, é o fato de que 

a conclusão da pesquisa é circunstancial, isto é, examina a situação hoje existente, no universo 

de decisões consideradas para avaliação. Partindo-se da premissa que existe um sistema 

regulatório que pode ser compreendido como duplo (administrativo e judicial), por conta da 

liberdade que STJ e CNJ têm para criar seus entendimentos, é de se concluir que existe uma 
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abertura para órgãos judiciais, quando quiserem, decidirem de forma contrária à Agência, sem 

terem que superar maiores obstáculos. 

 Demostrou-se, por fim, que o desenvolvimento de alguma espécie de diálogo 

institucional entre Agência Reguladora e Tribunais (incluindo o CNJ) é necessário para 

diminuir os espaços de divergência e aumentar a capacidade de gerar e divulgar informação 

entre as organizações, de modo a contribuirem mutuamente para melhoria de qualidade das 

decisões.  

Por fim, considerando a relação do estudo com diversos pontos apontados em pesquisas 

anteriores de larga escala, encomendadas pelo próprio CNJ, pretende-se colaborar para o 

mapeamento das características da judicialização da saúde (especialmente da saúde 

suplementar). Diante dessas abordagens, espera-se contribuir para novas agendas de pesquisa e 

para o desenvolvimento de iniciativas institucionais que possam mitigar problemas de excesso 

de litígios acerca dos temas da saúde, buscando diminuir as tensões entre regulação e 

judicialização, de modo a incrementar a segurança jurídica. 
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