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RESUMO

Enquanto  essenciais  à  condição  humana,  a  saúde  e  a  vida  são  protegidas  desde  tempos 
remotos, espraiando-se pelas diversas áreas do conhecimento, sobretudo na seara do Direito, 
dada a função dinâmica deste na regulação das interações sociais. Na ordem pátria, a saúde 
goza de importância maior a partir da Constituição Federal de 1988, que, rompendo com o 
autoritarismo ditatorial e inaugurando um Estado Social de Direito, ora focado na liberdade e 
na dignidade humana, alça a saúde à categoria de direito social, marcada, predominantemente, 
por  um viés  prestacional  e  incumbido,  primariamente,  ao  Estado,  por  meio  das  políticas 
públicas.  Todavia,  dada  a  limitação  do  Poder  Público  à  reserva  do  possível,  emerge  a 
impossibilidade de universalização do acesso à saúde pública, porquanto o elevado custo das 
prestações  médicas  incapacita  tal  destinatário  de  prover  todas  as  necessidades  médico-
sanitárias  dos  titulares  do  direito.  Diante  dessa  ineficiência  estatal,  emerge  o  esforço  do 
Constituinte  ao  criar  um  regime  híbrido  de  realização  da  saúde,  que,  marcado  pela 
possibilidade de exploração da assistência à saúde pela iniciativa privada, atribui ao particular 
um papel fundamental na suplementação da saúde prestada pelo ente público, sobretudo por 
meio dos contratos de planos de saúde. Nesse ponto, contudo, vê-se que a prestação da saúde 
pelo agente privado não é ilimitada, envolvendo embates acerca de serviços e procedimentos 
que devem ser excluídos da cobertura contratual, para fins de equilíbrio setorial, de onde se 
extrai  a  imprescindibilidade  de  ponderação  entre  questões  jusfundamentais  de  um  lado, 
atinentes à proteção da saúde e da vida, e preceitos contratuais de outro, relativos à primazia 
da autonomia privada. Emerge daí, pois, a importância da regulação empreendida pela ANS, a 
qual, por meio das amplas funções, da considerável autonomia e da discricionariedade técnica 
apreendidas, encontra-se em condições de realizar um controle efetivo rumo à harmonização 
do  triângulo  regulatório,  à  estabilidade  e  ao  desenvolvimento  do  segmento  de  saúde 
suplementar  e,  consequentemente,  à  universalização  do  acesso  à  saúde,  nos  termos 
constitucionalmente propostos. À luz disso, desenvolve-se o presente trabalho, que, partindo 
de  um  amplo  estudo  legislativo,  doutrinário  e  jurisprudencial,  conclui  que  a  regulação 
econômica sobre o setor da saúde suplementar, quando legitimamente exercida, proporciona o 
progresso e o equilíbrio setoriais e, inclusive, viabiliza a universalização do acesso à saúde, 
não podendo ser substituída, de modo eficiente, por qualquer outra função estatal.

Palavras-chave: Direito à saúde. Regulação econômica. Desenvolvimento.



ABSTRACT

While essential to human nature, health and life have been protected since ancient times by 
various areas of knowledge, particularly by the Law, given its dynamics within the regulation 
of social  interactions. In Brazil,  health has been granted major importance by the Federal 
Constitution of 1988, which, disrupting the dictatorial authoritarianism, inaugurating a Social 
State and focusing on the values of freedom and human dignity, raises health to the condition 
of a social right, marked predominantly by an obligational bias directed,  primarily, to the 
State, through the enforcement of public policies. Although, given the limitation of the State 
action to the reserve for contingencies, it turns clear that an universalizing access to public 
health is impossible, seen that the high cost of medical provisions hinders the State to meet all 
the health needs of the rightholders. As a result of the inefficiency of the State, the effort of 
the Constituent Assembly of 1988 in creating a hybrid health system becomes nuclear, which, 
marked by the possibility of exploration of healthcare by the private initiative, assigns to the 
private enterprise a key role in supplementing the public health system, especially through the 
offer of health insurance plans. At this point, however, it becomes clear that health provisions 
rendered by the private agents are not unlimited, which involves discussions about services 
and  procedures  that  should  be  excluded  from  the  contractual  coverage,  for  purposes  of 
sectoral  balance,  situation  which  draws  the  indispensability  of  deliberations  between 
Fundamental Rights on one hand, related to the protection of health and life, and contractual 
principles on the other hand, connected to the primacy of private autonomy. At this point, the 
importance  of  the  regulation  undertaken  by  the  ANS,  Brazilian  National  Health  Agency, 
appears primordial, which, by means of its seized broad functions, considerable autonomy and 
technical  discretion,  has  conditions  to  implement  an  effective  control  towards  the 
harmonization of the regulatory triangle, the stability and development of the supplementary 
health system and, consequently, towards the universalization of the right to health, within 
constitutional contours. According to this, the present essay, resorting to a broad legislative, 
doctrinal  and  jurisprudential  study,  concludes  that  economic  regulation  over  the  private 
healthcare  sector,  when  legitimately  undertaken,  provides  progress  and  stability  to  the 
intervening segment and, besides, turns healthcare universalization feasible, in a way that it 
can not be replaced efficiently by any other State function.

Keywords: Right to health. Economic regulation. Development.
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1. A INTERVENÇÃO ESTATAL NA SAÚDE COMO UM FENÔMENO JURÍDICO

Iniciando-se o presente estudo a partir de um breve exame dos valores humanos, urge 

salientar  que  dois  destes  bens  se  afiguram de  importância  suprema  à  condição  humana, 

porquanto os mesmos são inerentes à existência e à sobrevivência do ser humano e de todos 

os seres vivos, quais sejam: a vida e a saúde. Nesse viés, fundamental ressaltar que a proteção 

e o tratamento que são dados a estes produtos valiosos, ao longo dos mais diversos povos, são 

tamanhas,  de modo que,  desde os tempos mais primitivos,  a  vida vem sendo venerada e 

consagrada, ao passo em que melhorias nas condições de saúde e salubridade vêm sendo 

buscadas e investigadas, jamais restando tal temática desatualizada ou ultrapassada.

À luz de referida inteligência, salutar o destaque de que, na atualidade, tais valores 

fundamentais permeiam as mais variadas áreas do conhecimento, de maneira que passam a ser  

pautas  de  discussões  nos  mais  diversos  ambientes  científicos,  onde  ganham  enfoques 

diferentes, mas que sempre coadunam com a busca incessante pela perfeição das condições de 

vida, assim como pela excelência das técnicas de manutenção e restauração da saúde. Nesse 

ponto, pois, não merecem destaque, única e exclusivamente, as áreas biológicas  lato sensu, 

mas, sim, a totalidade dos setores do conhecimento humano, eis que, de certo modo, todas as 

áreas do saber se encontram direta ou indiretamente relacionadas à maximização da vida, da 

saúde ou de outras condições intrínsecas ou conexas a estes bens.

Seguindo tal pensamento, portanto, merece destaque o próprio universo jurídico, tendo 

em vista que este, na condição de importante regulador das relações e interações humanas, 

deve estar sempre acompanhando o desenvolvimento do pensamento humano, bem como as 

preocupações maiores da sociedade, dado, sobretudo, que o Direito não se afigura inerte, mas, 

sim,  dinâmico  e  conectado  às  mudanças  sociais1.  A esse  respeito,  urge  destacar  o  papel 

fundamental  que  vem  sendo  desempenhado  pelo  ordenamento  jurídico  no  tocante  à 

regulamentação e  consecução dos direitos  à  vida e à  saúde,  eis  que,  enquanto gestor  das 

pautas  de  atuação  social,  o  sistema  do  Direito  se  encarrega  das  normas  atinentes  à 

1 A respeito da dinamização do Direito, fundamental destacar o pensamento do Doutor em Sociologia Jurídica 
Cláudio Souto, para quem as interações sociais (processo de relacionamento entre indivíduos por meio de 
sentimentos, ideias e volições) devem ser regulamentadas e normatizadas a partir de um escalonamento de  
valores e padrões sociais, cabendo ao Direito, pois, a fixação deste paradigma geral a ser seguido e servindo  
como padronizador e moderador das interações e direitos, pelo menos no tocante às necessidades básicas dos  
indivíduos.  Justamente  neste  viés,  Souto  denota  o  caráter  dinâmico  do  Direito,  eis  que,  em  razão  da 
mutabilidade  e da efemeridade das interações sociais,  o Direito tem de se adaptar  à  rápida evolução da  
sociedade e acompanhar as tendências  sociais,  sob pena de perda de sua efetividade/eficácia social e de 
correspondência com a realidade em que se insere (SOUTO, 1985. p. 67/84).
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consagração e  à  maximização desses  bens  jurídicos,  almejando a excelência  da  prestação 

médico-sanitária, como também a perfeição e evolução da ciência médica, que deve estar em 

integral conformidade com os princípios e regras impregnados no Estado.

Trasladando-se  referido  raciocínio  à  conjuntura  pátria,  vislumbra-se  que  o 

ordenamento jurídico em vigência confere uma proteção maior aos próprios direitos à vida e à 

saúde. Nessa senda, avaliando-se tal temática sob um prisma constitucional, há de se remontar 

às  inegáveis mudanças  político-jurídicas  instauradas  no  Estado  brasileiro  mediante  a 

promulgação  da  Constituição  Federal  de  1988,  que  rompeu  com o  ordenamento  jurídico 

anterior, o qual se via marcado, até então, pelo autoritarismo da Emenda Constitucional nº 1, 

de 1969. Nesse diapasão, urge aplaudir a carta constitucional vigente, eis que a mesma se 

afigura a responsável pela ruptura com o Estado  autoritário da Ditadura Militar,  logrando 

êxito na criação e consagração de um Estado Social de Direito, o qual se vê, ora, marcado 

substancialmente com os valores da liberdade e da dignidade da pessoa humana2.

Por  tal  motivo,  salutar  expor  que  o  referido  Texto  Maior  de  1988  constitui  não 

somente a estruturação desse novo Estado do ponto de vista político-organizacional e jurídico, 

preocupando-se e atribuindo especial atenção, além do mais, ao rol das liberdades e garantias 

fundamentais, elenco o qual passa a representar a proteção dos indivíduos face ao Estado, 

conferindo à Lei Maior o status de Constituição Garantia ou Cidadã. Analisando-se, destarte, 

o teor da Lei Fundamental de 1988, extrai-se uma série de direitos e garantias voltados tanto 

ao disciplinamento e à proteção das relações privadas entre os indivíduos, como também ao 

resguardo da ordem e da liberdade de cada particular diante do poderio estatal.

Justamente dentre tais liberdades e direitos fundamentais, merece destaque o objeto do 

presente feito, isto é, a saúde, que, tendo sido alçada ao patamar constitucional mediante uma 

atitude louvável do Constituinte de 1988, passara a integrar o rol do mínimo existencial, eis 

que, dada sua relação intrínseca com a dignidade da pessoa humana3 e com o direito à vida, 

constitui condição necessária para a subsistência e para o desenvolvimento do ser humano.

2 Acerca do enquadramento da dignidade da pessoa humana enquanto um valor jusfundamental, Luís Roberto 
Barroso dispõe que: “Valores, sejam políticos ou morais, adentram o mundo do direito usualmente assumindo 
a forma de princípios. [...] A melhor maneira de classificar a dignidade humana é como um princípio jurídico 
com status constitucional, e não como um direito autônomo [...]. Como um valor fundamental que é também 
um princípio  constitucional,  a  dignidade  humana  funciona  tanto  como justificação  moral  quanto  como 
fundamento jurídico-normativo dos direitos fundamentais” (BARROSO, 2013. p. 64).

3 Relacionando os direitos à vida e à saúde à dignidade humana, Barroso explica que, “No controvertido tema 
do direito à saúde, sobretudo quando envolvidos procedimentos médicos e medicamentos não oferecidos no 
âmbito  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  a  dignidade  humana  também  costuma  ser  invocada  como 
argumento último, que encerra a discussão. [...] Com frequência, a ponderação adequada a se fazer envolve a  
vida, a saúde, a dignidade de uns versus a vida, a saúde e a dignidade de outros” (BARROSO, 2013. p. 117).
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Sob esse prisma, fundamental reprisar que o Diploma Fundamental Pátrio resguardou 

o direito à saúde em vários de seus dispositivos, devendo-se asseverar que o mesmo vem 

tratado,  essencialmente,  como um direito  fundamental  social,  consoante  artigo  6º,  sendo, 

ainda, como já afirmado, considerado um consectário lógico do próprio direito à vida, razão 

pela qual a preocupação maior do Texto Supremo, que não hesitou em defendê-lo sob uma 

vertente  dúplice,  isto  é,  garantindo  a  proteção  estatal4 através  de  medidas  de  ação  e  de 

omissão, ao afirmar, em seu artigo 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

A partir daí, surge a preocupação do Estado no sentido da consecução e efetivação do 

direito social à saúde, de forma que o mesmo passa a ser, inegavelmente, o principal ator em 

matéria de realização da saúde pública, devendo empreender uma atuação concomitantemente 

negativa, haja vista ter o mister de se abster de restringir imotivadamente ou inviabilizar a 

busca da saúde pelo indivíduo, e positiva, tendo em mente que ao ente estatal fora imposto o 

dever de garantir, através de prestações, a plenitude do direito à saúde, o que faz por meio da 

implementação de políticas públicas e o que pressupõe o dispêndio de recursos orçamentários 

vultosos, dado, sobretudo, o altíssimo custo dos equipamentos e produtos médicos.

Contudo, o que se verifica na realidade cotidiana, é o fato de que a plena realização da 

saúde pública não é tarefa fácil, mas sim, pelo contrário, uma missão quase impossível, dado, 

sobretudo, o custo5 e o caráter prestacional dos serviços à saúde em contraponto às complexas 

necessidades  da  população  em  matéria  de  salubridade  e  saúde.  Nessa  esteira,  necessário 

salientar que, ainda que o Estado se encontre envolvido na prestação da saúde por meio de 

políticas públicas6, a saúde pública ainda se encontra em uma fase bastante precária, restando 

salutar, destarte, o papel que vem sendo desempenhado pela iniciativa privada em matéria de 

consecução da saúde, mais precisamente por meio da atuação dos planos de saúde7.

4 Frisando o cunho prestacional predominante dos direitos sociais, Krell dispõe: “[...] os direitos fundamentais  
sociais não são direitos contra o Estado, mas sim, direitos através do Estado, exigindo do poder público certas 
prestações materiais. São os direitos fundamentais do homem-social dentro de um modelo de Estado que 
tende cada vez mais a ser social, dando prevalência aos interesses coletivos [...]”  (KRELL, 2002. p.19/20).

5 Acerca do custo dos direitos, vide HOLMES; SUNSTEIN, 1999. p 14/15.
6 Guilherme Amorim Campos da Silva, ao tratar do tema, encarrega-se de esboçar uma “[...] definição de 

política pública, como sendo o instrumento de ação do Estado e de seus poderes constituídos, em especial o  
Executivo  e  o  Legislativo,  de  caráter  vinculativo  e  obrigatório,  que  deve  permitir  divisar  as  etapas  de  
concreção dos programas políticos constitucionais voltados à realização dos fins da República e do Estado 
democrático de Direito, passíveis de exame de mérito pelo Poder Judiciário” (SILVA, 2004. p. 104).

7 Quanto à definição de plano de saúde, o inciso I, do artigo 1º da Lei dos Planos de Saúde, de n. 9.656/1998,  
in verbis: “Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos 
assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem 
limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços  
de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando 
a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora 
contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor”.
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No tocante à esfera privada de realização da saúde, essencial asseverar que a mesma 

decorre  de  uma  concessão  pública  prevista  no  próprio  texto  constitucional,  mais 

especificamente em seu artigo 199, ao afirmar que a assistência à saúde é livre à iniciativa  

privada,  o  que  coaduna  com  os  fundamentos  da  República  e,  igualmente,  da  ordem 

econômica pátria. Destarte, clara foi a intenção do Constituinte de criar um sistema híbrido de 

assistência à saúde, não monopolizando o fornecimento da saúde, medida que restou salutar, 

dada, primacialmente, a relativa ineficiência da saúde prestada exclusivamente pelo Estado.

Dessa feita, voltando-se especificamente à atuação privada por meio dos contratos de 

planos  de  saúde,  com escopo  na  Lei  nº  9.656/98,  imprescindível  salientar  que,  devido  à 

natureza do negócio jurídico firmado, o mesmo se enquadra perfeitamente como relação de 

consumo, devendo incidir,  pois, sobre essa modalidade contratual, o Código de Defesa do 

Consumidor, Lei nº 8.078/90. De extrema relevância acrescentar, portanto, que o contrato em 

comento  deve  seguir  toda  a  normatização prescrita  no  CDC,  de  maneira  a  se  alcançar  a 

máxima harmonização dos polos contratuais e o perfeito desenrolar da relação de consumo.

Justamente nesse ponto  específico,  à  garantia  do equilíbrio do setor  de  assistência 

privada à saúde e ao justo desenrolar dos contratos relacionados, surge a importância maior da 

intervenção  do  Estado  na  relação  contratual  dos  planos  de  saúde,  de  onde  se  denota  a 

relevância nuclear da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, agência reguladora 

criada  mediante  a  Lei  nº  9.961/2000  e  responsável  pela  fiscalização  regulamentação  e  

monitoramento  do  mercado  de  saúde  suplementar,  de  forma a  inibir  práticas  lesivas  ao  

consumidor e estimular comportamentos que reduzam os conflitos e a estabilidade do setor8.

Para a consecução de tais finalidades,  mister salientar que a autarquia especial em 

apreço desempenha uma série  de funções ou  deveres-poderes9,  os quais não se limitam a 

meras atribuições  administrativas ou de gestão,  indo,  por  sua vez,  deveras mais além ao 

envolverem  o  exercício  das  funções normativa,  permitindo-lhe  a  edição  de  instruções, 

portarias ou resoluções, e, igualmente, de julgamento ou quase-judicial, o que atribui à alçada 

da agência a competência para decidir demandas referentes ao setor vinculado, ainda que sem 

o caráter da definitividade, este, ínsito única e exclusivamente à coisa julgada jurisdicional.

8 GREGORI, Maria Stella. In AMORIN; PERILLO, 2008. p. 56. 
9 Sobre as funções das agências reguladoras, Celso Antônio Bandeira de Mello denota que “[...] os 'poderes' de 

que um agente dispõe – e são antes deveres-poderes, que poderes-deveres, conforme já se assinalou – lhe são  
conferidos única e exclusivamente para servir do melhor modo possível interesses alheios, os da coletividade, 
pois  correspondem  ao  exercício  de  'função'  [...].  Logo,  têm  caráter  meramente  instrumental,  ancilar,  
serviente,  de uma dada finalidade [...]. Por isso, o 'poder' (competência) só existe na medida necessária ao 
atendimento do fim à vista do qual foi instituído” (BANDEIRA DE MELLO, 2012. p. 101).
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Nessa esteira, torna salutar somar à estrutura da ANS a enorme  discricionariedade  

técnica10 que recai sobre a mesma, dado o acúmulo de uma enorme carga de conhecimento 

específico acerca da saúde prestada pela iniciativa privada, prevenindo a tomada de decisões 

por  quem  não  entenda  do  assunto  regulado  e  fazendo  com  que  a  agency  em  apreço 

desempenhe suas incumbências com bastante propriedade e legitimidade, dado que o justo e 

apropriado  exercício  dos  critérios  de  oportunidade  e  conveniência  se  maximiza  com  a 

detenção do saber técnico que pauta a conjuntura envolvida e as decisões a serem tomadas. 

Sob tal ponto, considerando-se os propósitos e as finalidades da ANS no direito pátrio, 

e merecendo destaque, entre tais, o estímulo à estabilidade do setor, torna-se imprescindível o 

papel  regulador  de  tal  agência,  sobretudo  quando no exercício  das  funções  normativas  e 

julgadoras,  no  sentido  de  empreender  esforços  à  regulamentação  e  garantia  da  justa  e 

escorreita  observância  dos  termos  contratuais  predeterminados,  nas  linhas  da  legislação 

consumerista em vigor. Contudo, o seu papel não pode ser ilimitado e livre de controle, sob 

pena de a  discricionariedade envolvida se transformar em arbitrariedades11 impassíveis  de 

invalidação, o que é, pois, inconcebível à luz do regime jurídico-administrativo pátrio.

Com esteio  nisso,  inúmeras  são  as  modalidades  de  controle  que  recaem sobre  as 

agências reguladoras e, em especial, sobre a ANS, as quais variam desde o controle social e 

interno, isto é, pela própria autarquia, até os controles legislativo e judicial. Nessa esteira, 

dada  a  amplitude  do  assunto,  focar-se-á,  apenas,  neste  estudo,  o  controle  jurisdicional 

realizado sobre a ANS, o que decorre, notadamente, da sua importância maior à ordem pátria, 

bem como das extensas discussões acerca da legitimidade desse controle judicial incidente 

sobre os atos regulatórios e sobre a discricionariedade técnica da ANS, como também da 

vedação de o Judiciário se imiscuir no mérito administrativo e da consequente limitação do 

controle à apreciação dos atos regulatórios segundo juízos de legalidade ou de juridicidade.

Dessa feita, o desenvolvimento do presente trabalho dar-se-á com arrimo em todo esse 

raciocínio  preliminar,  endereçando  o  atual  tratamento  jurídico  conferido  aos  contratos  de 

10 A despeito do tratamento aprofundado infra, mister adiantar que, apesar da polêmica em redor da existência 
ou não da discricionariedade técnica, o presente estudo compartilha da visão consignada na obra de Marçal 
Justen Filho, no sentido de que tal modalidade discricionária se refere às circunstâncias em que, à tomada de 
decisão, é imprescindível a apreensão de certo grau de conhecimento técnico, este o qual, apesar de não 
exaurir a decisão, delimita uma pluralidade de soluções, dentre as quais o agente público deve escolher uma 
com base em juízos de oportunidade e/ou conveniência (JUSTEN FILHO, 2002. p. 528).

11 Em consonância com as lições de Vladimir da Rocha França, a linha distintiva entre a discricionariedade e a  
arbitrariedade  é  a  juridicidade,  segundo  o  seguinte  excerto  de  seu  raciocínio:  “a  discricionariedade 
administrativa é integrada tanto pelo juízo de oportunidade como pelo juízo de juridicidade. Afinal,  se a  
discricionariedade é um processo jurídico de decisão, é impossível que seja constituído apenas pelo juízo de  
oportunidade. É na arbitrariedade que o juízo de juridicidade é ausente”  (FRANÇA, 2000. p. 110).



15

planos de saúde e à atuação da ANS, viabilizando-se a discussão sobre o controle judicial dos 

atos  regulatórios  desta  autarquia  especial  e  vislumbrando  a  legitimidade  e  as  balizas  da 

atuação do Poder Judiciário em sede da invalidação dos atos regulatórios, tudo isso, de modo 

a  se  propor  uma regulação eficiente,  o  funcionamento estável  do setor  econômico,  assim 

como e sobretudo a segurança jurídica em redor da dinâmica regulatória incidente nesta área.

Para tanto, o trabalho em comento aborda cinco pontos principais, os quais remontam 

a quesitos distintos, estruturados entre os capítulos segundo e sexto e divididos de modo a 

consagrar a didática e a melhor estruturação das mais várias questões jurídicas englobadas. A 

esse respeito, fundamental salientar que o tópico pioneiro, qual seja o segundo capítulo, parte 

de uma abordagem puramente neodesenvolvimentista da matéria, o qual concebe os direitos à 

vida e à saúde enquanto instrumentos para a consecução do desenvolvimento, raciocínio esse 

que tem como base de sustentação as teorias do economista indiano Amartya Kumar Sen.

Em seguida, o capítulo terceiro, dando continuidade à teoria neodesenvolvimentista do 

Nobel da Economia Amartya Sen, explora primordialmente a tratativa dos direitos à vida e à 

saúde na ótica da realidade pátria, partindo do momento da afirmação universal do direito 

humano à saúde e focando, sobretudo, na situação brasileira pós-Reforma Sanitária, de onde 

se extraem, essencialmente, a constitucionalização da vida e da saúde, o dever da eficiência 

administrativa  que  recai  sobre  as  políticas  públicas  de  saúde,  como  também  o  controle 

jurisdicional dessas medidas de efetivação e de concretização da saúde.

O momento  seguinte,  qual  seja  o  quarto capítulo,  direciona-se  no sentido  de  uma 

análise  privatista  dos  direitos  em  referência,  escopando-se,  notadamente,  na  ineficiência 

estatal  em  matéria  de  consecução  e  universalização  da  saúde  e  no  papel  constitucional 

subsidiário  que  vem sendo prestado pelas  operadoras  de  planos  de  saúde,  estes  os  quais 

possuem  um  regime  jurídico  específico  e  têm  suas  cláusulas  contratuais  regradas  por 

diplomas consumeristas e normas peculiares e sui generis à modalidade da saúde privada.

Posteriormente,  o  quinto  capítulo  do  trabalho  aponta  rumo  à  essencialidade  da 

atividade regulatória do Estado sobre o domínio econômico dos planos de saúde, avaliando a 

importância da intervenção do Poder Público, a fim de se garantir a estabilidade do setor e a 

prevenção  dos  abusos  cometidos  contra  o  consumidor.  Por  derradeiro,  o  capítulo  sexto, 

seguindo o fenômeno regulatório, discute sobre o controle judicial dos atos da ANS, partindo 

da discricionariedade em matéria de regulação, assim como da necessidade de contenção do 

controle judicial  de mérito  aos princípios  consagrados no Direito,  tendo em vista  a Nova 
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Hermenêutica e a adoção dessa pauta como mecanismo de garantia da segurança jurídica.

Nesse diapasão,  extrai-se  que a exploração do estudo na ordem proposta  acima se 

afigura de relevância maior ao tema, viabilizando o exame de todo o substrato envolvido em 

sede da saúde prestada pela iniciativa privada, de modo a se tornar viável a ponderação de 

meios de otimização da regulamentação dos planos de saúde pela ANS e de alternativas de 

maximização do acesso à saúde, tudo isso com vistas à estabilidade e à harmonização dos 

objetivos das operadoras de saúde com os interesses dos consumidores contratantes. Trata-se, 

pois, de área de estudo intrinsecamente relacionada à universalização do direito à saúde, à 

dignidade da pessoa humana, à garantia do mínimo existencial, assim como, sobretudo, ao 

desenvolvimento do Estado Social de Direito e da economia neoliberal. 

À luz de tal raciocínio, constata-se a plausibilidade e a importância da temática ao 

enriquecimento acadêmico nas áreas da garantia de direitos, bem como da regulação efetuada 

pelo Estado brasileiro  sobre  a  economia.  Tal  é  o  que  se  dá uma vez  que  o  trabalho em 

comento, além de defender a ampla prestação dos serviços de saúde pelos planos de saúde, 

também discute os limites da atuação da ANS, delineando uma dinâmica ideal de regulação e 

propondo um regime regulatório condizente com a unidade do ordenamento jurídico, com a 

independência e harmonia das funções estatais12, assim como com as finalidades maiores do 

triângulo regulatório13, quais sejam a estabilidade do setor intervindo e a compatibilização 

dos interesses inerentes aos diferentes sujeitos envolvidos na regulação setorial.

12 No presente trabalho, a preferência pelo termo funções em detrimento do vocábulo poderes decorre de um 
mero capricho conceitual. Como é sabido, o Poder do Estado é uno e indivisível, não comportando, pois,  
separações; o que se admite, destarte, é o seu exercício por meio de distintas funções, as quais se dividem em 
três espécies, nos moldes da teoria de Montesquieu, abrangendo as funções executiva, legislativa e judicante. 
Nessas linhas, esclarece o pensamento de Alexandre de Moraes: “Note-se que nos referimos às garantias dos 
Poderes  Legislativo,  Executivo,  Judiciário  e  da  Instituição  do  Ministério  Público,  uma  vez  que  se 
assemelham em virtude da  autonomia,  independência e  finalidades constitucionais.  Além disso,  exercem 
todos  funções  únicas  do  Estado,  dentro  de  uma  visão  mais  contemporânea  das  funções  estatais,  que 
reconhece que o Estado constitucional de direito assenta-se na idéia de unidade, pois o poder soberano é uno, 
indivisível, existindo órgãos estatais, cujos agentes políticos têm a missão precípua de exercerem atos de  
soberania. Aliás, bem o disse Rosseau, o poder soberano é uno. Não pode sofrer divisão. Assim, o que a 
doutrina liberal clássica pretende chamar de separação dos poderes, o constitucionalismo moderno determina 
divisão de tarefas estatais, de atividades entre distintos órgãos autônomos” (MORAES, 2008. p. 406).

13 O jurista Fabiano André de Souza Mendonça conceitua o fenômeno do triângulo regulatório com bastante 
precisão: “o triângulo, ou tripé, regulatório, como é comumente referido, é a alusão a uma representação  
gráfica, dotada de três vértices, que objetiva simbolizar o ambiente no qual se desenvolve o processo de  
regulação setorial [...] Assim, a Agência reside numa posição central e não lhe tocaria defender os interesses 
específicos de nenhum dos envolvidos no processo econômico, Governo, consumidores e empresários, mas 
sim de mediar a relação entre os mesmos, quiçá sendo objeto de crítica a todos, se isso for preciso para  
defender o interesse público. Assim, geraria segurança e tranquilidade nos investimentos, de modo a gerar 
riquezas, desenvolvimento e empregos e proporcionar serviços de qualidade [...].  O consumidor buscaria 
modicidade tarifária e serviço de qualidade. As empresas, a remuneração dos serviços – para o que se ajunta a  
busca de segurança jurídica, representada por contratos e regras claras. E o Governo persegue a estabilidade 
econômica e deseja a universalização de serviços que não conseguiu” (MENDONÇA, 2007. 41/52).
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2. O DIREITO SOCIAL À SAÚDE ENQUANTO INSTRUMENTO CONCRETO AO 

DESENVOLVIMENTO DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE

À luz  do  entendimento  consignado  no  tópico  introdutório,  afigura-se  fundamental 

iniciar o presente trabalho a partir do lançamento das bases conceitual e, concomitantemente, 

desenvolvimentista  do  direito  à  saúde,  de  modo  a  explorar,  inicialmente,  os  verdadeiros 

sentidos e alcances teóricos desse bem supremo em evidência, assim como a fim de examinar 

as relações e implicações decorrentes da universalização e efetivação do acesso à saúde para o 

alcance e à real maximização dos níveis de desenvolvimento do indivíduo, este, titular por 

excelência dos direitos fundamentais e, igualmente, da coletividade, eis que o progresso geral 

e da nação resta garantido a partir do sucesso disseminado dos particulares.

Para  tanto,  afigura-se  viável,  para  fins  meramente  didáticos,  dividir  o  presente 

raciocínio  em  quatro  momentos  distintos,  todavia  convergentes  entre  si  no  tocante  à 

instrumentalização do direito sanitário enquanto elemento integrante do mínimo existencial e, 

consequentemente, determinante ao crescimento e ao progresso singular e generalizado de um 

povo, aquele, devendo ser entendido não somente como um resultado econômico satisfatório, 

como  ensinavam  os  antigos  defensores  das  teorias  desenvolvimentistas,  mas,  sim,  em 

consonância com as teses mais atuais e dinâmicas, que concebem o desenvolvimento a partir 

da análise dos mais vários indicadores e campos do conhecimento humano.

2.1 EVOLUÇÃO DAS BASES CONCEITUAIS: SAÚDE E DESENVOLVIMENTO

Diante da inteligência acima esposada e antes de se adentrar na temática em apreço, 

faz-se essencial partir o estudo da exposição de alguns conceitos fundamentais e de extrema 

relevância à questão da saúde como instrumento ao desenvolvimento, nos termos propostos e 

delineados.  Para  tanto,  tomar-se-ão  por  premissas  as  noções  de  algumas  expressões 

plurívocas, de modo a esclarecer os seus exatos limites e sentidos, propiciando-se, portanto, o 

melhor  direcionamento  da  pesquisa  e  a  prevenção  de  maiores  confusões  durante  o 

desenvolvimento da análise, o que se afigura salutar. Nessa perspectiva, fundamental destacar 

os  exatos  sentidos  das  expressões  saúde,  direito  social  à  saúde,  políticas  públicas  e  

desenvolvimento, estas, utilizadas de modo recorrente ao longo da apresentação.

Nesses termos, necessário tomar como ponto de partida a própria concepção de saúde 
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adotada no presente discurso, devendo-se destacar que inúmeras são as teorias a respeito do 

sentido e do alcance de tal vocábulo ao longo da história e da extensão do globo, as quais, a 

despeito  de serem convergentes entre si,  variam desde as  que restringem a saúde à  mera 

ausência de doenças14 até aquelas que englobam os mais vários aspectos humanos.

Sob referido prisma, essencial salientar que, apesar do dinamismo e da multiplicidade 

de  conceitos  de  saúde,  o  presente  estudo  se  volta  a  uma  ideia  de  saúde  mais  holística, 

ampliada  e  bastante  aceita  atualmente,  compartilhando  a  mais  abalizada  inteligência  da 

Organização Mundial de Saúde, que, através do Preâmbulo de sua Constituição de 194615 e de 

documento emanado de seu Escritório Regional Europeu16, defende que a saúde não se limita 

à simples ausência de doenças ou enfermidades, sendo deveras mais abrangente ao incluir em 

seu cerne, igualmente, o estado de completo bem-estar físico, mental e social do indivíduo.

Daí, resta claro que o conceito em apreço trata a saúde enquanto um recurso humano 

essencial,  isto  é,  sem  a  qual  o  indivíduo  não  consegue  realizar  de  forma  íntegra  suas 

necessidades  nem satisfazer  suas  ambições.  Está,  destarte,  intrinsecamente  relacionada  às 

condições do indivíduo que permitem o acesso e a realização das mais várias liberdades e 

atividades  humanas,  a  exemplo,  entre  diversas  outras,  da:  justiça  e  participação  sociais, 

alimentação, educação, habitação, renda, paz, lazer, liberdade, emprego, progresso etc.

Com  base  nisso,  resta  perfeitamente  esclarecida  e  inquestionável  a  opção  por  tal 

conceito  de  saúde,  eis  que  tal  noção,  porquanto  seja  a  que  se  afigura  a  mais  precisa  e 

apropriada,  ainda se mostra condizente com o propósito desenvolvimentista do estudo em 

comento, haja vista estabelecer a saúde como um requisito essencial da participação ativa do 

ser humano na sociedade e como um pressuposto à condição de agente do indivíduo. Dessa 

maneira, pode-se, preliminarmente, concluir que, sem saúde, torna-se inviável a atuação do 

homem rumo ao desenvolvimento, ilação tal que, desde já, antecipa a relação maior entre o 

acesso à saúde e o progresso, nos termos do que restará aprofundado nos tópicos que seguem.

14 “Saúde teórica é a ausência de doença [...] então a classificação de estados humanos como saudáveis ou  
doentes é uma questão objetiva, a ser extraída dos fatos biológicos da natureza sem necessidade de juízos de 
valor. Designemos esta posição geral como naturalismo – o oposto do normativismo, a visão de que os juízos  
de saúde são ou incluem julgamentos de valor” [Tradução livre] (BOORSE, 1997. p. 1/134).

15 Preâmbulo da Constituição da Organização Mundial da Saúde de 22 de julho de 1946: “A saúde é um estado 
de  completo  bem-estar  físico,  mental  e  social,  e  não  consiste  apenas  na  ausência  de  doença  ou  de 
enfermidade. Gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir constitui um dos direitos fundamentais 
[…]. A saúde de todos os povos é essencial para conseguir a paz e a segurança e depende da mais estreita  
cooperação dos indivíduos e dos Estados”.

16 “A saúde é a medida em que um indivíduo ou um grupo é capaz, por um lado, de realizar aspirações e 
satisfazer necessidades e,  por outro,  de lidar com o meio ambiente. A saúde é, portanto,  vista como um 
recurso  para  a  vida  diária,  não  o  objetivo  dela;  abranger  os  recursos  sociais  e  pessoais,  bem como as 
capacidades físicas, é um conceito positivo” [Tradução livre] (Apud RYFF; SINGER, 1998. p. 28).
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Justamente à luz de tal concepção extensiva de saúde, torna salutar discorrer acerca do 

próprio direito social à saúde, o qual deve ser, ora, tratado e interpretado em consonância com 

toda a inteligência  supra, não se limitando, assim, à prestação de serviços e medicamentos 

voltados à simples cura de doenças ou enfermidades; torna-se mister uma atuação mais ampla,  

englobando atividades que promovam e maximizem o bem-estar psicossocial e a participação 

ativa na sociedade17.  Atentando-se a  tal  pensamento e  tomando em conta a complexidade 

desse instituto jurídico balizador da atuação estatal em matéria de saúde, necessário destacar 

que o direito à saúde, enquanto de cunho social, incumbe ao Estado uma atuação negativa, no 

sentido de não ofender arbitrariamente a saúde do particular; e positiva18, no tocante ao seu 

dever  de  empreender  esforços  e  recursos  bastantes  à  efetiva  prestação  dos  serviços, 

medicamentos  e  produtos  destinados  à  cura  e  ao  tratamento  das  doenças  e  enfermidades 

físicas e, inclusive, psíquicas que acometem o povo e afetam a existência social apropriada.

De tal entendimento, destarte, emerge a noção e a importância das políticas públicas  

de saúde na consecução do mínimo existencial e da universalização do direito e do acesso à 

saúde19,  as  quais  são  tratadas  no  curso  do  raciocínio  em menção como um programa de 

governo20, isto é, como o instrumento ou meio para a efetivação do direito social em apreço, 

mediante  iniciativa  de  cada  um  dos  entes  federativos  (federal,  estadual,  distrital  ou 

municipal). São voltadas, assim, à realização de objetivos e necessidades específicas de um 

Estado em redor da área da saúde, devendo, pois, corresponderem à conjuntura concreta e 

17 Justamente em consonância com a nova concepção de saúde, que não mais se resume à mera ausência de 
doenças, mas sim, abrange o próprio bem-estar físico, mental e social do ser, o Constituinte passa a impingir  
um direito à saúde voltado, notadamente, à recuperação da saúde (relacionada à cura de doenças), à redução  
do risco de doenças e proteção (voltadas à prevenção de enfermidades), assim como, à promoção da saúde  
(englobante da busca de melhores condições de vida e saúde – plenitude do bem-estar físico, mental e social).

18 Reforçando o hibridismo do direito à saúde (direito de defesa e direito a prestações), a doutrina pátria leciona  
o entendimento seguinte: “[...] na condição de direito de defesa, o direito à saúde assume a condição de um 
direito à proteção da saúde e, em primeira linha, resguarda o titular contra ingerências ou agressões que 
constituam interferências na e ameaças à sua saúde, sejam oriundas do Estado, sejam provindas de atores  
privados. Já como direito a prestações, o direito à saúde pressupõe a realização de atividades por parte do 
destinatário (o Estado ou mesmo particulares) que asseguram a fruição do direito. Em sentido amplo, abrange 
a  consecução  de  medidas  para  salvaguarda  do  direito  e  da  própria  saúde  dos  indivíduos  (deveres  de 
proteção), bem como a organização de instituições, serviços, ações, procedimentos, enfim, sem os quais não 
seria possível o exercício desse direito fundamental” (SARLET; FIGUEIREDO, 2008. p. 21).

19 “Em síntese, a jusfundamentalidade dos direitos sociais se reduz ao mínimo existencial. […] Os direitos 
sociais  máximos  devem  ser  obtidos  na  via  do  exercício  da  cidadania  reivindicatória  e  da  prática 
orçamentária, a partir do processo democrático” (TORRES, 2009. p.80/81).

20 No mesmo sentido do raciocínio delineado, a abalizada doutrina dispõe que “Política pública é o programa de 
ação  governamental  que  resulta  de  um processo  ou  conjunto  de  processos  juridicamente  regulados  [...] 
visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos 
socialmente  relevantes  e  politicamente  determinados.  Como  tipo  ideal,  a  política  pública  deve  visar  a 
realização de objetivos definidos, expressando a seleção de prioridades, a reserva de meios necessários à sua 
consecução e o intervalo de tempo em que se espera o atingimento dos resultados” (BUCCI, 2006. p. 39).
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dinâmica da região, de modo a alçar e maximizar o desenvolvimento a partir da consecução 

das finalidades precípuas e fundamentais dessa referida atuação prestacional.

Por  sua  vez,  antes  de  se  proceder  à  análise  propriamente  dita  do  assunto,  faz-se 

necessário, almejando-se uma melhor compreensão e abordagem, a delimitação do vocábulo 

desenvolvimento, dada a plurivocidade existente em redor do termo. Dessa feita, afigura-se 

imprescindível o destaque de que o estudo em apreço ater-se-á, no que pertine a esse ponto 

específico, à doutrina neodesenvolvimentista proclamada pelo economista indiano Amartya 

Kumar  Sen,  quem,  por  meio  de  sua  obra  Desenvolvimento  como liberdade,  elabora  uma 

concepção  de  desenvolvimento  bastante  apropriada  à  temática,  eis  que  é  alicerçada, 

sobretudo, na situação contemporânea concreta de países em desenvolvimento, o que confere 

ao seu pensamento uma correspondência enorme com a realidade brasileira.

Nesse prisma, fundamental adiantar que a premissa de desenvolvimento veiculada no 

artigo em questão não se confunde com o mero crescimento econômico,  sendo,  de  outra 

banda, muito mais complexo, abrangente e idôneo, nos termos das teorias mais recentes e 

desfiliadas da Escola Clássica21 22, compartilhando, notadamente, do pensamento de Amartya 

Sen, para quem o progresso resulta de uma maximização das liberdades individuais, as quais 

são,  de  modo  concomitante,  no  processo  de  desenvolvimento,  meio,  dado  o  caráter 

instrumental das mesmas (liberdades instrumentais), bem como,  fim,  uma vez que possuem 

sentidos e extraem seus fundamentos de existência em si mesmas (enriquecem o homem).

Partindo-se  de  tais  bases  terminológicas  apresentadas,  as  quais  despertam especial 

relevância à exposição, torna-se propício, no presente momento, o avanço do raciocínio e o 

tratamento específico da realização da saúde pública no Brasil, o que será feito com parâmetro  

na consagração e na otimização do desenvolvimento nacional e individual.

2.2 O NEODESENVOLVIMENTISMO E  A TEORIA DO DESENVOLVIMENTO 

COMO LIBERDADE DE AMARTYA KUMAR SEN

21 Com a superação da Escola Clássica do Desenvolvimento, Eli Diniz defende que: “[...] o desenvolvimento 
passa a ser percebido a partir de uma ótica distinta daquela que havia marcado a era desenvolvimentista, cuja  
prioridade  absoluta  era  o  crescimento  econômico.  A tônica  do  debate  se  desloca  para  a  nova  visão  do 
desenvolvimento. Esta necessariamente incorpora as dimensões da ética, da equidade e sustentabilidade, três  
dimensões que se articulam objetivando a construção do bem-estar coletivo” (DINIZ, 2010. p. 7).

22 Corroborando o viés multifacetário da  doutrina neodesenvolvimentista, Ronaldo Fiani destaca que “A chave 
da questão do sistema econômico – e, portanto, também do seu desenvolvimento – está na interdependência  
das atividades sociais, e no estudo de como essa interdependência pode favorecer a cooperação e reduzir os  
possíveis conflitos. Isso é fundamental, especialmente se o objetivo for o de direcionar as mudanças em uma 
sociedade para promover o desenvolvimento” (FIANI, 2011. p. 83).
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Dessa feita,  alicerçando-se nas premissas  teóricas  lançadas  na oportunidade acima, 

notadamente no que pertine às concepções de saúde, políticas públicas e desenvolvimento, 

faz-se imprescindível, ainda, antes de se proceder ao exame aprofundado do direito à saúde e 

da relação intrínseca deste com o desenvolvimento, que são algumas das linhas mestras do 

presente estudo, adentrar no exame da evolução histórica das teorias do desenvolvimento, de 

modo  a,  partindo  das  teses  clássicas  ou  mais  tradicionais,  avaliar-se  as  mutações  no 

pensamento  humano,  a  ponto  de  alcançar  o  momento  atual  do  neodesenvolvimentismo, 

corrente esta que, como adiantado, dá origem à pauta progressista compartilhada no trabalho.

Tal  análise  se mostra  salutar,  pois,  somente assim será possível  afastar  raciocínios 

falhos e equivocados acerca do desenvolvimento enquanto avanços meramente econômicos 

ou financeiros, os quais ainda são comumente difundidos, e, consequentemente, disseminar o 

fenômeno mais plausível e abalizado do  novo desenvolvimento, que, nos termos das linhas 

acima, encontra-se intrinsecamente condicionado aos mais vários fatores e caracteres da vida 

social moderna, restando maximizado, ilustrativamente, por benfeitorias e esforços nos mais 

diversos  campos  do saber  humano e  social,  entre  os  quais  merecem destaque  a  saúde,  a 

educação, a segurança, a economia, o bem estar coletivo e a liberdade.

Nesse  norte,  retomando  a  concepção  de  desenvolvimento  abrangida  no  presente 

estudo, urge reprisar, nos termos já adiantados anteriormente, que a ideia de progresso ora 

proclamada não é antiga, mas, sim, fruto de um longo processo de mutação socioeconômica e 

de  anos  de  aperfeiçoamento  das  teorias  do  crescimento.  Justamente  seguindo tal  linha,  é 

mister analisar, a fim de melhor entender o fenômeno de desenvolvimento como liberdade e a 

relação entre saúde e desenvolvimento, a teoria Clássica ou Tradicional, a qual restringe o 

conceito desenvolvimento à multiplicação da riqueza material, a ponto de referir-se única e 

exclusivamente à ideia de mero crescimento ou expansão econômica.

Nos termos de tal corrente de pensamento expansionista, consagrado, sobretudo, no 

momento que sucedeu a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente a partir da década de 

1950,  com  a  disseminação  de  um  ideário  predominantemente  capitalista  e  liberal,  o 

desenvolvimento era visto e concebido como uma mera consequência de políticas econômicas 

positivas,  de  modo  que  o  progresso  estaria  permeado  nas  sociedades  que  apresentassem 

superávit,  bem  como  indicadores  econômicos  e  declinadores  de  avanços  econômicos. 

Justamente  como  um  resultado  desse  momento,  no  qual  priorizou-se  a  medição  do 

desenvolvimento a partir de fatores puramente materialistas,  a exemplo do PIB – Produto 
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Interno  Bruto,  em  contraposição  aos  índices  de  medição  neodesenvolvimentistas  (IDH), 

criou-se a dicotomia entre países desenvolvidos ou ricos e subdesenvolvidos ou pobres.

De acordo com a conjuntura da época, pois, as nações e grupos mundiais eram vistos 

apenas  enquanto  economias  e  experiências  capitalistas,  de  modo  que  os  Estados  eram 

analisados  unidimensionalmente  segundo  seus  aspectos  materialistas,  o  que  tornava 

irrelevantes os mais dinâmicos aspectos da vida em sociedade e o que punha em um segundo 

plano alguns países que, mesmo a despeito de não possuírem destaque na seara econômica, já 

despontavam avanços nos campos da qualidade de vida e da ordenação da sociedade.

Mostrava-se,  portanto  um  sistema  de  desenvolvimento  em  função  única  e 

exclusivamente da riqueza e em detrimento das reais condições do progresso mundial, o que 

fez com que tal corrente logo se mostrasse obsoleta e falha e, consequentemente, com que os 

países menos privilegiados, sobretudo aqueles em fase de desenvolvimento, buscassem um 

modelo  alternativo  que  fosse  menos  voltado  ao  fundamentalismo  de  mercado,  isto  é, 

desapegado  à  industrialização  e  à  modernização  e,  consectariamente,  mais  holístico  e 

sugestivo de uma noção menos absoluta e fechada de desenvolvimento23.

Como  resultado  dessa  tendência  reformista,  mesmo  apesar  do  supedâneo  antes 

conferido ao pensamento clássico, que teve seu ápice no momento liberal, isto é, quando a 

sociedade capitalista preconizava o lucro e o Estado buscava, por sua vez, o desenvolvimento 

a  partir  da  mera expansão econômica,  verifica-se  que  tal  corrente  passou a  ter  seus  dias 

contados com a ascensão do Neoliberalismo e, notadamente, com a consagração do Estado 

Social de Direito, os quais romperam com o apego maior à iniciativa privada e aos direitos 

negativos  e  passaram  a  colocar  em  foco  os  direitos  sociais  prestacionais  e  as  políticas 

públicas, que, como já destacado, são o alicerce da teoria neodesenvolvimentista em voga24 25.

23 In SCHAPIRO; TRUBEK, 2012. p. 27/72.
24 Falando da superação do conceito de desenvolvimento como crescimento econômico, destaca-se a seguinte 

lição de Celso Furtado, para quem: “o conceito de desenvolvimento surgiu com a ideia de progresso, ou seja,  
de enriquecimento da nação, conforme o título do livro de Adam Smith, fundador da Ciência Econômica. O 
pensamento clássico, tanto na linha liberal como na marxista, via no aumento da produção a chave para a 
melhoria do bem-estar social, e a tendência foi de assimilar o progresso ao produtivismo. Hoje, já ninguém 
confunde aumento da produção com melhoria do bem-estar social” (FURTADO, 1997. p. 64).

25 Sobre o neodesenvolvimento, Guilherme A. Campos da Silva dispõe, ao citar Maria da Conceição Tavares: 
“'[...] um processo de desenvolvimento capaz de engendrar uma sociedade mais justa e solidária representa 
uma ruptura  com as  tendências históricas do capitalismo brasileiro altamente  concentrador  do poder,  da 
riqueza e da renda e gerador de exclusão social de massas crescentes da população. Obter  justiça social 
implica em um novo pacto de poder político que ponha em prática os direitos sociais universais reconhecidos 
na Constituição de 1988 e aceite, como tarefa permanente, o ataque às raízes estruturais da desigualdade. 
Significa  reconhecer a  necessidade urgente de democratizar a  propriedade (pública e  privada),  o crédito 
interno, a carga fiscal e os serviços públicos, transformando-os em bases de sustentação do crescimento da 
produção e do emprego, com distribuição da renda e de oportunidades para todos'” (SILVA, 2004. p. 92).
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Dessa feita,  somente após tal  momento histórico é que começaram a despontar as 

correntes lastreadas na ideia de  novo desenvolvimento, as quais, com base na disseminação 

das políticas públicas e dos direitos sociais, passaram a associar o progresso ao bem estar e às 

condições de vida dos indivíduos, assim como aos fatores econômicos. Esboçam, assim, a 

teoria de que o desenvolvimento supera o campo da economia, posto que o mesmo, não mais 

se limitando a considerações materialistas ou ao simples êxito econômico, fica condicionado, 

ainda,  a  critérios  qualitativos26,  os  quais  implicam  mais  que  uma  busca  por  acúmulos 

materiais, demandando, inclusive, avanços sociais, culturais e jurídicos.

Representando com brilhantismo essa nova ordem de desenvolvimento, destaca-se o 

pensamento preconizado pelo Nobel da Economia Amartya Sen, estudioso cujas lições acerca 

do desenvolvimento são tomadas como premissas básicas do presente estudo, especialmente 

porque, como já declinado em tópico anterior, são de uma atualidade inegável e uma vez que, 

dado  o  seu  foco  na  situação  dos  países  emergentes  e  subdesenvolvidos,  possuem  uma 

correspondência enorme com a evolução desenvolvimentista do Estado brasileiro. Dessa feita, 

antes  de  se  proceder  ao  exame  do  desenvolvimento  à  luz  das  circunstâncias  nacionais, 

fundamental reprisar as linhas mestras da tese do desenvolvimento como liberdade.

Sob referido viés, deve-se ter esse economista indiano do Kerala na condição do mais 

alto expoente da corrente do novo desenvolvimento, principalmente porque sua concepção de 

progresso formula uma visão extremamente apurada e prática do desenvolvimento, dando à 

temática a dimensão e a magnitude que foram esgotadas durante a vigência da teoria clássica 

do desenvolvimento enquanto mera expansão econômica ou materialista, já exposta.

Nesse diapasão,  desnecessário reprisar  que a  teoria  seniana,  como o próprio nome 

sugere, parte, em suma, do alcance do desenvolvimento a partir da conferência de um grande 

grau de liberdade aos indivíduos27, a qual se desdobra e espraia pelos mais diversos ramos da 

vida humana, possibilitando a cada ser a participatividade na vida social e, consequentemente, 

o rompimento de suas privações, as quais apenas limitam e, quiçá, inviabilizam a consecução 

do progresso. Em outras palavras, as liberdades conferidas aos seres são vistas pelo estudioso 

26 Tratando de tal ponto, Oswaldo Agripino de Castro Júnior destaca que “[...] o desenvolvimento compreende 
mais do que considerações materialistas, econômicas ou quantitativas, é mais do que mera acumulação de 
capital, porque tem uma dimensão qualitativa que, embora difícil de mensurar, é importante reconhecer. A 
busca do desenvolvimento pelos países implica mais do que uma mera luta pela melhoria das condições  
materiais dos seus cidadãos, porque além de um ambiente que garanta bens e serviços aos nacionais, os  
Direitos  Humanos  e  o  desenvolvimento  sustentável  devem  ser  implementados,  bem  como  a  busca  da  
identidade cultural e de relações externas […] que incluam na atividade produtiva os setores excluídos da  
população, de forma digna e saudável. São requisitos, portanto, que colaboram para a melhoria dos índices de 
saúde, educação, habitação e trabalho” (CASTRO JÚNIOR, 2006. mimeo. p. 3).

27 In SEN, 2010.
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sob um viés dúplice, isto é: como fins em si mesmos, posto que, sozinhas, já produzem seus 

efeitos e engrandecem a natureza humana; e, igualmente, como meios ao alcance do bem 

maior, qual seja o desenvolvimento, daí porque chamadas de liberdades instrumentais.

Como um reflexo de toda essa agenda neodesenvolvimentista que tem por excelência e  

paradigma o modelo progressista de Amartya Sen, emerge a importância maior do Direito ao 

Desenvolvimento no campo internacional,  a  qual  resta  consagrada,  sobretudo,  a  partir  da 

edição, no âmbito da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, da  Declaração 

sobre o Direito ao Desenvolvimento, de 4 de dezembro de 1986. Tal é o que ocorre uma vez 

que este corpo legal aponta o processo de crescimento econômico como sendo apenas uma 

das manifestações do progresso, e não como o desenvolvimento puro e simples, o qual se 

afigura bastante  mais amplo,  tendo por  sujeitos  centrais  não somente o Estado, mas sim, 

notadamente,  todas  as  pessoas,  a  quem devem ser  garantidas  uma considerável  carga  de 

autonomia e liberdade, a ponto de participarem ativamente na construção do universo social, 

cultural, econômico e político, exatamente nos moldes da doutrina seniana já exposta28.

Pois  bem,  acompanhando,  justamente,  a  superação  da  ideia  do  desenvolvimento 

enquanto  progresso  e  superávit  meramente  econômicos,  a  qual  não  mais  reflete  nem, 

tampouco, acompanha a complexidade dos Estados Modernos, e tendo em mente a mutação 

de tal teoria para a concepção neodesenvolvimentista, nas linhas acima denotadas, verifica-se 

que o próprio Estado Constitucional Brasileiro, não mais cedendo a ideais puramente liberais, 

rendeu-se a essa tese holística e atualizada que concebe o desenvolvimento enquanto reflexo e 

produto inequívocos dos mais variados campos da realidade de um Estado29.

Basta  perceber,  nesse  sentido,  o  próprio  tratamento  dispensado  pela  Constituição 

28 Comprovando o viés neodesenvolvimentista da Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento de 1986, da 
ONU, é mister a transcrição dos parágrafos de seu art. 2º, que possuem uma enorme correspondência com o  
ideário  desenvolvimentista proclamado pelo Nobel da Economia Amartya Sen,  in  verbis:  “§1.  A pessoa 
humana é o sujeito central do desenvolvimento e deveria ser participante ativo e beneficiário do direito ao  
desenvolvimento.  §2. Todos  os  seres  humanos  têm responsabilidade  pelo  desenvolvimento,  individual  e 
coletivamente, levando-se em conta a necessidade de pleno respeito aos seus direitos humanos e liberdades  
fundamentais, bem como seus deveres para com a comunidade, que sozinhos podem assegurar a realização 
livre e completa do ser  humano e deveriam por isso promover  e  proteger  uma ordem política,  social  e 
econômica apropriada para o desenvolvimento. §3. Os Estados têm o direito e o dever de formular políticas 
nacionais adequadas para o desenvolvimento, que visem ao constante aprimoramento do bem-estar de toda a 
população  e  de  todos  os  indivíduos,  com  base  em  sua  participação  ativa,  livre  e  significativa,  e  no 
desenvolvimento e na distribuição eqüitativa dos benefícios daí resultantes” (ONU, 1986. Artigo 2º).

29 Conceituando o novo desenvolvimento no plano nacional, destaca-se o posicionamento de Eli Diniz, para 
quem, seguindo a Escola Neodesenvolvimentista, “[...] o desenvolvimento passa a ser percebido a partir de 
uma ótica  distinta  daquela  que  havia  marcado  a  era  desenvolvimentista,  cuja  prioridade  absoluta  era  o 
crescimento  econômico.  A tônica  do  debate  se  desloca  para  a  nova  visão  do  desenvolvimento.  Esta  
necessariamente incorpora as dimensões da ética, da equidade e da sustentabilidade, três dimensões que se 
articulam objetivando a construção do bem-estar coletivo” (DINIZ, 2010. p. 7).
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Federal  à  matéria30,  posto  que  a  Carta  da  República  de  1988,  aderindo  a  um  ideário 

manifestamente  neoliberal,  neoconstitucional  e,  igualmente,  livre  de  um  apego  formal  e 

exacerbado  à  economia,  elevara  o  desenvolvimento  nacional,  especificamente  em  seu 

preâmbulo31 e no artigo 3º32, juntamente com outras diretrizes de cunho predominantemente 

social,  e  não  meramente  econômico,  ao  patamar  de  um  verdadeiro  princípio-garantia  e, 

inclusive, de um objetivo fundamental da então consagrada República Federativa Brasileira.

A esse respeito, portanto, evidencia-se que uma simples interpretação isolada da norma 

constitucional já é bastante para se chegar, inevitavelmente, à conclusão de que a teoria do 

novo desenvolvimento, como chamada por muitos juristas, nos termos já denotados, é alicerce 

da  concepção  progressista  impingida  no  Estado  Brasileiro33;  até  mesmo  porque  este  se 

encontra  em  momento  manifestamente  neoliberal,  que,  como  já  visto,  fora  um  grande 

responsável pela obsolência das teorias clássicas de progresso em proveito da hegemonia do 

ideal de desenvolvimento decorrente da maximização de direitos e facilidades gerais.

Ora, se tal não fosse o posicionamento adotado pela Lex Mater, dificilmente a busca do 

desenvolvimento  seria  constitucionalizada  em  momento  inicial  do  Texto,  mas,  sim,  viria 

expressa,  unicamente,  no  Título  VII,  correspondente  à  Ordem  Econômica  e  Financeira. 

Reforçando tal posicionamento, destarte, emergem as próprias lições do jurista Eros Roberto 

Grau34,  que,  tratando  da  ordem  econômica  na  Constituição  de  1988,  destaca  que  o 

30 Segundo Daniel Henrique de Sousa Lyra e Vladimir da Rocha França, ao tratarem da constitucionalização do 
desenvolvimento no Preâmbulo da Carta Maior de 88, vê-se que “O desenvolvimento é um valor equiparado  
à justiça, à igualdade, ao bem-estar, à liberdade, pelo preâmbulo (independentemente da existência de sua  
força  normativa).  Ou  seja,  todos  estes  valores  são  a  razão  constitucional,  e  consequentemente,  o 
desenvolvimento é um dos nortes da Carta Maior brasileira. Portanto é algo a ser buscado, seguido, utilizado 
como base de sustentação, de interpretação, de argumentação. O constituinte quis o desenvolvimento como 
algo essencial para o funcionamento de uma sociedade” (LYRA; FRANÇA, 2011. p. 8/9).

31 Preâmbulo  da  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988:  "Nós,  representantes  do  povo 
brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a 
assegurar  o  exercício  dos  direitos  sociais  e  individuais,  a  liberdade,  a  segurança,  o  bem-estar,  o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica  das  controvérsias,  promulgamos,  sob  a  proteção  de  Deus,  a  seguinte  CONSTITUIÇÃO  DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL” (GRIFOS PRÓPRIOS).

32 Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988,  Artigo  3º:  “Art.  3º  Constituem  objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil:  I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - 
garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação” (GRIFOS PRÓPRIOS).

33 Versando a respeito da imersão do Estado Constitucional Brasileiro no neodesenvolvimentismo, Guilherme 
Amorim Campos da Silva apregoa que: “[...] a Constituição Federal, ao plasmar o preceito fundamental do 
direito – dever ao desenvolvimento nacional, buscou estabelecer que o dever do Estado será o de realizar as  
condições institucionais e econômicas previstas na Carta, de maneira a impingir à realidade um novo ciclo  
qualitativo de desenvolvimento e acesso aos bens e riquezas como educação, saúde, alimentação, moradia, 
avanços e benefícios da tecnologia e novas formas de pesquisa [...]” (SILVA, 2004. p. 91/92).

34 In GRAU, 2008. p. 217.
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desenvolvimento não pode ficar restrito à ordem meramente quantitativa, isto é, relacionada, 

exclusivamente,  ao crescimento  econômico,  mas,  sim,  deve  abranger,  concomitantemente, 

uma  ordenação  qualitativa, a  ponto  de  englobar  o  nível  cultural  e  intelectual  de  uma 

sociedade e de condicioná-lo a um processo de mobilidade social contínuo e ininterrupto.

Justamente em vista da superação do ideal desenvolvimentista e da filiação do Estado 

brasileiro  à  corrente  do  novodesenvolvimentismo,  consagrada  no  próprio  ordenamento 

constitucional vigente e, sobretudo, porquanto muito mais benéfica ao atual momento em que 

a nação tupiniquim se insere, vislumbra-se, inequivocamente, que o país vem registrando, 

desde a virada do novo milênio, indicadores de progresso bastante favoráveis e, notadamente, 

um considerável êxito na implementação da novel agenda de desenvolvimento, o que decorre, 

mormente, conforme lições de Schapiro e Trubek35, da conjugação de três pilares centrais, 

quais sejam: implantação da democracia política; atuação moderada do Estado, sem traços de 

economia estatizada; e papel das medidas de inclusão social como indutores de crescimento.

Retomando a tese do desenvolvimento como liberdade, vê-se que a conjuntura pátria 

consiste em uma instrumentalização da pauta neodesenvolvimentista segundo Amartya Sen, 

eis  que,  da conjugação,  na realidade brasileira,  dos três atributos  delineados no parágrafo 

acima, alcança-se a sociedade preconizada pela teoria seniana, fulcrada na ampla participação 

de seus indivíduos (elemento democrático) e na inexistência de opressão pelo Poder Estatal, 

que apenas fixa uma pauta de liberdade e intervém a ponto, unicamente, de garantir o mínimo 

de ordem (liberdade e regulação) e de conferir igualdade de condições aos seus membros, 

para que todos possam buscar sua liberdade e seu desenvolvimento (inclusão social).

Diante desses referidos aspectos e uma vez demonstrado o acolhimento, por parte do 

ordenamento constitucional pátrio, da teoria do desenvolvimento enquanto produtos dos mais 

diversos e complexos fatores da sociedade, afigura-se fundamental proceder, ora, ao exame da 

relação entre o direito à saúde e a consecução do desenvolvimento individual e coletivo, o que 

será discutido com vistas, repita-se, na tese do desenvolvimento como liberdade propagada 

pelo economista indiano Amartya Sen, esta, escolhida como norte do estudo especialmente 

em razão de sua enorme correspondência com a conjuntura dos países subdesenvolvidos e das 

nações emergentes, dentre as quais se extrai a realidade contemporânea brasileira.

2.3 A EFETIVAÇÃO DA SAÚDE COMO UMA OPORTUNIDADE SOCIAL

35 In SCHAPIRO; TRUBEK, 2012. p. 27/72.
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Considerando-se  tais  substratos  expostos,  urge,  no  presente  momento,  analisar  e 

delinear  a  relação  primordial  entre  a  efetivação  do  direito  social  à  saúde  no  Brasil  e  a 

consecução e a maximização do desenvolvimento, nos termos das concepções já delimitadas.

Para tanto, é necessário retomar a noção de desenvolvimento iniciada, adentrando-se, 

ora,  na teoria  do desenvolvimento  como liberdade,  proposta  e  consagrada  pelo Nobel  da 

economia Amartya Sen, para quem o progresso resulta da expansão de um conjunto intrincado 

de liberdades humanas, as quais se relacionam entre si e possibilitam, entre outros fatores, a 

melhoria das condições de vida do indivíduo, a maior participatividade deste na sociedade 

(compromisso social e conferência do status de agente) e, consequentemente, o crescimento 

do ser enquanto particular e, igualmente, na condição de membro da coletividade.

Justamente em tal ponto, extrai-se, nos termos já afirmados, o enquadramento dessas 

liberdades como fins em si mesmas, haja vista, por si só, já enriquecerem a vida humana e 

desempenharem suas funções básicas, mas também na condição de instrumentos ou meios à  

consecução do desenvolvimento, dado que, somadas umas às outras, implicam o alargamento 

da liberdade global e, consequente e inevitavelmente, a configuração do progresso.

Nesse sentido, voltando-se especificamente a tais  liberdades subjetivas essenciais  à 

alçada do desenvolvimento, determinantes ao artigo em apreço, Sen36 passa a tratá-las como 

liberdades  instrumentais,  subdividindo-as  em  cinco  espécies  principais  e  intrinsecamente 

relacionadas entre si. São elas:  1) liberdades políticas – referem-se às possibilidades que as 

pessoas têm para decidir as mais variadas questões políticas (direitos políticos democráticos: 

voto,  expressão,  imprensa,  partidos  políticos);  2)  facilidades  econômicas  – abrangem as 

potencialidades de utilização dos recursos econômicos (intitulamentos econômicos: consumo, 

produção e  troca);  3)  oportunidades  sociais  – envolvem disposições  sociais  em torno da 

educação, saúde e qualidade de vida (políticas públicas);  4)  garantias de transparência – 

envolvem o dever de sinceridade e informação nas interações sociais; 5) segurança protetora 

– relativa à garantia de um mínimo de segurança social, impedindo tragédias sociais maiores e 

resguardando  os  indivíduos  mais  vulneráveis  e  necessitados  (previdência  social,  seguro-

desemprego, distribuição de alimentos, programas assistencialistas em geral).

À  luz  desse  raciocínio,  destarte,  extrai-se  facilmente  que  referidas  liberdades 

instrumentais são complementáveis e correlacionadas entre si, de forma que umas reforçam e 

asseguram a realização das outras, o que faz com que a observância e maximização de tais 

liberdades  reais  seja  um  ponto  positivo  à  estabilidade  sócio-político-econômica. 

36 In SEN, 2010. p. 58/60.
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Exemplificativamente,  salutar  destacar que a  educação básica e  os  cuidados com a saúde 

melhoram a qualidade de vida e o bem-estar do ser, aumentando sua capacidade de escapar da 

pobreza  e  de  obter  rendimentos  maiores;  por  sua  vez,  o  próprio  crescimento  econômico 

aumenta os rendimentos privados e possibilita o alargamento dos serviços sociais.

Nessa perspectiva, transferindo-se tal pensamento neodesenvolvimentista à realização 

do direito social à saúde e, mais especificamente, à prestação da saúde por meio das políticas 

públicas,  verifica-se  que  claro  e  indubitável  é  o  papel  desempenhado  pelo  programa  de 

atuação estatal rumo ao desenvolvimento nacional.  Segundo tal ponto, necessário salientar 

que  tal  não  é  o que se extraía  daquela  visão  de desenvolvimento  como produto  do puro 

crescimento  econômico,  dado que  tal  corrente  predominante no pós-Segunda Guerra,  nos 

termos já explicitados, concebia a saúde como mera decorrência da riqueza e a doença, a seu 

turno, enquanto um consectário lógico de falhas na estrutura econômica de um país.

Arrimando-se nessa inteligência de desenvolvimento como liberdade, constata-se que 

a saúde prestada positivamente pelo Estado37 se enquadra como uma liberdade instrumental 

do tipo oportunidades sociais, as quais, como já sabido, são realizadas por meio das políticas 

públicas  e  condicionam o desenvolvimento  de forma inegável  e  incontroversa,  haja  vista 

propiciarem aos indivíduos administrados boas e adequadas condições de sanidade e bem-

estar físico e psíquico, influindo, consequentemente, em sua vitalidade e participatividade.

Nessa senda, tal processo viabiliza a otimização das potencialidades e intitulamentos 

humanos, o que confere ao homem o status de agente, a possibilidade de persecução de suas 

ambições,  assim como, sobretudo, a realização do progresso38.  Em outras palavras e  com 

fulcro no ideal seniano, mister destacar que a saúde permite ao indivíduo o exercício de suas 

demais liberdades, notadamente a liberdade de escolha, haja vista viabilizar a participação do 

indivíduo na sociedade, permitindo-lhe a educação, o trabalho, a aferição de rendas, entre 

outras atividades em estreita correlação com a consecução do desenvolvimento.

À  luz  disso,  notável  e  claro  é  o  papel  desempenhado  pelo  direito  à  saúde  na 

maximização  do  desenvolvimento,  seja  do  ser  enquanto  indivíduo  ou  na  condição  de 

integrante do coletivo, eis que, nos moldes da agenda neodesenvolvimentista consagrada pelo 

37 Sobre uma necessária atuação positiva do Poder Público: “Um Estado inteligente na área social não é um 
Estado mínimo, nem ausente, nem de ações pontuais de base assistencial, mas um Estado com uma ‘política  
de Estado’, não de partidos, e sim de educação, saúde, nutrição, cultura, orientado para superar as graves  
iniqüidades, capaz de impulsionar a harmonia entre econômico e o social” (KLIKSBERG, 1998. p.88).

38 Acerca da ampla participatividade social do homem como instrumento ao progresso e ao êxito do interesse 
público, Fernando Antônio de Vasconcelos passa a defender que o desenvolvimento, enquanto em seu viés 
maximizador do status de agente dos indivíduos, dá origem à “qualidade de […] indivíduo consciente, apto a 
interferir na vida pública para a melhoria do funcionamento do Estado” (VASCONCELOS, 2007. p. 440).
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economista laureado Amartya Sen, a consecução da saúde ocasiona a melhoria da qualidade 

de vida das pessoas, conferindo-lhes,  consequentemente,  a condição de agente essencial  à 

garantia  da  participatividade  da  sociedade  e,  sobretudo,  da  expansão  das  liberdades 

instrumentais englobadas na visão do novo desenvolvimento, na forma acima exposta.

Assim,  não  resta  qualquer  dúvida  acerca  do  papel  da  saúde  como  garantia  de 

capacitação das liberdades humanas, de modo que, sendo um consectário dos direitos à vida e 

à  dignidade da  pessoa,  compreende o rol  mínimo existencial  humano, no sentido de  que 

compõe os atributos sem os quais o indivíduo não sobrevive e não progride.

Sob referido prisma, extrai-se, de modo direto, a conclusão seniana de que a imposição 

de  obstáculos  ao  acesso  e  à  realização  da  saúde,  seja  no  momento  administrativo  ou 

jurisdicional, acarreta um sem número de atrasos econômicos, sociais e políticos, porquanto o 

desenvolvimento de uma nação, em todos os seus níveis, pressupõe a qualidade de vida do seu 

povo. Isto é, para que cada um possa colaborar ao progresso, deve, primeiramente, possuir 

liberdades e estar em condições para tanto. À luz de tal raciocínio, despiciendo frisar o papel 

da  saúde  e  de  sua  garantia  pelo  Estado  através  das  políticas  públicas,  haja  vista, 

primordialmente, sua essencialidade ao ser humano, no tocante à necessidade de expansão de 

suas liberdades e de minoração das consequências da privação das liberdades.

Nesse diapasão, reforçando ainda mais a relação intrínseca entre a realização da saúde 

e  o  desenvolvimento individual  e  coletivo,  afigura-se  fundamental  extrair  do  pensamento 

neodesenvolvimentista,  notadamente  das  teses  senianas,  o  fato  de  que  o  direito  à  saúde, 

enquanto viabilizador de uma vida digna e saudável, extrapola os limites fisiológicos do ser 

humano, permitindo, consectariamente, o pleno desenvolvimento da personalidade humana. 

Assim, pois, procedendo-se com tal entendimento, chega-se a uma via de mão dupla, na qual: 

sem  saúde,  faz-se  inviável  o  alcance  do  progresso  pleno  e;  sem  condições  para  o 

desenvolvimento, mostra-se impossível a plenitude ou universalização do acesso à saúde39. 

Daí, inquestionável a interdependência intrínseca entre saúde e desenvolvimento40.

39 Tratando da relação de interdependência entre saúde e desenvolvimento, notadamente em torno da ideia do 
desenvolvimento enquanto condição para a concretização da saúde, emergem as lições de Sueli G. Dallari, 
para quem, “a implicação disso no estado de saúde das pessoas é evidente, pois o acesso ao medicamento 
será inviabilizado para quem viva num Estado que não possui o desenvolvimento socioeconômico suficiente 
para lhe permitir o desenvolvimento de determinado medicamento” (DALLARI, 2008/2009. p. 12).

40 Adentrando na reciprocidade entre saúde e desenvolvimento, Marco Akerman empreende esforços no sentido 
de tratar a questão sob um viés mais prático, ao afirmar: "Com relação ao binômio saúde e desenvolvimento,  
pode-se  dizer  que  o  campo  da  saúde  vem  acumulando  potencial  para  também  influir  no  modelo  de 
desenvolvimento e provocar algumas reflexões acerca de  alternativas ao modelo hegemônico, que acarreta o 
consumo desregrado de produtos nocivos à saúde. O combate ao tabagismo, a estratégia global antiobesidade 
e o excesso de consumo de energia são  exemplos dessa possibilidade.
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De outra  banda,  ainda essencialmente conexo ao assunto da  relação entre  saúde e 

desenvolvimento,  emerge  que  a  própria  concepção de  saúde utilizada  recorrentemente  no 

presente estudo, já remetida enquanto premissa teórica do estudo, referenda a importância 

maior da concretização sanitária como instrumento ao progresso. Tal é o que ocorre, pois, ao 

esboçar o conceito de saúde enquanto estado de completo bem estar físico, mental e social e, 

consequentemente, ao lançar a ideia de  saúde social,  a Organização Mundial da Saúde faz 

pressupor, ao alcance da saúde plena, o próprio desenvolvimento socioeconômico e humano.

A partir de tudo isso, clara é a concepção de que a efetividade e a universalização do 

direito  à  saúde  são  um  forte  e  concreto  instrumento  ao  desenvolvimento  sócio-político-

econômico do país, uma vez que, almejando-se a consecução da igualdade material, o acesso 

a  tratamentos  médicos  corretos  e  eficazes  exerce  um  importante  papel  de  redução  das 

desigualdades sociais e regionais e de melhoria da qualidade de vida, tornando viável, pois, a 

maximização das liberdades individuais, o comprometimento social e a força produtiva do 

brasileiro, pilares estes que constituem o núcleo desenvolvimentista de um país.

Seguindo tal linha, a filósofa Martha Nussbaum41, discípula de Amartya Sen, vai mais 

fundo nessa tese de desenvolvimento ao tratar das capacidades humanas básicas, as quais 

foram definidas na obra de Sen como determinantes e condicionantes do progresso individual 

e  coletivo.  Nesta via,  vem a pensadora elencar uma relação de tais  capacidades humanas 

básicas, entre as quais, são previstas três espécies que se relacionam especificamente com a 

questão da saúde, quais sejam: 1) vida – capacidade de se viver até o término de sua duração 

normal, de não morrer prematuramente, a ponto de que não valha a pena ser vivida; 2) saúde 

corporal – capacidade de ter uma boa saúde, inclusive reprodutiva, de nutrição e de ter uma 

habitação adequada; 3)  integridade corporal  – capacidade  de se mover livremente de um 

lugar para outro, de estar seguro em relação à violência, inclusive sexual e doméstica, e de ter 

Um estudo realizado em Bangladesh, pela pesquisadora Katharine Esson, da Universidade de Colúmbia,  por 
exemplo,  mostrou que  uma redução de  setenta  por cento no consumo de cigarros  entre  os  mais  pobres 
liberaria recursos para alimentar corretamente 10,6 milhões de crianças desnutridas. Estudiosos do  assunto 
argumentam que o tabaco deve ser tratado como um caso especial nos acordos comerciais.
A  estratégia  global  de  combate  à  obesidade  também  mostra  muitos  aspectos  relacionados  com  o 
desenvolvimento, quando propõe medidas que dizem respeito aos alimentos industrializados e aos  subsídios 
econômicos a produtos calóricos, como o açúcar. Privilegiar ciclistas e pedestres no  planejamento urbano 
[...] são outros exemplos  das interfaces entre a saúde e o desenvolvimento.
O  excesso  de  consumo  de  energia  como  combustível  de  automóveis,  por  exemplo,  é  o  oposto  da  
sustentabilidade e provoca graves consequências à  saúde humana,  em virtude da contaminação do meio 
ambiente  e  também por limitar  as  atividades físicas.  O desenvolvimento de programas para  controle de 
emissão de gases poluentes, assim como o estímulo ao uso de transportes coletivos, provoca repercussões  no 
modo corrente do desenvolvimento e na saúde" (AKERMAN, 2005. p. 27/28). 

41 In NUSSBAUM, 2011. p. 33.
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oportunidades de satisfação sexual e escolha em matéria de reprodução.

Outrossim, a influência de Amartya Sen em relação à conexão umbilical entre a saúde 

e  o  desenvolvimento  resta  inegável,  ademais,  na  própria  temática  do  Índice  de 

Desenvolvimento  Humano  –  IDH42,  índice  de  aferição  do  desenvolvimento  mais  preciso, 

completo e recorrente nos dias atuais, utilizado em substituição à medição do progresso por 

meio do Produto Interno Bruto – PIB, parâmetro este que se mostra, atualmente, incompleto e 

incompatível com o ideal holístico do desenvolvimento,  dado se prestar a avaliar única e 

exclusivamente o campo econômico, deixando de lado a qualidade de vida do ser humano.

Com escopo nessa referida inteligência, afigura-se fundamental delinear que o IDH, 

idealizado a partir das colaborações do próprio Amartya Sen, considera, à aferição de seus 

valores, a média geométrica entre três índices principais43, de forma que o primeiro de tais se 

liga intrinsecamente ao acesso à saúde, dado se materializar em uma vida longa e saudável, 

fator este, medido por meio da expectativa de vida do indivíduo ao nascer.

Exemplo disso é a tabela seguinte, que disseca os três pilares componentes do Índice 

de  Desenvolvimento  Humano  –  IDH,  relativamente  aos  cinco  países  que  compõem  o 

agrupamento econômico informal dos países emergentes denominado BRICS (Brasil, Rússia, 

Índia, China e África do Sul). A partir daí, extrai-se facilmente que o Brasil possui a melhor  

situação de saúde, vindo seguido imediatamente pela China, fator que se afigura determinante 

42 Acerca do exame do Índice de Desenvolvimento Humano, o PNUD dispõe: “O conceito de desenvolvimento 
humano nasceu definido como um processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham 
capacidades  e  oportunidades  para  serem  aquilo  que  desejam  ser.  Diferentemente  da  perspectiva  do 
crescimento econômico, que vê o bem-estar de uma sociedade apenas pelos recursos ou pela renda que ela 
pode  gerar,  a  abordagem  de  desenvolvimento  humano  procura  olhar  diretamente  para  as  pessoas,  suas 
oportunidades e capacidades. A renda é importante, mas como um dos meios do desenvolvimento e não como  
seu  fim.  É  uma  mudança  de  perspectiva:  com  o  desenvolvimento  humano,  o  foco  é  transferido  do 
crescimento econômico, ou da renda, para o ser humano. O conceito de Desenvolvimento Humano também 
parte do pressuposto de que para aferir o avanço na qualidade de vida de uma população é preciso ir além do 
viés puramente econômico e considerar outras características sociais, culturais e políticas que influenciam a  
qualidade  da vida  humana.  Esse conceito é  a  base  do Índice  de  Desenvolvimento Humano (IDH) e do 
Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) […] O objetivo da criação do Índice de Desenvolvimento 
Humano foi o de oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) 
per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Criado por Mahbub ul Haq com 
a colaboração do economista indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998, o IDH 
pretende ser uma medida geral, sintética, do desenvolvimento humano. [...] Publicado pela primeira vez em 
1990, o índice é calculado anualmente. […] Aos poucos, o IDH tornou-se referência mundial. É um índice-
chave dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas e, no Brasil, tem sido utilizado pelo 
governo federal e por administrações regionais através do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal  
(IDH-M)”,  in  Programa  das  Nações  Unidas  para  o  Desenvolvimento  -  PNUD. Disponível  em: 
<http://www.pnud.org.br/IDH/DH.aspx>. Acesso em: 20 maio 2013.

43  O Índice de Desenvolvimento Humano - IDH corresponde à mensuração de 3 (três) pilares:
1) vida longa e saudável (saúde) – medida pela expectativa de vida;
2) acesso ao conhecimento (educação) – medido pela escolaridade média e pela expectativa de escolaridade;
3) padrão de vida (renda) – medido pela Renda Nacional Bruta (RNB)  per capita expressa em poder de 
paridade de compra (PPP) constante, em dólar, tendo 2005 como ano de referência.
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ao desenvolvimento e que, de certa forma, maximiza o impulso desenvolvimentista que vem 

sendo testemunhado, de modo específico, nas últimas décadas nestes dois países.

TABELA I
IDH 2013 ABSOLUTO E ÍNDICES COMPONENTES NOS BRICS

ÍNDICE BRASIL RÚSSIA ÍNDIA CHINA ÁFRICA 
DO SUL

IDH 2013 0,730 0,788 0,554 0,699 0,629

Saúde44 (em anos) 73,8 69,1 65,8 73,7 53,4

Educação45 (em anos) 10,7 13 8,05 9,6 10,8

Renda46 (PPP, em dólar) 10.152 14.461 3.285 7.945 9.594

Posição do país no ranking do IDH 85º 55º 136º 101º 121º

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, IDH 201347.

Destarte, não havendo mais dúvidas acerca do papel da saúde na maximização das 

liberdades  e  da  consecução do desenvolvimento,  nos  moldes  defendidos  pelo  economista 

indiano em apreço e à luz do novo desenvolvimento, mostra-se relevante destacar, ainda no 

âmbito dos países do grupo econômico dos BRICS, alguns indicadores de condições sanitárias 

e de investimento público em saúde, conforme se constata da análise da tabela II, infra:

TABELA II
CONDIÇÕES DE SAÚDE E INVESTIMENTOS PÚBLICOS NOS BRICS

INDICADOR BRASIL RÚSSIA ÍNDIA CHINA ÁFRICA 
DO SUL

Fecundidade 
(filhos por mulher)

1,8 1,5 2,5 1,7 2,4

Expectativa de vida
(em anos, ao nascer)

74 69 66 75 59

Mortalidade infantil
(por 1.000 nascidos vivo)

14 10 56 14 45

Mortalidade neonatal
(por 1.000 nascidos vivo)

9 6 31 9 15

44 Vida longa e saudável – medida pela expectativa de vida.
45 Acesso ao conhecimento (educação) – medido pela escolaridade média e pela expectativa de escolaridade.
46 Padrão de vida – medido pela Renda Nacional Bruta (RNB)  per capita expressa em poder de paridade de 

compra (PPP) constante, em dólar, tendo 2005 como ano de referência.
47 Disponível em: <http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/14/hdr2013_en_complete.pdf>.
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Gasto público per capita em saúde 
(PPP, em dólar)

474 809 44 236 443

Fonte: Organização Mundial da Saúde – OMS, World Health Statistics 201448.

A partir daí, vislumbra-se que o Brasil se encontra em uma situação bastante favorável 

em relação à Índia e à África do Sul, parcialmente melhor quando comparado à Rússia49 e 

emparelhado  com  a  conjuntura  chinesa,  embora  a  China  tenha  uma  despesa  com  saúde 

deveras menor que o panorama brasileiro. Nessa vertente, essa diferença maior entre os gastos 

chineses e brasileiros se justifica, sobretudo, pela intensa política social de promoção à saúde 

da China, a qual remonta a uma época bastante anterior à brasileira, dado que a saúde no país 

somente se tornara assunto de preocupação e conscientização social nas últimas décadas.

Com fulcro em todo esse entendimento de saúde enquanto um instrumento efetivo ao 

desenvolvimento e tendo restado traçada essa breve conjuntura da saúde pública brasileira no 

contexto dos países emergentes, necessário avançar, no presente momento, ao estudo da saúde 

pública prestada efetivamente pelo Estado, o que será realizado com vistas a uma análise 

crítica da eficácia da atuação estatal e da consecução do desenvolvimento no plano nacional. 

Para tanto, fundamental proceder, inicialmente, ao tratamento do direito social à saúde em 

estreita correlação com a teoria do mínimo existencial, dado o enquadramento desta como 

pauta da consagração dos direitos fundamentais, bem como a importância maior da tese em 

apreço à agenda de neodesenvolvimentista esposada no presente trabalho.

2.4  A SAÚDE COMO ALICERCE DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL

Uma vez comprovado o viés progressista do direito à saúde, especialmente porquanto 

o  mesmo  influi  nas  condições  de  vida  e  de  bem estar  do  indivíduo,  viabilizando  a  sua 

participatividade  e  a  maximização  do  seu  status  de  agente,  nos  termos  da  agenda 

neodesenvolvimentista, emerge uma nova perspectiva do direito sanitário, o qual passa a ser 

visto, no atual momento constitucional, enquanto um elemento concreto à subsistência e ao 

48 Disponível em: <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112738/1/9789240692671_eng.pdf?ua=1>.
49 No tocante à  Rússia,  importante frisar que seu quadro sanitário  bastante discrepante e  peculiar se deve, 

especialmente, à deterioração das condições de vida no período pós-soviético, momento em que houve um 
retrocesso na expectativa de vida da população russa, o que implicou uma queda de expectativa de vida de 
cerca de 20 anos. De outra banda, apesar desse quadro crítico, referido país tem como vantagem o fato de 
dispor de uma rede de serviços de saúde com boa cobertura pública, que remonta ao período soviético e que 
garante taxas relativamente baixas de mortalidade infantil e neonatal (NOGUEIRA,  Perspectivas críticas  
acerca da relação entre saúde e desenvolvimento com foco nos países BRIC. Sítio eletrônico).
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alcance do progresso do ser humano, conjuntura que, nos termos já afirmados em momento 

introdutório, passa a enquadrar a saúde no conceito de mínimo existencial50, encontrando-se, 

pois, em estreita relação com os direitos à vida e à dignidade da pessoa humana.

Com vistas em tal conjuntura, afigura-se fundamental analisar o substrato do mínimo 

existencial,  o qual teve sua origem remota na Alemanha do Pós-Segunda Guerra Mundial, 

mais precisamente na década de 1950, momento em que referida nação se encontrava em 

época de implantação de um Estado Social de Direito, preocupando-se notadamente com a 

consagração do bem-estar e dos direitos dos seus cidadãos, os quais haviam sido relegados a 

um plano sem importância durante todo o período do conflito bélico em epígrafe.

Referida noção de mínimo vital surge, pois, em terreno germânico, como uma resposta 

ao contexto histórico de reformas que antecedera tal conjuntura, precisamente enquanto uma 

garantia fundamental conferida aos jurisdicionados e voltada,  sobretudo, à viabilização de 

condições  materiais  capazes  de  lhes  assegurar  uma vida  digna  e  passível  de  progresso  e 

desenvolvimento. Tão logo elaborada, e ainda que a Lei Fundamental da Alemanha de 1949 

não  consagrasse  um  grande  número  de  direitos  sociais,  os  quais  são  intrinsecamente 

relacionados ao mínimo existencial, tal concepção alcançara uma quantidade progressiva de 

adeptos, entre os quais o jurista germânico Otto Bachof, assim como passara a integrar as 

próprias pautas do Tribunal Federal Administrativo e do Tribunal Constitucional Federal51.

50 Sintetizando e adiantando o enquadramento da saúde no mínimo existencial, destacam-se as lições de Luís 
Roberto Barroso, para quem: “[...] o conceito de mínimo existencial, também chamado de mínimo social, ou 
o direito básico às provisões necessárias para que se viva dignamente [...] são ideias dependentes do fato de  
os indivíduos serem 'livres da necessidade'  (free from want),  no sentido de que suas necessidades vitais 
sejam satisfeitas. Para serem livres, iguais e capazes de exercer uma cidadania responsável, os indivíduos 
precisam estar  além de  limiares  mínimos  de  bem-estar  [...].  Isso  exige  o  acesso  a  algumas  prestações 
essenciais – como educação básica e serviços de saúde – , assim como a satisfação de algumas necessidades 
elementares, como alimentação, água, vestuário e abrigo. O mínimo existencial, portanto, está no núcleo 
essencial dos direitos sociais e econômicos [...]” (BARROSO, 2013. p. 85).

51 Tratando  da  aceitação  inicial  da  agenda  do  mínimo  existencial  na  Alemanha,  Ingo  Sarlet  e  Mariana 
Figueiredo discorrem: “Na doutrina do Pós-Guerra, o primeiro jurista de renome a sustentar a possibilidade 
do reconhecimento de um direito subjetivo à garantia positiva dos recursos mínimos para uma existência  
digna foi  o publicista  Otto Bachof,  que,  já no início da década de 1950, considerou que o princípio da  
dignidade da pessoa humana [...] não reclama apenas a garantia da liberdade, mas também um mínimo de  
segurança social, já que, sem os recursos materiais para uma existência digna, a própria dignidade da pessoa 
humana ficaria sacrificada. […] Cerca de um ano depois da paradigmática formulação de Bachof, o Tribunal  
Federal  Administrativo  da  Alemanha (Bundesverwaltungsgericht),  já  no  primeiro  ano  de  sua  existência, 
reconheceu um direito subjetivo do indivíduo carente a auxílio material por parte do Estado, argumentando, 
igualmente com base no postulado da dignidade da pessoa humana, no direito geral de liberdade e no direito 
à vida, que o indivíduo, na qualidade de pessoa autônoma e responsável, deve ser reconhecido como titular  
de direitos e obrigações, o que implica principalmente a manutenção de suas condições de existência. […] 
Por fim, [...] também o Tribunal Constitucional Federal acabou por consagrar o reconhecimento de um direito  
fundamental à garantia das condições mínimas para uma existência digna. Da argumentação desenvolvida ao 
longo desta primeira decisão, extrai-se o seguinte trecho: 'certamente a assistência aos necessitados integra as 
obrigações essenciais de um Estado Social. [...] Isto inclui, necessariamente, a assistência social aos cidadãos,  
que, em virtude de sua precária condição física e mental, encontram-se limitados nas suas atividade sociais,  
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Tendo em vista essa ideia original e, inclusive, a complexidade em redor da definição 

do conteúdo do mínimo existencial,  dado que o mesmo demanda uma série de discussões 

acerca do que seria necessário e imprescindível à natureza humana, análises estas de cunho 

eminentemente social e cultural, além de jurídicas, extrai-se que o referido núcleo vital deve 

ser examinado à luz de uma ordem constitucional em particular, sobretudo porque os valores 

sociais e a cultura não são categorias universais, mas, sim, variáveis de acordo com cada 

momento histórico e, igualmente, com cada Estado. Com efeito, impossível adotar raciocínio 

diverso, eis que o que é considerado fundamental para uma sociedade pode não o ser para 

outra ou, ainda, ser protegida nesta em um grau de essencialidade distinta, até mesmo porque 

os próprios direitos fundamentais que dão supedâneo à tese do mínimo fisiológico dependem, 

diretamente, do exame aprofundado de um determinado sistema jurídico.

A esse respeito,  adentrando-se no exame da teoria  geral  dos direitos  fundamentais 

notadamente  sob  a  ótica  da  experiência  do  Estado  Constitucional  e  Social  de  Direitos 

implantado no Brasil, emerge que o Constituinte, assim como o legislador pátrio, encarregou-

se de positivar, por meio dos mais diversos enunciados normativos, a responsabilidade do 

Estado  à  prestação  do  chamado  mínimo  vital,  este,  concebido  enquanto  um conjunto  de 

direitos voltados à garantia de um substrato considerado essencial e inerente à subsistência e, 

inclusive, ao desenvolvimento humano, sem o qual o indivíduo não consegue se manter com 

dignidade nem, tampouco, evoluir e progredir qualitativamente.

Nessa  seara,  fundamental  asseverar  que,  ainda  que  se  verifiquem  dispositivos 

constitucionais e legais voltados à consecução dessas condições mínimas e aceitáveis de vida, 

o preceito do mínimo existencial não se encontra positivado, sendo, destarte, nos termos da 

mais abalizada doutrina, um verdadeiro princípio pré-constitucional intangível52, isto é, que 

subsiste  e  produz  efeitos  independentemente  de  previsão  normativa  expressa,  sobretudo 

porque  alcança  a  própria  existência  do  ser  humano,  remontando,  pois,  a  um pensamento 

existencial da seguinte categoria:  se o indivíduo sobrevive e progride, é porque seu mínimo  

vital está sendo observado e eficaz, independentemente de prévia positivação. Disso se extrai, 

não apresentando condições de prover a sua própria subsistência. A comunidade estatal deve assegurar-lhes 
pelo menos as condições mínimas para uma existência digna e envidar os esforços necessários para integrar  
estas pessoas na comunidade, fomentando seu acompanhamento e apoio na família ou por terceiros, bem 
como criando as indispensáveis instituições assistenciais'” (SARLET; FIGUEIREDO, 2008. p. 7).

52 Nos termos das  lições  de Gisele  Maria  Dal  Zot  Flores,  citando doutrinadores  pátrios,  “[...]  o  direito  às  
condições mínimas de existência digna […] é pré-constitucional,  visto que inerente à condição humana; 
constitui direito público subjetivo do cidadão, condicionando a ordem jurídica e não sendo outorgado por 
esta; possui validade erga omnes, aproximando-se do conceito e das consequências do estado de necessidade; 
não  se  esgota  no  elenco  do  art.  5º  da  Constituição  nem em catálogo  preexistente;  ainda,  é  dotado  de 
historicidade, variando de acordo com o contexto social” (FLORES, 2007. p. 75/76).
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outrossim, a própria amplitude do conceito, de modo que a parcela do mínimo existencial que 

se encontra positivada constitui um rol meramente exemplificativo, jamais taxativo.

Sob  referido  prisma,  dada  a  essencialidade  maior  de  tal  instituto  pré-jurídico  à 

condição humana e, mais especificamente, ao estado de agente do indivíduo, grande parte dos 

juristas que se encarregam do tema empreende esforços no sentido da demonstração de que 

referido instrumento não consiste na busca da garantia de condições confortáveis e ótimas de 

existência humana, mas, sim, ao contrário, de fatores mínimos capazes de propiciar uma vida 

digna e condizente com a natureza humana53. Em outras palavras, o que a teoria do mínimo 

existencial propõe é a viabilização de meios hábeis à propulsão e ao fomento da liberdade dos 

indivíduos, a fim de que os mesmos se livrem da pobreza absoluta e passem a lutar pelo seu 

desenvolvimento pessoal e, consequentemente, pela melhoria da qualidade de vida e do bem-

estar. Daí, o entendimento mais abalizado no sentido de que o mínimo existencial se encontra 

em estreita e intrínseca relação com a agenda neodesenvolvimentista acima defendida.

Contudo, a plena concretização do mínimo existencial não é tarefa fácil, mormente em 

decorrência de seu viés dúplice, que exige, para a oferta de condições favoráveis à existência 

e ao progresso do ser humano, uma atuação dinâmica do Poder Público, que, nos termos já 

referidos em momento introdutório, deve empreender linhas de conduta concomitantemente 

positivas  e  negativas  rumo  ao  cumprimento  e  à  efetivação  dos  direitos  fundamentais 

englobados  no  conjunto  do  mínimo  existencial.  Em  outras  palavras,  isto  é  dizer  que  a 

consecução do núcleo vital mínimo depende, sobretudo, da efetividade dos direitos sociais, os 

quais  exigem,  notadamente  do  Estado,  ora  prestações  e  esforços  concretos  e  positivos, 

empreendidos onerosamente54 por meio das políticas públicas, ora status negativus ou deveres 

de  non facere  e de abstenção, materializados através de proibições de intervenção do Poder 

Público nas mais várias liberdades e faculdades mínimas ínsitas aos particulares.

A partir  daí,  uma  vez  constatado  que  o  rol  mínimo  fisiológico  se  apresenta  em 

intrínseca relação com os direitos fundamentais de cunho social, notadamente prestacionais, é 

salutar o destaque de que tais garantias constitucionais não se reduzem, inequivocamente, a 

53 Voltando-se  ao tratamento do mínimo existencial  enquanto um  piso ou conteúdo ínfimo e intangível  de 
direitos e condições imprescindíveis à subsistência humana, Ricardo Lobo Torres dispõe o seguinte: “[...] a  
dignidade humana e as condições materiais da existência não podem retroceder aquém de um mínimo, do 
qual nem os prisioneiros, os doentes mentais e os indigentes podem ser privados. O fundamento do direito ao 
mínimo existencial, por conseguinte, reside nas condições para o exercício da liberdade ou até na liberdade  
para ao fito de diferençá-las da liberdade que é mera ausência de constrição” (TORRES, 1997. p. 70).

54 Tratando do ônus envolvido  nas  prestações positivas  atinentes ao mínimo existencial,  Wilson Steinmetz 
afirma que, ainda que as obrigações positivas impostas ao Estado demandem disponibilidade de recursos 
orçamentários, “se são direitos fundamentais, então exigem o cumprimento. Como garantia de um mínimo 
vital, não estão a livre disposição dos sujeitos obrigados” (STEINMETZ, 2004. p. 282).
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meras manifestações do mínimo existencial, até mesmo porque o rol fundamental de direitos, 

porquanto  deveras  abrangente  e  prolixo,  possui  preceitos  que  nada  dizem  respeito  às 

necessidades  maiores  inerentes  à  natureza  humana55.  Frise-se,  outrossim,  que  os  próprios 

direitos  conexos  ao  mínimo  vital  não  são  abrangidos  totalmente  neste  conceito, 

principalmente porque, conforme já visto, o mínimo existencial se refere a apenas um mínimo 

de fatores viáveis à subsistência do ser humano, e não à dispensação de condições ótimas de 

vida. Tal ideia permite concluir que somente uma parcela dos direitos que buscam melhorias 

nas condições de vida e desenvolvimento, a exemplo dos direitos à dignidade humana, à vida 

e à saúde, entre outros, é que se encontra afeta ao núcleo intangível do mínimo existencial56.

De  tudo  isso  se  extrai,  ainda,  a  manifesta  essencialidade  desse  núcleo  mínimo 

existencial,  cujos  direitos  sociais  envolvidos  devem,  porquanto  relacionados  às  condições 

ínfimas sem as quais os indivíduos não sobrevivem nem se desenvolvem, em consonância 

com  a  ponderação  dos  princípios  preconizada  por  Robert  Alexy,  sobrepor-se  às  demais 

categorias de direitos fundamentais, inclusive seus pares de cunho predominantemente social, 

tendo em vista a enorme carga valorativa em redor desses preceitos fundamentais mínimos57.

Dessa ordem de ideias e avaliando-se, à luz do ordenamento constitucional brasileiro, 

quais dos preceitos fundamentais (sociais) devem preponderar sobre os demais, em vista de 

integrarem o conteúdo mínimo existencial, nos moldes já declinados, evidencia-se que três 

garantias constitucionais são de máxima importância à consagração da tese do núcleo vital de 

direitos, sobretudo porque, sob vários aspectos, as mesmas integram os elementos e condições 

de vida sem os quais o ser humano não subsiste nem, sequer, progride, chegando, inclusive, a 

condicionarem a própria existência humana. São eles os direitos fundamentais à dignidade da 

pessoa  humana,  à  vida  e  à  saúde,  remetidos  recorrentemente  na  Carta  Constitucional  e 

principais elementos viabilizadores do mínimo vital, conforme tratado a seguir.

55 Atendo-se especificamente ao núcleo existencial que se encontra positivado no ordenamento jurídico pátrio, 
Sarlet e Figueiredo lecionam que o mínimo vital passa a ser consagrado, sobretudo, na essência de alguns  
direitos de cunho social, não se confundindo, porém, com os mesmos, posto que a enorme abrangência desse 
rol de direitos faz com que parcela deles seja supérflua. Neste sentido, dispõem: “o Poder Constituinte de 
1988 acabou por reconhecer um conjunto heterogêneo e abrangente de direitos (fundamentais) sociais, o que,  
sem que se deixe de admitir a existência de diversos problemas ligados a uma precária técnica legislativa e 
sofrível sistematização […] acaba por gerar consequências relevantes para a compreensão do que são, afinal  
de contas, os direitos sociais como direitos fundamentais” (SARLET; FIGUEIREDO, 2008. p. 3).

56 Arrematando a ideia de que apenas uma parcela dos direitos sociais se encontra afetada à noção do mínimo 
vital, merece destaque o escólio de Ingo Sarlet e Mariana Filchtiner Figueiredo, para quem: “[...] os próprios  
direitos sociais específicos (como a assistência social, a saúde, a moradia, a previdência social, o salário  
mínimo dos trabalhadores, entre outros) acabaram por abarcar algumas das dimensões do mínimo existencial,  
muito  embora  não  possam  e  não  devam  ser  (os  direitos  sociais)  reduzidos  pura  e  simplesmente  a  
concretizações e garantias do mínimo existencial [...]” (SARLET; FIGUEIREDO, 2008. p. 10).

57 In ALEXY, 2002. p. 419/494.
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2.4.1 A saúde e os direitos à vida e à dignidade da pessoa humana

Em  conformidade  com  o  pensamento  tecido  nos  parágrafos  acima  a  respeito  do 

conteúdo  e  do  alcance  do  mínimo  existencial  no  constitucionalismo  brasileiro,  relevante 

adentrar, ora, na relação inequívoca entre a tese do núcleo vital fundamental e os direitos 

fundamentais à dignidade da pessoa humana, à vida e à saúde, tendo em vista, principalmente, 

que tal conexão almeja esboçar um viés claro e prático acerca da teoria em comento, assim 

como lançar as bases da análise a ser empreendida na sequência do estudo, sobretudo porque 

tal raciocínio traça o âmbito de atuação do Poder Público na prestação das políticas públicas 

de saúde, a responsabilidade do particular no cumprimento do direito à saúde e, igualmente, a 

pauta da regulação a ser efetivada sobre o campo da saúde prestada pela iniciativa privada.

Nesse sentido, por meio de um exame do acervo de direitos fundamentais consagrados 

na  Constituição  Federal  de  1988,  denota-se  a  intangibilidade  e  a  dimensão  da  proteção 

conferida à dignidade humana, alçada ao grau de princípio fundamental (Artigo 1º, III, entre 

outros), como também à vida (Artigo 5º, caput, entre outros) e à saúde (Artigo 6º, caput, entre 

outros),  as  quais  estão  intrinsecamente  relacionadas  e  condicionadas  entre  si,  bastando 

destacar, nesse viés, as seguintes ilações: a vida digna (qualidade de vida) pressupõe a vida e  

a saúde; a vida se mantém e potencializa com condições de vida dignas e com a saúde; assim  

como a saúde tem por pressuposto a vida e se potencializa com condições de vida dignas.

Justamente como uma consequência de tal posicionamento, não restam dúvidas de que 

estes direitos fundamentais supremos, porquanto referentes à manutenção do bem maior da 

existência humana (a vida) e propiciadores das condições mais genéricas do desenvolvimento 

humano, nas linhas do neodesenvolvimentismo esposado no estudo vertente, envolvem uma 

carga intangível e considerável do núcleo vital consagrado na teoria do mínimo existencial, 

sobretudo  porque,  conforme  já  aduzido,  abrangem  elementos  e  condições  de  vida 

fundamentais  à  natureza  humana,  sem as  quais,  reprise-se,  o  indivíduo não sobrevive  ou 

alcança um patamar de vida digno e condizente com o desenvolvimento.

Para a comprovação de tal nexo à luz de um prisma mais conceitual, basta denotar, por 

exemplo, o ponto de intersecção entre a teoria da dignidade da pessoa humana e a agenda 

consagradora do mínimo existencial. Nesses termos, saliente-se que a própria concepção do 

princípio fundamental de uma vida digna, apesar de não se confundir com a ideia do mínimo 
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fisiológico, já desponta elementos idênticos àqueles atribuídos ao núcleo vital intangível do 

ser  humano,  notadamente  pelo  fato  de  se  referir,  conforme  apregoa  a  mais  abalizada 

doutrina58, aos caracteres intrínsecos do homem que o tornam um sujeito de direitos, assim 

como um ser digno de respeito, autonomia e ampla participatividade ativa na sociedade.

Por sua vez, trasladando-se referido raciocínio à seara dos direitos à vida e à saúde, 

denota-se, aqui, o mesmo nexo que se verifica com o princípio fundamental da dignidade da 

pessoa  humana,  acima  explanado,  posto  que  tais  garantias  constitucionais  possuem, 

igualmente,  um  núcleo  intangível  que  se  reporta  à  própria  essência  da  existência  e  da 

sobrevivência humanas, sobretudo porque, sem vida ou saúde, o ser não se encontra apto à 

existência ou, sequer, à sobrevivência ou à busca do desenvolvimento. Dessa feita, inegável 

que os três direitos em epígrafe se enquadram e subsumem nos conceito e conteúdo da teoria 

do mínimo existencial, nos termos do que vem se manifestando, inclusive, a Jurisprudência 

dominante do Colendo Supremo Tribunal Federal e das mais várias Cortes de Justiça pátrias.

Corroborando o acolhimento, nas pautas do Poder Judiciário, notadamente do STF, dos 

direitos à dignidade da pessoa humana, da vida e da saúde enquanto manifestações do núcleo 

mínimo  vital,  evidenciam-se,  em incontáveis  julgados,  a  proteção  maior  conferida  a  tais 

direitos fundamentais, os quais prevalecem sobre outras garantias conflitantes e  passam a 

gozar de uma proteção quase absoluta. Nesse sentido, adiante-se que o Poder Judiciário59, 

58 Adentrando na conexão entre o mínimo existencial  e os direitos à  dignidade humana, à vida e à  saúde,  
destaque-se que o conceito do núcleo vital mínimo em muito se aproxima da ideia de dignidade da pessoa  
humana,  bastando trazer  à colação, assim, a conceituação jurídica formulada pelo jurista Ingo Wolfgang 
Sarlet: “Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distinta de cada ser humano que o 
faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste 
sentido,  um complexo  de  direitos  e  deveres  fundamentais  que  assegurem a  pessoa  tanto  contra  todo  e  
qualquer  ato  de  cunho  degradante  e  desumano,  como  venham a  lhe  garantir  as  condições  existenciais  
mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa co-responsável nos 
destinos da própria existência e da vida em comunhão dos demais seres humanos” (SARLET, 2001. p. 60).

59 Sobre o tratamento jurisprudencial declinado à temática da relação entre o mínimo existencial e direitos 
constitucionais  a  exemplo  do  direito  social  à  saúde,  que  será  melhor  explorado  em  capítulo  futuro, 
fundamental adentrar no exame de trechos de ementa do Supremo Tribunal Federal,  os quais denotam a  
imprescindibilidade  da  prevalência  sobre  os  demais  daqueles  direitos  sociais  relacionados  ao  núcleo 
intangível  vital,  assim como,  a  vedação ao  retrocesso  social,  in  verbis:  “[...]  DESCUMPRIMENTO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS EM SEDE CONSTITUCIONAL: HIPÓTESE LEGITIMADORA DE 
INTERVENÇÃO  JURISDICIONAL.  -  O  Poder  Público  -  quando  se  abstém  de  cumprir,  total  ou 
parcialmente, o dever de implementar políticas públicas definidas no próprio texto constitucional - transgride,  
com esse comportamento negativo, a própria integridade da Lei Fundamental, estimulando, no âmbito do 
Estado, o preocupante fenômeno da erosão da consciência constitucional. Precedentes: ADI 1.484/DF, Rel.  
Min.  CELSO  DE  MELLO,  v.g..  -  A inércia  estatal  em  adimplir  as  imposições  constitucionais  traduz 
inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mesmo, comportamento 
que  deve  ser  evitado.  É  que  nada  se  revela  mais  nocivo,  perigoso  e  ilegítimo  do  que  elaborar  uma  
Constituição,  sem  a  vontade  de  fazê-la  cumprir  integralmente,  ou,  então,  de  apenas  executá-la  com  o 
propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustados à conveniência e 
aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos. - A intervenção do Poder 
Judiciário,  em  tema  de  implementação  de  políticas  governamentais  previstas  e  determinadas  no  texto 
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decidindo de  tal  modo,  verte,  com frequência,  até  mesmo em razão do cunho social  dos 

direitos  em questão,  em direção  ao  amplo  reconhecimento  da  responsabilidade  do  Poder 

Público no cumprimento das prestações e políticas públicas implementadas rumo à efetivação 

dos direitos à dignidade, à vida e à saúde, assim como julga com base no efeito non cliquet, 

segundo o qual tais garantias fundamentais não podem ser restringidos ou abolidos da ordem 

constitucional vigente, sob pena de ofensas ao Estado Constitucional e Social de Direito.

À luz desse pensamento e focando-se, ora, no direito social à saúde, em virtude de sua 

relevância maior ao presente estudo, afigura-se salutar o destaque de que a própria efetivação 

desse direito fundamental,  a par  de sua relação intrínseca e indubitável com a agenda do 

conteúdo mínimo fisiológico, já discutida e explicitada, em muito se aproxima da disciplina e 

da proteção conferida ao referendado e intangível núcleo mínimo existencial.

constitucional, notadamente na área da educação infantil (RTJ 199/1219-1220), objetiva neutralizar os efeitos 
lesivos e perversos, que, provocados pela omissão estatal, nada mais traduzem senão inaceitável insulto a 
direitos básicos que a própria Constituição da República assegura à generalidade das pessoas. Precedentes. A 
CONTROVÉRSIA PERTINENTE À “RESERVA DO POSSÍVEL” E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO 
EXISTENCIAL:  A QUESTÃO  DAS  “ESCOLHAS TRÁGICAS”.  -  A destinação  de  recursos  públicos, 
sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas 
públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais 
assegurados  pela  Constituição  da  República,  daí  resultando  contextos  de  antagonismo  que  impõem,  ao 
Estado,  o  encargo  de  superá-los  mediante  opções  por  determinados  valores,  em  detrimento  de  outros 
igualmente  relevantes,  compelindo,  o  Poder  Público,  em  face  dessa  relação  dilemática,  causada  pela 
insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras “escolhas trágicas”, em 
decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a 
intangibilidade  do  mínimo  existencial,  em  ordem  a  conferir  real  efetividade  às  normas  programáticas 
positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. - A cláusula da reserva do possível - que não  
pode  ser  invocada,  pelo  Poder  Público,  com  o  propósito  de  fraudar,  de  frustrar  e  de  inviabilizar  a 
implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na 
garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, 
emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de 
“mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, 
e art.  3º,  III),  compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir  
condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de  
liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos 
sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o  
direito à  saúde, o  direito à  assistência social,  o  direito  à  moradia,  o  direito  à  alimentação e o direito  à  
segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). A PROIBIÇÃO 
DO  RETROCESSO  SOCIAL  COMO  OBSTÁCULO  CONSTITUCIONAL  À  FRUSTRAÇÃO  E  AO 
INADIMPLEMENTO,  PELO  PODER PÚBLICO,  DE DIREITOS PRESTACIONAIS.  -  O  princípio  da 
proibição  do  retrocesso  impede,  em  tema  de  direitos  fundamentais  de  caráter  social,  que  sejam 
desconstituídas  as  conquistas  já  alcançadas pelo cidadão ou pela formação social  em que ele  vive.  -  A 
cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à 
educação, o direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses 
direitos  fundamentais  individuais  ou  coletivos,  obstáculo  a  que  os  níveis  de  concretização  de  tais 
prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado. Doutrina. 
Em conseqüência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever 
não só de torná-los efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a 
preservá-los,  abstendo-se  de  frustrar  -  mediante  supressão  total  ou  parcial  -  os  direitos  sociais  já  
concretizados. [...]  (Supremo Tribunal Federal, ARE 639337 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, 2ª 
Turma, julgado em 23/08/2011, Publicado no DJe do dia 14-09-2011). 
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Em outras palavras, relevante salientar que, exatamente como denotado a respeito do 

conteúdo mínimo existencial,  o  direito  social  à  saúde:  1)  enquanto  dotado de uma carga 

valorativa ínsita aos princípios, tende a preponderar sobre os demais normativos em conflito, 

assim como; 2) desenrola-se por meio de deveres de abstenção e, principalmente, de ação, os 

quais  impõem  ao  destinatário  da  norma  uma  linha  de  conduta  positiva  voltada  ao 

cumprimento de prestações e de políticas públicas positivas direcionadas à disponibilização 

dos serviços voltados à maximização e manutenção da saúde de seus titulares.

Nesse norte, portanto, evidenciando-se estes caracteres essenciais impingidos na teoria 

do mínimo existencial, assim como no direito à saúde, os quais têm nas prestações positivas 

os maiores meios de instrumentalização e efetivação, cumpre proceder, no presente momento, 

ao exame da  reserva do possível, instituto jurídico que, em viés oposto à implantação e ao 

cumprimento das políticas públicas, tenciona a limitação da atuação estatal, sobretudo porque 

as  linhas  de  conduta  positivas  impostas  ao  Estado  lato  sensu demandam o dispêndio  de 

enormes recursos públicos e, consequentemente, uma ampla disponibilidade orçamentária.

2.4.2 Políticas públicas e orçamento: necessário debate entre o mínimo existencial 

e a teoria da reserva do possível no plano da efetivação do direito social à saúde

Em vista de tal ordem de ideias, focando-se especificamente o cunho prestacional dos 

direitos sociais60, o qual prepondera no caso da realização do direito à saúde, verifica-se que 

os mesmos, porquanto efetivados principalmente através da realização das políticas públicas 

e de prestações estatais vinculadas a bens materiais, demandam a realização de dispêndios 

elevadíssimos por parte de seu destinatário, conjuntura que, no mais das vezes, afigura-se a 

principal  restrição  à  concretização daqueles  direitos  fundamentais  que  impõem prestações 

positivas ou de ação. Justamente nessa etapa, pois, emerge a importância maior do tratamento 

60 Importante asseverar que o que se trata no presente tópico é apenas o viés prestacional dos direitos sociais,  
eis que, nos termos já denotados, tal categoria de direitos não se limita à imposição de obrigações positivas  
ou de ação (função social), mas também, abrange deveres de abstenção ou omissão  (função individual), 
segundo os quais o destinatário da norma não pode restringir ou inviabilizar a fruição do direito por parte de  
seu titular. Denotando o hibridismo dos direitos, saliente-se que “todos os direitos fundamentais […] são, de 
certo modo, sempre direitos positivos, no sentido de que também os direitos de liberdade e direitos de defesa 
em geral exigem, para que sejam efetivados, um conjunto de medidas positivas por parte do poder público e 
que  sempre  abrangem  a  alocação  significativa  de  recursos  materiais  e  humanos  para  sua  proteção  e 
efetivação […]”  (SARLET; FIGUEIREDO, 2008. p. 12).  Corroborando tal  ideia,  destaca-se a teoria dos 
direitos humanos plurifuncionais, apregoada por Fabiano André de Souza Mendonça, segundo a qual um 
dado direito não se enquadra em apenas uma geração de direitos, mas sim, possui elementos que se espraiam 
entre as funções individual, social e ambiental, sendo o enquadramento dos direitos em dimensões, por sua 
vez, determinado pela função de um determinado direito que prevalece e sobressai em relação às demais.
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da teoria da reserva do possível, nos termos do que será discutido nos parágrafos seguintes.

A esse respeito, antes de proceder às implicações da reserva do possível no âmbito do 

direito  social  à  saúde  e  a  fim  de  melhor  entender  tal  instituto,  faz-se  fundamental  tecer 

esclarecimentos  acerca  do  contexto  histórico  que  conferiu  supedâneo  ao  instrumento  em 

apreço. Nessa esteira, salutar o destaque de que tal teoria remonta à Alemanha da década de 

1970, época em que, o Tribunal Constitucional Federal, discutindo a efetividade dos direitos 

sociais  em  contraponto  à  reserva  da  capacidade  financeira  do  Poder  Público,  mais 

precisamente no âmbito do ingresso na educação superior, decidira que a prestação reclamada 

pelo cidadão,  mesmo a despeito de se enquadrar,  prima facie,  no conteúdo de um direito 

social,  deve  possuir  correspondência  com as  reais  condições  do  Estado,  de  modo  que  o 

administrado só pode exigir aquilo que se encontre dentro de uma relação de razoabilidade e 

de proporcionalidade61 com o que se pode exigir da entidade estatal62.

Sob referido prisma, adentrando no tratamento dos gastos envolvidos no cumprimento 

dos  direitos  sociais,  emerge  que  o  instituto  da  reserva  do  possível,  tal  como  concebido 

atualmente, transita em redor das efetivas disponibilidade de bens materiais e recursos, assim 

como da razoabilidade e da possibilidade jurídica da prestação reclamada para o cumprimento 

do direito social. Desse modo, passa a discutir a responsabilidade do destinatário do direito à 

luz  de  três  prismas  distintos,  porém  estritamente  relacionados  entre  si,  quais  sejam:  um 

essencialmente fático,  isto é,  voltado à aferição de recursos concretos ao cumprimento da 

medida (verbas, leitos, medicamentos); outro puramente jurídico, encarregado de analisar a 

capacidade  jurídica  e  a  plausibilidade  da  disposição  em  redor  da  prestação  invocada;  o 

terceiro,  por  sua  vez,  dirigido  ao  exame  da  razoabilidade  da  conduta,  aproximando  a 

realização das políticas públicas ao dever de eficiência63 da Administração Pública.

Dessa  feita,  tomando-se  em consideração o  plano tríplice  da  teoria  da  reserva  do 

61 Ao se tratar do elemento razoabilidade enquanto pauta da teoria da reserva do possível, o qual preconiza que, 
ainda que o Estado detenha recursos e capacidade jurídica, só pode o titular do direito social reclamar uma 
prestação positiva se a mesma estiver dentro de uma lógica de razoabilidade e proporcionalidade, esboça-se, 
desde já,  uma relação entre a efetivação dos direitos sociais prestacionais e o princípio constitucional da 
eficiência administrativa, nos termos do entendimento que será retomado e aprofundado no tópico 3.3. 

62 In SARLET; FIGUEIREDO, 2008. p. 13/14.
63 Adiantando a aplicação do princípio da eficiência na efetivação dos direitos sociais e, especificamente, do 

cumprimento das políticas públicas, mesmo a despeito do melhor tratamento do tema no tópico 3.3,  infra, 
urge ressaltar que as prestações reclamadas ao Poder Público devem ser razoáveis e proporcionais para serem 
exigíveis. Isto é dizer, nos termos da abalizada doutrina pátria: "[...] que os responsáveis pela efetivação de  
direitos fundamentais [...] deverão observar os critérios parciais de adequação (aptidão do meio no que diz  
com  a  consecução  da  finalidade  almejada),  necessidade  (menor  sacrifício  do  direito  restringido)  e  da 
proporcionalidade em sentido estrito (avaliação da equação custo-benefício - para alguns, da razoabilidade no 
que diz com a relação entre os meios e os fins" (SARLET; FIGUEIREDO, 2008. p. 16).
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possível (campos fático e jurídico e esfera da razoabilidade), vislumbra-se que a aplicação 

desse instituto no caso concreto se desenvolve a partir de um exame complexo da conjuntura e 

de todo o substrato envolvidos, de modo a se partir do exame da possibilidade fática para, 

somente após, avançar à análise das questões jurídicas e culminar com a devida avaliação da 

proporcionalidade da medida reclamada, esta, nos termos da eficiência a ser tratada adiante.

Em outras palavras, a avaliação da plausibilidade das prestações voltadas à consecução 

dos direitos sociais se desdobra da seguinte maneira: em havendo disponibilidade efetiva de 

recursos, encontra-se comprovado o prisma fático; contudo, tal não implica na assunção direta 

da responsabilidade do destinatário da norma positivadora do direito social; pelo contrário, 

demanda-se  ainda  que  a  prestação  seja  juridicamente  exigível  contra  esta  pessoa,  o  que 

implica que, em sendo direcionada à atuação do Poder Público, é mister que haja, além dos 

recursos  concretos,  uma  previsão  orçamentária  permissiva  da  atuação  estatal;  ademais,  é 

fundamental que a prestação envolvida se encontre dentro da lógica do razoável.

Somente após efetivada tal linha de raciocínio, com o alcance de resposta positiva 

relativamente  a  todos  esses  passos  enumerados,  é  que  se  vislumbra  a  obrigatoriedade de 

atuação positiva por parte do Estado, no sentido da realização de um determinado direito 

social. Destarte, resta inegável que, em restando comprovado algum óbice a tais elementos 

(searas do fático, jurídico64 e razoável), questiona-se a possibilidade de inércia do Estado, sem 

que haja a configuração do descumprimento inescusável do direito prestacional.

Contudo, dada a eficácia plena dos direitos fundamentais, nas linhas do artigo 5º, § 1º, 

da Constituição Federal de 1988, afirme-se que essa sobreposição dos direitos sociais pela 

reserva do possível somente se legitima com a demonstração inequívoca da impossibilidade 

de  atuação  do  Poder  Público,  esta,  decorrente  da  ausência  de  um  dos  três  elementos 

supramencionados. Nessa senda, não basta a mera invocação da reserva do possível por parte 

da Fazenda Pública, sob pena de inefetividade dos direitos sociais; é necessário, pois, que a 

mesma  adentre  na  exposição  da  realidade  concreta  da  Administração  Pública  e, 

consequentemente, logre êxito na comprovação da escassez de recursos essenciais à medida 

reclamada ou ainda da desproporcionalidade ou ineficiência da prestação envolvida.

64 No que pertine à discussão acerca da capacidade de a reserva do possível jurídica afastar a obrigatoriedade 
da atuação prestacional do Estado, grande parte da doutrina esboça uma distinção prática entre a limitação 
concreta/fática e a restrição jurídica, esta, a qual se pauta na existência de recursos e indisponibilidade destes 
por ausência de dotação orçamentária. Neste viés,  tal corrente, capitaneada pelos juristas Canotilho, Eros  
Grau e Ingo Sarlet, entre outros, discorre que a reserva do possível em sua vertente jurídica deve ser vista 
com temperamentos,  tendo  em  vista  que  esta  cláusula  limitativa  das  prestações  estatais  "não  pode  ser 
reduzida a limite posto pelo orçamento, até porque, se fosse assim, um direito social sob 'reserva de cofres 
cheios' equivaleria, na prática, [...] a nenhuma vinculação jurídica" (GRAU, 2005. p. 105).
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Trasladando-se a análise da reserva do possível à conjuntura do direito social à saúde, 

impende ressaltar que a discussão da aplicabilidade de tal instituto jurídico no âmbito deste 

direito fundamental é salutar, considerando que parcela dessa garantia constitucional integra o 

rol intangível do mínimo existencial. Nessa senda, salutar a retomada da inteligência segundo 

a qual o direito social à saúde, ao envolver condutas de defesa e, notadamente, de prestações, 

almeja a garantia daquelas condições mínimas de subsistência e de desenvolvimento do ser 

humano, ainda que, nos termos do já explicitado, não se possa ser reducionista a ponto de 

resumir totalmente tal direito ao núcleo do conteúdo mínimo existencial.

Assim,  tendo  em  vista  que  somente  parte  das  implicações  decorrentes  do  direito 

prestacional à saúde tramitam em redor desse núcleo vital intrínseco, há de se afirmar que a 

abrangência das situações e casos dentro do conteúdo do mínimo fisiológico é contingencial e 

casuístico, devendo ser aferida de acordo com inúmeros caracteres, a exemplo dos contextos 

social,  cultural,  jurídico,  entre outros.  Dessa feita,  em sendo o caso atinente à parcela  do 

direito  sanitário  ínsita  ao mínimo existencial,  uma peculiaridade emerge no que pertine à 

aplicabilidade, nos moldes e condições já declinadas, da teoria da reserva do possível.

A esse respeito, assevere-se que, do conflito entre os institutos jurídicos do mínimo 

existencial e da reserva do possível no âmbito do direito à saúde, o que se vislumbra, em 

regra, é a necessidade sopesamento de tais preceitos, segundo o que, frequentemente e à luz 

de um exame apurado das circunstâncias, prevalece a autoridade da proteção do núcleo vital 

em detrimento da inaplicabilidade da cláusula da reserva do possível. Tal é o que ocorre uma 

vez  que,  na condição de  princípio  constitucional  inerente ao núcleo vital  intangível,  essa 

parcela do direito à saúde afeta ao mínimo fisiológico, porquanto correspondente ao conjunto 

de garantias sem as quais o ser humano não subsiste nem progride, goza de uma primazia 

quase que irrestrita sobre os demais direitos, predominando, muitas vezes, sobre a limitação 

da responsabilidade estatal e sobre o exame da razoabilidade da prestação pleiteada65.

65 Vertendo neste sentido, destaca-se a consagrada Jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive do STF, de 
cujas pautas de julgamento se extrai a brilhante ponderação entre mínimo existencial e reserva do possível 
realizada na decisão da ADPF 45, de Relatoria do Min. Celso de Mello, cujos excertos seguem: “a realização 
dos direitos econômicos,  sociais e culturais [...]  depende, em grande medida, de um inescapável vínculo 
financeiro  subordinado  às  possibilidades  orçamentárias  do  Estado,  de  tal  modo  que,  comprovada, 
objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente 
exigir, considerada a limitação material referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta  
Política.  Não  se  mostrará  lícito,  no  entanto,  ao  Poder  Público,  em  tal  hipótese  –  mediante  indevida 
manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa – criar obstáculo artificial que revele o 
ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar,  de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a  
preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência.  Cumpre  
advertir,  desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo 
objetivamente  aferível  –  não  pode  ser  invocada,  pelo  Estado,  com  a  finalidade  de  exonerar-se  do 
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Em outras palavras, elucidando melhor tal questão, grande parte dos juristas pátrios66 

se encarrega de esboçar a ideia de que o mínimo existencial busca garantir um mínimo de 

efetividade  do  direito  que  se  discute,  in  casu a  saúde,  parcela  aquela  que  se  encontra 

consignada no rol de exigibilidade incondicionada do titular do direito, de modo que o mesmo 

pode exigi-la do destinatário da norma, notadamente o Poder Público, o qual não pode se 

escusar de seu cumprimento, sequer mediante a comprovação da reserva do possível. 

Contudo, apesar de o Poder Público ficar impossibilitado de suscitar a cláusula da 

reserva  do possível  para  se esquivar  e  denegar  completamente a  prestação invocada pelo 

titular do direito inerente ao mínimo vital, pode o Estado suscitar referido instituto para o fim 

de,  à luz do princípio da eficiência e do juízo de razoabilidade,  pleitear a substituição da 

prestação reclamada por outra  igualmente eficaz ao quadro do paciente e,  inclusive,  mais 

econômica aos cofres da Fazenda Pública. Para tanto, deve o Estado fazer prova inequívoca 

das limitações impostas reserva do possível, assim como da plena eficácia, disponibilidade, 

economicidade e razoabilidade em redor do tratamento alternativo oferecido.

Como uma consequência dessa ordem de ideias, evidencia-se a fundamentalidade da 

proteção do direito social à saúde em face do Estado, eis que, pelo simples fato de tal preceito 

integrar a pauta do mínimo existencial, não pode o mesmo ser afastado em proveito da reserva  

do  possível  ou,  mais  especificamente,  de  um  intuito  puramente  materialista  da  Fazenda 

Pública. Justamente em tal ponto, considerando-se a premente necessidade de garantia desse 

bem tão sensível, emerge a necessidade de se adentrar no exame apurado da atuação do Poder 

Público rumo à efetivação do direito prestacional à saúde, nos termos do capítulo seguinte.

cumprimento  de  suas  obrigações  constitucionais,  notadamente  quando,  dessa  conduta  governamental 
negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de 
um sentido de essencial fundamentalidade. Daí a correta ponderação de ANA PAULA DE BARCELLOS 
[...]: 'Em resumo: a limitação de recursos existe e é uma contingência que não se pode ignorar. O intérprete 
deverá levá-la em conta ao afirmar que algum bem pode ser exigido judicialmente, assim como o magistrado, 
ao determinar seu fornecimento pelo Estado. Por outro lado, não se pode esquecer que a finalidade do Estado 
ao obter recursos, para, em seguida, gastá-los sob a forma de obras, prestação de serviços, ou qualquer outra 
política  pública,  é  exatamente  realizar  os  objetivos  fundamentais  da  Constituição.  A meta  central  das 
Constituições modernas, e da Carta de 1988 em particular, pode ser resumida, como já exposto, na promoção 
do bem-estar do homem, cujo ponto de partida está em assegurar as condições de sua própria dignidade, que 
inclui, além da proteção dos direitos individuais, condições materiais mínimas de existência. Ao apurar os  
elementos fundamentais dessa dignidade (o mínimo existencial),  estar-se-ão estabelecendo exatamente os 
alvos prioritários dos gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é que se poderá discutir, relativamente aos  
recursos  remanescentes,  em que  outros  projetos  se  deverá  investir.  O  mínimo  existencial,  como se  vê,  
associado  ao  estabelecimento  de  prioridades  orçamentárias,  é  capaz  de  conviver  produtivamente  com a 
reserva do possível.' (grifei) Vê-se, pois, que os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do 
possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -,  
traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social  
deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado [...]”.

66 In SARLET; FIGUEIREDO, 2008. p. 23.
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3. O ATUAL ESTÁGIO DO DIREITO À SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL

Uma vez demonstrada a nova agenda desenvolvimentista, a qual, frise-se, vê como 

instrumento para o progresso não somente os avanços econômicos, mas, sobretudo, a efetiva 

expansão das liberdades nos mais diversos campos da sociedade, entre tais a saúde em sua 

concepção mais holística, assim como tendo restado inegável a abrangência do direito social à 

saúde  no  conteúdo  inabalável  do  mínimo  existencial,  de  modo  que  o  mesmo  integra 

prestações voltadas à garantia das condições ínsitas à sobrevivência e ao desenvolvimento 

humanos, emerge, ora, a imprescindibilidade de aprofundamento deste direito fundamental 

sob uma ótica mais prática, isto é, à luz de uma ordem jurídica concreta.

Portanto, nas linhas da temática delineada nos capítulos introdutórios, faz-se mister dar 

continuidade  ao  tema  através  de  uma  breve  análise  acerca  do  recente  processo  de 

constitucionalização do direito à saúde no ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.

Para tanto, importante partir, em um primeiro momento, da apresentação das premissas  

em matéria  de saúde,  destacando-se alguns de seus âmbitos  de proteção internacionais e, 

notadamente, o tratamento conferido ao tema por alguns organismos internacionais, mediante 

uma exposição que remonta, mormente, ao período Pós-Segunda Guerra Mundial, momento 

este que denota uma cooperação internacional voltada à tomada de esforços conjuntos rumo à 

afirmação internacional de um direito humano à saúde, o qual em muito propiciou o debate 

jurídico nacional e, consequentemente, influiu à consagração do direito sanitário brasileiro.

A partir  daí,  uma vez lançada tal  base supranacional,  afigura-se  salutar  transpor o 

raciocínio ao sistema jurídico nacional, notadamente sob o prisma da base fundamental do 

ordenamento jurídico, para o fim de adentrar na constitucionalização da questão sanitária e 

voltar, especificamente, ao tratamento dúplice conferido ao tema pela Constituição Federal, 

dado que a saúde passa a ser um direito de todos e um dever do Estado67. À luz disso, torna-

se  viável  proceder  às  mais  profundas  peculiaridades  em  redor  das  prestações  estatais 

direcionadas à consecução da saúde, entre as quais o dever de eficiência administrativa que 

recai  sobre  o  estabelecimento  e  a  implementação  das  políticas  públicas  e,  igualmente,  a 

polêmica discussão em torno da legitimidade e do alcance do controle realizado pelo Poder 

Judiciário sobre o cumprimento e a efetivação do direito prestacional à saúde.

67 Sobre uma necessária atuação positiva do Poder Público: “Um Estado inteligente na área social não é um 
Estado mínimo, nem ausente, nem de ações pontuais de base assistencial, mas um Estado com uma ‘política  
de Estado’, não de partidos, e sim de educação, saúde, nutrição, cultura, orientado para superar as graves  
iniqüidades, capaz de impulsionar a harmonia entre econômico e o social” (KLIKSBERG, 1998. p. 88).
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3.1  A AFIRMAÇÃO INTERNACIONAL DO DIREITO HUMANO À SAÚDE

Levando  em conta  a  ordem de  pensamento  acima  descrita,  afigura-se  de  extrema 

relevância adentrar, ora, na análise dos acontecimentos que serviram de base e fundamento à 

tecitura de uma estrutura jurídica relevante à proteção e à promoção da saúde no Brasil. Para 

tanto, expor-se-á a conjuntura que mudou a concepção internacional acerca do conteúdo da 

saúde, denotando a imprescindibilidade de uma proteção jurídica a tal bem maior, assim como 

lançando os alicerces, limites e condições em redor da garantia da saúde, o que,  de certo 

modo, facilitou e acelerou bastante a sua afirmação nas ordens jurídicas nacionais.

A esse respeito, importante denotar que o tratamento conferido ao reconhecimento do 

direito  à  saúde  nos  mais  vários  sistemas  jurídicos  nacionais  depende,  geralmente,  de um 

amplo e exaustivo processo histórico, o que influencia, decerto e inclusive, a consagração de 

uma proteção internacional da saúde, a qual vem se modificando e evoluindo desde a época 

do pensamento Hipocrático, sempre acompanhando a concepção da saúde, que atualmente, 

nos termos do raciocínio introdutório, deixou de se resumir à mera ausência de doenças e 

passou a englobar, igualmente, uma ideia mais dinâmica e voltada ao bem-estar do homem.

Nesse contexto, assevere-se que, apesar de a saúde sempre ter integrado os debates 

internacionais,  gozando de um tratamento mais corriqueiro a  partir do século XIX e XX, 

enquanto  decorrência  da  Revolução  Industrial,  da  urbanização  e  do  Liberalismo68,  a 

consagração de tal bem essencial na categoria de direito humano somente veio a alçar voo em 

um contexto histórico bem próximo, mais especificamente nos últimos 70 (setenta) anos.

Dessa  feita,  importante  se  tomar  como ponto  de partida uma perspectiva histórica 

bastante recente, isto é, que remonta à segunda metade do século XX e vai se estendendo até 

os dias atuais, dado que a  preocupação com a promoção da saúde em todos os seus níveis,  

68 Acerca da importância crescente conferida às pautas sanitárias a partir dos movimentos ocorridos no século  
XIX, emerge a seguinte lição: “A urbanização, conseqüência imediata da industrialização no século XIX, foi,  
juntamente  com  o  próprio  desenvolvimento  do  processo  industrial,  causa  da  assunção  pelo  Estado  da 
responsabilidade pela saúde do povo. De fato, é inestimável o papel da proximidade espacial na organização 
das  reivindicações  operárias.  Vivendo  nas  cidades,  relativamente  próximos,  portanto,  dos  industriais,  os 
operários  passam  a  almejar  padrão  de  vida  semelhante.  Conscientes  de  sua  força  potencial,  devida  à  
quantidade deles e sua importância para a produção, organizam-se para reivindicar tal padrão. Entretanto, 
cedo o empresariado percebeu que precisava manter os operários saudáveis para que sua linha de montagem  
não sofresse interrupção. Percebeu, também que, devido à proximidade espacial das habitações operárias, ele 
poderia ser contaminado pelas doenças de seus empregados. Tais conclusões induziram outra: o Estado deve 
se responsabilizar pela saúde do povo. […]  E, como o Estado Liberal era instrumento do empresariado nessa  
fase da sociedade industrial, foi relativamente fácil a transferência das reivindicações operárias de melhores 
cuidados sanitários, dos empresários para o Estado” (DALLARI; FORTES, 1977. p. 189).
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isto é, a cura e prevenção de doenças e o alcance do bem-estar, somente passou a gozar de 

maior importância após a Segunda Guerra Mundial. Isso é o que se verifica com clareza uma 

vez  que,  somente  ao  término  de  tal  conflito  bélico,  é  que  o  ser  humano  passou  a  se 

conscientizar do seu dever de proteção dos valores humanos mais valiosos, o que decorreu, 

sobretudo,  da  mudança  de  incontáveis  paradigmas  que  dominavam  a  sociedade  e  que 

impunham a vigência de valores estritamente políticos, capitalistas e patrimonialistas.

Aliado  a  essa  mudança  do  pensamento,  mostram-se  igualmente  determinantes  à 

evolução na promoção da saúde os avanços científico-tecnológicos, que, apesar de voltados 

precipuamente à recuperação das nações envolvidas na guerra, em muito contribuíram à área 

da saúde e  da medicina,  searas  do conhecimento humano que avançaram bastante  em tal 

momento. Em outras palavras, importante salientar que tal progresso tecnológico viabilizara a 

criação de novas técnicas médicas e instrumentos de diagnóstico, intervenção e combate a 

doenças, o que ocasionou melhores condições de vida e uma considerável redução do papel de 

algumas enfermidades na estrutura de mortalidade e morbidade dos países,  a  exemplo do 

constatado nos casos relativos a uma série de doenças infectocontagiosas69.

Isso foi o que motivou uma reforma no tratamento conferido à saúde, eis que a mesma, 

entre as décadas de 1940 e 1950, nos termos dos conceitos de saúde lançados no tópico 2.1, 

deixara de corresponder ao pensamento dominante à época, segundo o qual  saúde seria a  

mera ausência de doenças70, passando a ser conceituada sob um viés mais holístico, que não 

mais se reduzia aos meros tratamento e cura das enfermidades, sendo, destarte, deveras mais  

abrangente,  ao  incluir  sob  seu  crivo  o  estado  de  bem-estar  físico,  mental  e  social  do  

indivíduo. Nesse sentido, notáveis foram os esforços empreendidos pela Organização Mundial 

de Saúde e materializados no Preâmbulo de sua Constituição de 194671,  assim como, em 

69 Avaliando-se a mortalidade segundo grupos de causas no Brasil, consoante dados de 2010 do Ministério da  
Saúde, verifica-se uma redução considerável das mortes causadas por doenças transmissíveis, eis que no ano 
de 1980, representavam a 4ª (quarta) maior causa de morte no Brasil, e no ano de 2010, passaram a ocupar a  
8ª (oitava) posição no ranking das causas de morte no país. Tal é o que denota e comprova, por exemplo, os 
avanços alçados em matéria de medicina e saúde, permitindo, pois, a melhor prevenção, combate e cura de 
doenças e fazendo com que enfermidades antes letais passassem a ser facilmente tratadas e extintas.

70 “Saúde teórica é a ausência de doença [...] então a classificação de estados humanos como saudáveis ou  
doentes é uma questão objetiva, a ser extraída dos fatos biológicos da natureza sem necessidade de juízos de 
valor. Designemos esta posição geral como naturalismo – o oposto do normativismo, a visão de que os juízos  
de saúde são ou incluem julgamentos de valor” [Tradução livre] (BOORSE, 1997. p. 1/134).

71 Preâmbulo da Constituição de Organização Mundial de Saúde de 1946: “A saúde é um estado de completo  
bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Gozar do  
melhor  estado  de  saúde  que  é  possível  atingir  constitui  um  dos  direitos  fundamentais  de  todo  o  ser  
humano,sem distinção de raça, de religião, de credo político, de condição econômica ou social. A saúde de 
todos os povos é essencial para conseguir a paz e a segurança e depende da mais estreita cooperação dos 
indivíduos e dos Estados. Os resultados conseguidos por cada Estado na promoção e proteção da saúde são 
de valor para todos. O desigual desenvolvimento em diferentes países no que respeita à promoção de saúde e  
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documento emanado de reunião realizada no âmbito de seu Escritório Regional Europeu72.

A partir desse referido marco sanitário mundial, inúmeros outros organismos de direito 

internacional passaram a adotar tal visão abrangente de saúde, de forma que, positivando a 

sua  promoção  nos  mais  distintos  diplomas  e  documentos,  passaram  a  afirmar 

internacionalmente a existência de  um direito humano à saúde,  este, dotado de um cunho 

predominantemente  social  ou  prestacional. Exemplos  dessa  tendência  se  encontram,  entre 

outros diplomas ratificados pelo Brasil, além do já destacado Preâmbulo da Constituição da 

Organização  Mundial  da  Saúde  de  1946,  que  protegeu  a  saúde  enquanto  um  estado  de 

completo bem-estar e ausência de doenças, no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos 

do Homem de 194873, que concebe a saúde como um bem inalienável, e, igualmente, no artigo 

12 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais  e Culturais de 196674,  o qual 

consagra o direito universal à saúde e discrimina, por meio de rol exemplificativo ou numerus 

apertus, algumas medidas estatais necessárias à sua efetivação e concretização.

Justamente seguindo tal ordem de ideias, vislumbra-se, ainda a partir da emergência 

deste momento de consagração de um direito humano à saúde, a ratificação de todo o ideário 

neodesenvolvimentista da saúde e, igualmente, da relação intrínseca desta com o conteúdo 

mínimo existencial. Em outras palavras, salutar o destaque de que, nos termos dos normativos 

em  epígrafe,  a  saúde  passa  a  ser  vista  no  cenário  internacional  como  um  requisito  ao 

combate às doenças, especialmente contagiosas, constitui um perigo comum. O desenvolvimento saudável da 
criança é de importância basilar; a aptidão para viver harmoniosamente num meio variável é essencial a tal  
desenvolvimento. A extensão a todos os povos dos benefícios dos conhecimentos médicos, psicológicos e 
afins  é  essencial  para  atingir  o  mais  elevado  grau  de  saúde.  Uma  opinião  pública  esclarecida  e  uma  
cooperação ativa da parte do público são de uma importância capital para o melhoramento da saúde dos  
povos. Os Governos têm responsabilidade pela saúde dos seus povos, a qual  só pode ser  assumida pelo  
estabelecimento de medidas sanitárias e sociais adequadas. Esses princípios são os grandes pilares que regem 
o direito internacional no que se refere à área da saúde, ou [...] o direito sanitário internacional”.

72 “A saúde é a medida em que um indivíduo ou um grupo é capaz, por um lado, de realizar aspirações e 
satisfazer necessidades e,  por outro,  de lidar com o meio ambiente. A saúde é, portanto,  vista como um 
recurso  para  a  vida  diária,  não  o  objetivo  dela;  abranger  os  recursos  sociais  e  pessoais,  bem como as 
capacidades físicas, é um conceito positivo” [Tradução livre] (RYFF; SINGER, 1998. p. 28).

73 Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, Artigo 25: “Todo ser humano tem direito a um padrão 
de  vida  capaz  de  assegurar-lhe,  e  a  sua  família,  saúde  e  bem-estar,  inclusive  alimentação,  vestuário, 
habitação,  cuidados  médicos  e  os  serviços  sociais  indispensáveis,  e  direito  à segurança  em  caso  de 
desemprego,  doença,  invalidez,  viuvez,  velhice  ou  outros  casos de  perda  dos  meios  de  subsistência  em 
circunstâncias fora de seu controle”.

74 Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, Artigo 12: “1. Os Estados Partes 
no presente Pacto reconhecem o direito de todas as pessoas de gozar do melhor estado de saúde física e 
mental possível de atingir. 2. As medidas que os Estados Partes no presente Pacto tomarem com vista  a 
assegurar o pleno exercício deste direito deverão compreender as medidas necessárias para assegurar: a) A 
diminuição da mortinatalidade e da mortalidade infantil, bem como o são desenvolvimento da criança; b) O 
melhoramento de todos os aspectos de higiene do meio ambiente e da higiene industrial; c) A profilaxia,  
tratamento e controlo das doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras; d) A criação de condições 
próprias a assegurar a todas as pessoas serviços médicos e ajuda médica em caso de doença”.
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progresso  e,  notadamente,  enquanto  uma  condição  ínsita  ao  ser  humano,  cuja  garantia 

viabiliza,  entre  outros,  o  desenvolvimento  individual,  a  vida  harmoniosa,  as  aspirações 

humanas e a satisfação das necessidades fisiológicas, sociais e culturais do homem.

Contudo, destaque-se, também, que, tal como ocorre no plano interno, não subsistem 

maiores dúvidas de que a disciplina internacional direcionada à proteção da saúde, a exemplo 

dos normativos supracitados, não se encarregam de conferir a tal bem da vida uma soberania 

irrestrita e isolada, tendo em vista que se preocupam, ainda, em destacarem, expressamente, 

uma  conexão  maior  entre  o  direito  humano  em apreço  e  uma série  de  outros  direitos  e 

garantias  (vida,  dignidade  humana,  alimentação,  moradia,  educação  etc)75,  denotando, 

inclusive,  que  a  associação  de  todos  estes  contribui,  inequivocamente,  à  consecução  e  à 

maximização da subsistência e do desenvolvimento humanos, tal como no ideal seniano.

À luz desse processo de afirmação de um direito humano à saúde, é imprescindível 

asseverar que tal tendência vem evoluindo a cada novo dia e sendo difundida para os mais 

vários ordenamentos jurídicos internos. Desse modo, redundante frisar que frequentes vêm 

sendo os movimentos ocorridos nos Estados Nacionais no sentido da positivação do direito à 

saúde, o qual passa, atualmente, a ser tratado das mais distintas formas, gozando ora de maior 

proteção, ora de uma garantia superficial, o que confere à temática uma complexidade enorme 

e demanda, consectariamente, uma análise voltada a um sistema jurídico peculiar.

Sob referido prisma, fundamental proceder, ora, ao exame da constitucionalização do 

direito fundamental  à saúde no ordenamento pátrio, fenômeno que, uma vez empreendido 

pela  Constituição  Federal  de  1988,  atribuiu  à  saúde  o  status de  direito  fundamental  e, 

consequentemente, difundiu a sua proteção à alçada dos mais diversos diplomas legais.

75 Corroborando a relação formulada pelo direito internacional entre o direito humano à saúde e diversos outros 
direitos humanos, a qual reforça todo o raciocínio já empreendido ao longo do presente estudo, afigura-se  
imprescindível a análise das lições da catedrática canadense Madine VanderPlaat,  a partir do momento em 
que a mesma verbera: “A declaração, 1978, de Alma-Ata delineia o direito à saúde: A saúde é um completo 
estado de bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença e de enfermidade, é um 
direito humano fundamental e sua realização no mais elevado nível possível é o mais importante objetivo 
universal cuja realização requer ações de outros setores sociais e econômicos, além do setor da saúde. A 
linguagem do direito  à saúde é talvez  mais  articulada nos Comentários  da  Convenção Internacional em 
Direitos Econômico, Social e Cultural (2000): Saúde é um direito humano fundamental indispensável para o 
exercício dos outros direitos humanos. Todo ser humano tem o direito de usufruir o mais alto padrão de saúde  
que leve a viver uma vida digna. O direito à saúde está estritamente relacionado e depende da realização dos  
outros  direitos  humanos,  como  consta  na  Declaração  Universal  dos  Direitos,  incluindo  os  direitos  à 
alimentação,  à moradia,  a  trabalho,  à educação,  à dignidade  humana,  à vida,  à não-discriminação,  à 
igualdade, à proibição contra a tortura, à privacidade, ao acesso à informação e as liberdades de associação, 
reunião e deslocamentos. Esses e outros direitos e liberdades se referem a componentes integrais do direito à 
saúde. O direito à saúde abarca uma grande gama de fatores socioeconômicos que promovem condições as  
quais possibilitam os indivíduos levarem uma vida saudável, reforçando os determinantes da saúde, tais como 
alimentação e nutrição, moradia, acesso à água potável e saneamento adequado, condições de trabalho seguro 
e saudável, e ambiente saudável” (VANDERPLAAT, 2004. p. 29/30).
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3.2 A REFORMA SANITÁRIA E A POSITIVAÇÃO DA SAÚDE NO BRASIL: DO 

NECESSÁRIO DIÁLOGO ENTRE A CONSTITUIÇÃO E A LEGISLAÇÃO

Com espeque na inteligência esboçada linhas acima, mostra-se importante, ora, tratar 

do acesso à saúde na realidade brasileira, o qual passou a ser influenciado diretamente pelos 

esforços envidados no plano internacional e voltados à consagração de um direito humano à 

saúde. Tal deve ser feito, pois, com espeque no delineamento de um breve histórico da saúde 

pública no país, tomando-se por base uma perspectiva mais recente, isto é, que bem reflete a 

tendência  internacional  rumo  à  proteção  aos  direitos  humanos  e  que  remonta  à  segunda 

metade do século XX, estendendo-se até os dias atuais, exatamente como procedido quando 

da análise empreendida no contexto internacional, exposta no tópico anterior.

Nessa linha, tendo como ponto de partida e marco inicial os meados do século XX, 

fundamental  destacar  que  essa  época  se  encontrava  marcada,  sobretudo,  pelo  término  da 

Segunda Guerra Mundial, conjuntura que, devido às proporções dos desastres resultantes do 

conflito bélico em referência, mostrou-se bastante à mudança de incontáveis paradigmas que 

dominavam  o  pensamento  humano  em  época  antecedente,  bem  como  afigurou-se 

determinante ao alcance de rápidos e enormes avanços científico-tecnológicos, os quais, de 

certa forma, garantiram e maximizaram a recuperação das nações envolvidas no conflito.

Voltando-se especificamente a tais descobertas e invenções tecnológicas e nas ciências 

em geral,  merecem destaque os avanços vislumbrados nas áreas relacionadas à saúde e à 

salubridade do ambiente humano, os quais propiciaram uma considerável redução do papel da 

doenças  transmissíveis  na  estrutura  de  mortalidade  e  morbidade  humanas  dos  países, 

acontecimento que se verificou, inclusive, na situação brasileira, onde se constata que tais 

enfermidades,  na  grande  maioria  das  vezes,  deixaram  de  ser  letais,  passando  a  serem 

facilmente tratadas e curadas por meio das novas técnicas médicas e recursos sanitários.

Analisando-se sob esse prisma nacional, isto é, à luz da realidade brasileira, extrai-se 

facilmente que, a partir da década de 1980, apesar dessa redução na mortalidade decorrente de 

doenças infectocontagiosas, nos moldes do que fora afirmado supra, houve, de outra banda, 

um aumento nos índices de mortalidade em razão de doenças crônico-degenerativas (diabetes, 

hipertensão,  cardiopatias  etc),  assim  como  em  virtude  de  acidentes  de  transporte  e  da 

criminalidade,  todos  estes,  enfermidades  e  problemas  que  se  concentram  e  acometem, 
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majoritariamente, os residentes nas regiões mais industrializadas e urbanizadas do país.

Isso  é  o  que  denota,  justamente,  a  profunda  e  intensa  modificação  da  sociedade 

brasileira em um ínterim bastante recente, posto que os índices de mortalidade passaram a ser 

cada vez mais influenciados pelas vicissitudes decorrentes da industrialização e da grande 

concentração de pessoas nos centros urbanos, onde se associam os mais graves fatores de 

risco à saúde, a exemplo dos já destacados e, sobretudo, dos estresses físico e psíquico.

Contudo, faz-se necessário acrescer a tal conjuntura o fato de que, em contraponto a 

tais  eventos e  índices negativos,  duas tendências positivas marcam a saúde no Brasil  nas 

últimas décadas: a diminuição das taxas de fecundidade e de mortalidade infantil, as quais se 

associam aos avanços sanitários já mencionados e colaboram efetivamente ao processo de 

maximização do desenvolvimento por meio da garantia da saúde.

Dessa forma, o somatório de tais dados e fatores é, em síntese, o que corresponde aos 

resultados,  em  matéria  de  saúde,  decorrentes  do  impulso  desenvolvimentista  que  ficara 

conhecido  como  o  milagre  brasileiro,  segundo  o  qual,  melhores  condições  de  vida  e, 

consequentemente,  maiores  perspectivas  de  progresso  foram  inegavelmente  ofertadas  à 

população, jamais se podendo olvidar, de outra banda, que tal movimento também trouxera 

alguns dos problemas relativos ao crescimento rápido, desigual e mal planejado, a depender 

das regiões do país e dos setores sociais, dada a heterogeneidade que marca a nação.

Como prova dessa referida realidade e atestando justamente a redução da mortalidade 

decorrente das doenças infectocontagiosas e das causas de morte mal definidas, assim como 

comprovando,  a  seu  turno,  a  evolução  nos  índices  de  morte  por  doenças  crônico-

degenerativas, goza de importância maior a seguinte tabela, contendo  ranking  comparativo 

das oito principais causas de morte no Brasil nos anos respectivos de 1980 e 2010:

TABELA III
MORTALIDADE SEGUNDO GRUPOS DE CAUSAS NO BRASIL – 1980/2010

N. 1980 2010 (% da mortalidade)

1º Doenças do aparelho circulatório Doenças do aparelho circulatório – 28,6%

2º Sintomas, sinais e afecções mal definidas Causas diversas definidas – 17,1%

3º Causas externas de morbidade e 
mortalidade

Neoplasias (tumores) – 15,7%

4º Doenças infecciosas e parasitárias Causas externas de morbidade e 
mortalidade – 12,5%
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5º Neoplasias (tumores) Doenças do aparelho respiratório – 10,5%

6º Doenças do aparelho respiratório Doenças endócrinas, nutricionais e 
metabólicas – 6,2%

7º Afecções originadas no período perinatal Doenças do aparelho digestivo – 5,1%

8º Doenças endócrinas, nutricionais e 
metabólicas

Doenças infecciosas e parasitárias – 4,3%

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde/ Ministério da Saúde, 2010.

A partir daí, tendo em vista a complexidade em redor da saúde no Brasil da década de 

1980, o que levou os sanitaristas a crerem que a situação brasileira demandava uma atuação 

estatal  mais  intensa  e  efetiva  na  garantia  da  saúde,  iniciou-se  a  reforma  sanitária76 e, 

consequentemente, o processo de constitucionalização da saúde, o que se deu ao arrepio do 

pensamento neoliberal. Tal, pois, foi justamente o que se alcançou com a promulgação da 

Constituição da República Federativa de 1988, momento em que se alçara o direito à saúde 

não somente a uma perspectiva constitucional, mas, sim e sobretudo, ao patamar dos direitos e 

garantias  fundamentais,  mais  especificamente,  ao  viés  dos  direitos  sociais,  que,  como  já 

tratados, atribuem ao Estado uma atuação dúplice, isto é, negativa e positiva77 78.

76 Tratando sobre o movimento de reforma sanitária, emerge que “A formação da proposta de reforma política 
de saúde se deu a partir de meados da década de 70, pela articulação de um movimento político-ideológico 
por uma reforma sanitária, vista como parte integrante de um processo mais amplo de democratização. Esse  
movimento envolveu a construção teórica de um modelo de compreensão dos determinantes sociais da saúde 
e um conjunto de ações estratégicas visando à divulgação de idéias, à articulação de pessoas e organizações e 
à ocupação de espaços institucionais para a experimentação de projetos inovadores como mecanismo de 
constituição de uma alternativa à política vigente” (MENICUCCI, 2007. p. 168).

77 Retomando o dinamismo dos direitos sociais, notadamente do direito à saúde, relevante lembrar as lições de  
Ingo Sarlet, no sentido de que: “[...] assim como os direitos negativos possuem uma repercussão prestacional,  
também os direitos a prestações possuem uma dimensão negativa, representada, como já frisado, por poderes  
(direitos) subjetivos negativos. […] O próprio reconhecimento de um princípio de proibição do retrocesso 
[...]  já  constitui  por  si  só  uma  demonstração  inequívoca  da  dimensão  negativa  também  dos  direitos 
fundamentais sociais. […] Vinculados à concepção de que ao Estado incumbe, além da não-intervenção na 
esfera de liberdade pessoal dos indivíduos, garantida pelos direitos de defesa, a tarefa de colocar à disposição 
os meios materiais e implementar as condições fáticas que possibilitem o efetivo exercício das liberdades 
fundamentais, os direitos fundamentais a prestações objetivam, em última análise, a garantia não apenas da  
liberdade-autonomia  (liberdade  perante  o  Estado),  mas  também da liberdade  por  intermédio  do  Estado,  
partindo da  premissa de  que  o indivíduo,  no que concerne  à  conquista  e  manutenção  de  sua  liberdade, 
depende em muito de uma postura ativa dos poderes públicos” (SARLET, 2010. p. 174/184-185).

78 Corroborando o sentido dúplice dos direitos sociais, destaca-se o entendimento de Daniel Sarmento, para  
quem, tais direitos passam a ter, além do povo como titular, o Estado ocupando o papel de destinatário do  
direito, o qual fica incumbido da realização deste, estando obrigado, ainda, à fiscalização do cumprimento  
dos direitos pela esfera privada. A esse respeito, o autor  leciona que: "[…] teoria contemporânea dos direitos  
fundamentais afirma que o Estado deve não apenas abster-se de violar tais direitos, tendo também de proteger  
seus titulares diante de lesões e ameaças provindas de terceiros. Este dever de proteção envolve a atividade 
legislativa, administrativa e jurisdicional do Estado, que devem guiar-se para a promoção dos direitos da  
pessoa humana. Tal aspecto constitui um dos mais importantes desdobramentos da dimensão objetiva dos 
direitos fundamentais, e está associado à ótica emergente do welfare state, que enxerga no Estado não apenas 
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Com  base  nisso,  evidencia-se  que  a  reforma  sanitária  em  comento  influiu, 

inequivocamente,  a  nova  ordem  constitucional,  a  ponto  de  fazer  com  que  a  mesma 

inaugurasse um momento em que o Estado passa a  ser incumbido de exercitar  um papel 

concreto e determinante rumo à promoção e efetivação da saúde, tendo em vista que este 

direito social passa a ser tratado, conforme redação do artigo 196 da Carta Maior, enquanto 

um verdadeiro  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.

Desse modo, afigura-se, mais uma vez, inegável o cunho neodesenvolvimentista do 

direito social à saúde no Brasil, de maneira que o mesmo passa a se encontrar, a partir da 

emergência  dessa  novel  tendência  sanitária,  em  profunda  relação  com  a  teoria  de 

desenvolvimento como liberdade de Amartya Sen, haja vista se enquadrar, conforme lições da 

Carta  de  Ottawa  de  1986 da Organização das  Nações  Unidas  -  ONU79,  como condição 

necessária  ao  alcance  de  um  amplo  desenvolvimento  e,  igualmente,  enquanto  recurso 

essencial para a vida e capacidade individual com potencialidade e dever de ser aprimorada.

Nesse diapasão, a partir da constitucionalização da saúde e do ônus desta decorrente 

de uma atuação positiva pelo Estado, faz-se mister asseverar que o país vem, nas últimas 

décadas,  experimentando  uma  melhora  considerável  no  nível  de  saúde  medido  pela 

mortalidade proporcional, isto é, por idade, o que denota uma redução da mortalidade entre 

menores  de  um ano e aumento  na  proporção  de  óbitos  na  faixa  dos  50 anos  em diante, 

conjuntura  que  reflete  o  aumento  concreto  da  longevidade  e  a  redução  proporcional  dos 

índices de morte nas faixas etárias menores de 20 anos. Além disso, importante destacar que 

constitui um outro avanço recente a redução das causas de morte mal definidas, o que retrata a 

um 'inimigo' dos direitos do Homem, que por isso deve ter as suas atividades limitadas ao mínimo possível 
(Estado Mínimo), mas uma instituição necessária para a própria garantia destes direitos na sociedade civil" 
(SARMENTO,  2010.  p.  129).  A partir  desse  raciocínio,  extrai-se,  portanto,  o  cunho  multifuncional  dos 
direitos fundamentais, eis que, ainda os direitos de 1ª geração (de matiz liberal; individual; de abstenção)  
demandam prestações concretas do Estado em direção à efetivação e real concretização, não sendo, destarte,  
meros direitos de defesa, de abstenção ou de omissão estatal, nos termos já denotados ao longo do estudo.

79 “Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua 
qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo. Para atingir um 
estado  de  completo  bem-estar  físico,  mental  e  social  os  indivíduos  e  grupos  devem  saber  identificar 
aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como  
um recurso para a vida, e não como objetivo de viver. Nesse sentido, a saúde é um conceito positivo, que  
enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a promoção da saúde não é 
responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além de um estilo de vida saudável, na direção de um 
bem-estar global. [...] As ações de promoção da saúde objetivam reduzir as diferenças no estado de saúde da 
população  e  assegurar  oportunidades  e  recursos  igualitários  para  capacitar  todas  as  pessoas  a  realizar 
completamente seu potencial de saúde” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1986. Sítio eletrônico)
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melhoria nos sistemas de captação de informação e de diagnóstico médico.

Na mesma senda, toda essa evolução em sede de saúde possui uma influência direta na 

redução da mortalidade genérica no Brasil, a qual representou uma redução de 11,1% entre 

1980 e 2001, passando, pois, de 6,3 para 5,6 por mil habitantes80, no período. Desse modo, 

fundamental verificar que todos estes resultados apontam um grande avanço na questão da 

saúde no país, o que deve ser atribuído, notadamente, a diversos fatores, merecendo destaque 

entre tais: a preocupação constitucional mais itinerante e envolvida na realidade brasileira; a 

maior atuação do Estado, a partir de políticas públicas mais eficientes e abrangentes; bem 

como o progresso nos mais variados campos do conhecimento, a exemplo da tecnologia e da 

medicina, setores estes que se encontram intrinsecamente relacionados à saúde.

Contudo, salutar asseverar que esta conjuntura não é, em todo, positiva. Em outras 

palavras, essencial explicitar que a mencionada melhoria nas condições e no acesso à saúde 

ainda não se verifica de forma homogênea em todo o território nacional. Pelo contrário, as 

variações e desigualdades sociais e regionais ao longo da extensão territorial pátria ainda se 

mostram  um  dos  principais  óbices  à  plena  realização  e  efetivação  da  saúde  no  Brasil. 

Ilustrativamente, fundamental destacar que, enquanto nas regiões Norte e Nordeste os óbitos 

decorrentes de doenças infecciosas, perinatais e mal definidas tiveram uma representatividade 

maior,  nas  regiões  Sul  e  Sudeste  foram  as  mortes  provenientes  de  doenças  do  aparelho 

circulatório,  respiratório  e  neoplasias  que  apresentaram  maior  proporção,  tendo  a  região 

Centro-Oeste, por sua vez, ocupado uma posição mais equilibrada e intermediária entre tais.

Com  isso,  resta  inquestionável  a  ideia  de  que  o  acesso  à  saúde,  apesar  de 

constitucionalizado e de seu âmbito concebidamente universal, ainda não se mostra acessível 

à totalidade da população brasileira, de forma que inúmeras são as privações em sua prestação 

a  uma  grande  parte  dos  indivíduos,  sobretudo  àqueles  que  constituem  vítimas  das 

desigualdades sociais e regionais. Entretanto, apesar de tais desafios, não há que se negar que 

as políticas públicas implantadas e empreendidas vêm desempenhando um papel determinante 

rumo à efetivação do direito à saúde no Brasil, o que se dá, sobretudo, em favor das classes 

mais necessitadas, as quais são, igualmente, as mais numerosas, esquecidas e excluídas.

Facilmente comprova a importância das políticas públicas de saúde aos mais pobres o 

seguinte gráfico, que demonstra os percentuais de pessoas que buscam atendimento médico 

em postos ou centros de saúde públicos ou em consultórios particulares, a depender da renda:

80 In BRASIL. 2004. p. 87.
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GRÁFICO I
PERCENTUAL DE PESSOAS QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO PÚBLICO 
OU PRIVADO POR RENDA MENSAL PER CAPITA – 2008

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde, 2010.

Com esteio no presente raciocínio, constata-se, clara e inequivocamente, à medida em 

que se diminui a renda  per capita, uma redução gradual do atendimento privado à saúde e 

uma consectária e enorme ascensão no recurso aos centros ou postos de saúde públicos. Tais 

fatores, portanto, denotam a imprescindibilidade das políticas públicas, as quais devem ser 

voltadas às necessidades reais e inexoráveis da população, bem como à concreta conjuntura 

nacional,  tudo isso com vistas  a  se  alcançar  a  efetivação  do acesso universal  à  saúde,  a  

inclusão social81 82, a redução das desigualdades sociais e regionais em matéria de tratamento 

médico e, consequentemente, o desenvolvimento, este, em seu viés mais dinâmico possível.

Nas linhas da inteligência esboçada nos parágrafos anteriores, faz-se importante, ora, o 

tratamento do direito social à saúde e de suas respectivas políticas públicas à luz do Texto 

Constitucional e da legislação infraconstitucional brasileira, a fim de se traçar um panorama 

81 Para buscar meios de garantia da inclusão social, deve-se ter por pressuposto a dimensão do problema, qual  
seja a exclusão social, que, para Jordi Estivill, “[...] pode ser entendida como uma acumulação de fenômenos  
convergentes que se traduzem em rupturas sucessivas despoletadas no centro da economia, da política e da 
sociedade, e vão afastando e ou diminuindo o estatuto de pessoas, grupos,  comunidades e territórios em 
relação aos centros de poder, aos recursos e aos valores dominantes”  (ESTIVILL, 2006. p.120). 

82 Acerca do direcionamento da saúde pública às classes mais necessitadas, vê-se que “A instituição exclusiva 
de sistemas públicos para os pobres leva, inexoravelmente, a um subfinanciamento desses sistemas (Londono 
e  Frenk,  s/data;  Hsiao,  1994).  A razão  é simples:  os  pobres,  em  geral,  não  conseguem  se  posicionar 
adequadamente na arena política e apresentam custos de organização muito altos; em conseqüência, dispõem 
de baixa capacidade de articulação de seus interesses e de vocalização política”  (BRASIL, 2006. p. 58).
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mais concreto e real acerca do direito à saúde no prisma pátrio, o qual, frise-se, deve possuir 

uma correspondência com a realidade heterogênea brasileira e, igualmente, ser implementado 

e concretizado a partir de um amplo diálogo entre a Constituição e a legislação esparsa.

3.2.1 A Constituição Federal e a proteção da saúde

Na esteira do movimento de reforma sanitária iniciado no Brasil nas últimas décadas, 

o qual trouxe a um plano principal as políticas de atenção e promoção da saúde, nas linhas já 

anunciadas,  emerge  que  uma das  maiores  armas  voltadas  à  consecução  dos  avanços  nos 

indicadores de saúde pátrios resulta da ampla constitucionalização do direito à saúde, eis que, 

a partir do momento em que o mesmo passara a gozar de uma garantia fundamental e de uma 

eficácia plena, conforme será explanado  infra,  a Carta Maior colocou às mãos dos titulares 

desse  direito83 um instrumental  concreto  de  cobrança  e  controle  das  prestações  positivas 

incumbidas aos destinatários da norma constitucional consagradora da saúde.

A esse respeito, pois, afigura-se pressuposto de uma avaliação crítica a respeito da 

atuação do Estado na efetivação da saúde o tratamento da disciplina e da ampla proteção 

conferidas pela  Lex Fundamentalis  ao direito social à saúde, de modo a, procedendo a um 

exame  dos  mais  importantes  dispositivos  constitucionais  atinentes  à  temática,  poder-se 

vislumbrar  as  diretrizes  e  os  alicerces  essenciais  do  tema,  a  fim  de  delinear  a  forma  da 

atuação,  assim  como  a  amplitude  da  conduta  e  a  responsabilidade  do  Poder  Público  na 

universalização do direito à saúde. Justamente à luz disso é que se desenvolve este tópico.

Voltando-se, pois, ao prisma constitucional, mister iniciar o estudo partindo do próprio 

preâmbulo  constitucional,  o  qual,  apesar  de  não gozar  de  uma força  normativa  concreta, 

constitui  importante  diretriz  constitucional  e  instrumento  de  integração e  interpretação da 

norma constitucional.  Nesse momento,  pois,  tomando-se como base o teor preambular  da 

Carta Magna vigente84, já se denota, indiretamente, a grande preocupação do Constituinte com 

a  questão  da  saúde,  posto  ter  proclamado  a  garantia  de  exercício  dos  direitos  sociais  e  

83 Acerca  da distinção entre destinatário e titular da norma,  destaque-se o raciocínio de Sarlet:  “Titular  do 
direito, notadamente na perspectiva da dimensão subjetiva dos direitos e garantias fundamentais, é quem 
figura como sujeito ativo da relação jurídico-subjetiva, ao passo que destinatário é a pessoa [...] em face da 
qual o titular pode exigir o respeito, proteção ou promoção do seu direito” (SARLET, 2010. p. 208/209).

84 Preâmbulo  da  Constituição  Federal:  “Nós,  representantes  do  povo  brasileiro,  reunidos  em  Assembléia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos 
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e  
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob  
a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL".
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individuais,  assim como da  liberdade,  do  bem-estar,  do  desenvolvimento e  da  igualdade, 

todos estes, intrinsecamente ligados à realização da saúde, consoante reiteradamente tratado.

Por sua vez, na mesma linha do intróito da Carta Constitucional pátria, apresentam-se 

os  princípios  fundamentais  do  Estado  Democrático  de  Direito  brasileiro,  no  sentido  da 

consagração  do  acesso  à  saúde.  Tal  é  o  que  ocorre  uma  vez  que  constitui  fundamento 

republicano85, nos moldes do artigo 1º da CF, a própria dignidade da pessoa humana, a qual, 

estando abrangida no rol mínimo existencial, possui uma enorme área de intersecção com os 

direitos  à  saúde  e  a  vida,  nos  termos  já  denotados.  De  outra  banda,  seguindo  o  mesmo 

raciocínio,  o  próprio  artigo  3º  enquadra  como  objetivos  fundamentais  da  República  o 

desenvolvimento nacional  e a  promoção do bem de todos, sem preconceitos86, valores que 

constituem os cernes do direito à saúde e do núcleo desenvolvimentista brasileiros.

Outrossim, um dos momentos nodais da proteção constitucional  ao direito a saúde 

reside no importantíssimo título dos direitos e garantias fundamentais, setor que representa a 

verdadeira  proteção dos  indivíduos  face  ao  poderio e  à  dominação estatais  e  conferem à 

Constituição o status de Carta Garantia ou Cidadã, sendo, pois, um modelo global de proteção 

dos direitos. Nesse prisma, destaca-se um direito à saúde de eficácia plena e aplicabilidade 

imediata,  nos  termos  do  artigo  5º,  §  1º,  da  CF87,  eis  que  prescrito  no  rol  de  direitos 

fundamentais  da  Carta  Magna,  especificamente  em  seus:  artigo  5º,  caput,  ao  denotar  a 

inviolabilidade do direito  à vida,  à  liberdade,  à  igualdade88; e,  igualmente,  artigo  6º,  no 

momento  em que  este  prevê  expressamente  a  alçada  da  saúde  ao  patamar  dos  direitos  

sociais89 90; assim como, o próprio artigo 7º, incisos IV e XXII, ao consagrar a  proteção à 

85 Constituição da  República  Federativa do Brasil  de  1988,  Artigo 1º:  “A República Federativa  do Brasil,  
formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e  do Distrito Federal,  constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III - a dignidade da pessoa humana; [...]”.

86 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Artigo 3º: “Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil: [...] II - garantir o desenvolvimento nacional; [...] IV - promover o bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação".

87 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Artigo 5º, parágrafo 1º: “As normas definidoras dos 
direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata".

88 Constituição da República Federativa do Brasil  de 1988, Artigo  5º: “Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção  de  qualquer  natureza,  garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros  residentes  no  País  a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”.

89 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Artigo 6º: “São direitos sociais a educação, a saúde,  
a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à  
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

90 Uma consequência da alçada da saúde ao cunho de direito social é o fato de que sua titularidade passa a ser  
universal, isto é, sobre todas as pessoas. Tal é o que decorre, pois, da estreita relação entre tal direito com a  
dignidade da pessoa humana e com o mínimo existencial, que suplantam as cidadania nacionalidade. Neste 
norte, Ingo Sarlet proclama o que segue: “[...] a Constituição Federal de 1988, em vários momentos, expressa 
ou implicitamente, atribuiu a titularidade de direitos sociais a toda e qualquer pessoa, independentemente de  
sua  nacionalidade  ou  de  seu  vínculo  de  maior  ou  menor  permanência  com o  Brasil,  como ocorre,  por 
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saúde e às necessidades vitais básicas como direitos dos trabalhadores urbanos e rurais91.

Avançando em matéria  de  organização do  Estado,  testemunha-se  o  tratamento  da 

saúde em dois  momentos  distintos.  O primeiro de tais  se  resume aos artigos 23 e 24 da 

Constituição  Federal,  quando  tais  dispositivos  tratam,  respectivamente,  da  competência  

comum para cuidar da saúde e assistência pública92 e da competência concorrente da União,  

dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde93. A seu 

turno, o segundo momento se refere justamente às possibilidades de intervenção federal nos 

Estados e no DF94 e de intervenção nos Municípios95, inscritas nos artigos 34 e 35, nos casos 

de inaplicação do mínimo das receitas tributárias nas ações e serviços públicos de saúde.

Além disso,  dado  o  cunho social  do  direito  à  saúde,  verifica-se  que  sua  proteção 

constitucional maior vem elencada no título específico da ordem social, mais precisamente no 

capítulo  da  seguridade  social,  que  no  próprio  artigo  194 é  conceituada  como sendo  um 

conjunto integrado de ações públicas e privadas voltadas à garantia dos direitos à saúde, à  

previdência  e  à  assistência  social96.  Nesses  termos,  mostra-se  necessário  destacar  que  o 

próprio parágrafo único desse artigo incumbe ao Poder Público uma atuação baseada, entre 

outros  fatores,  na  universalidade  da  cobertura  e  do  tratamento,  na  uniformidade  e  

equivalência dos benefícios e serviços, como também na seletividade e distributividade das  

prestações, o que corrobora todo o entendimento preconizado nos tópicos anteriores.

exemplo, no caso do direito à saúde e da tutela do meio ambiente” (SARLET, 2010. p. 214).
91 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Artigo 7º: “São direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...] IV - salário mínimo , fixado em lei,  
nacionalmente  unificado,  capaz  de  atender  a  suas  necessidades  vitais  básicas  e  às  de  sua  família  com 
moradia,  alimentação,  educação,  saúde,  lazer,  vestuário,  higiene,  transporte  e  previdência  social,  com 
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;  
[...] XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança; [...]”.

92 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Artigo 23: “É competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...] II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e 
garantia das pessoas portadoras de deficiência; [...]”.

93 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Artigo 24: “Compete à União, aos Estados e ao  
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...] XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;”.

94 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Artigo 34: “A União não intervirá nos Estados nem 
no Distrito Federal, exceto para: [...] VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:  
[...] e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente 
de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde”.

95 Constituição Federal, Artigo 35: “O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios 
localizados em Território Federal,  exceto quando:  [...]  III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da 
receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde”.

96 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Artigo 194: "A seguridade social compreende um 
conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único. Compete ao Poder Público, 
nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: I - universalidade da 
cobertura e do atendimento; II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas 
e rurais; III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; [...]”.
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Nesse prisma, seguindo o tratamento da ordem social,  merece destaque especial  o 

próprio artigo 196 da Constituição, que se afigura um dos mais importantes, senão o mais, em 

matéria de tratamento do direito social à saúde. Isso é o que se dá a partir do momento em que 

referido dispositivo apregoa que a saúde constitui um direito de todos e um dever do Estado,  

o qual deve garanti-lo por meio de políticas públicas voltadas ao tratamento de doenças e à  

universalização dos serviços de saúde97.  Nesse ponto, pois, fundamental destacar que este 

normativo específico retoma todo o raciocínio exposto em momentos anteriores, posto que o 

mesmo incumbe ao Estado um dever  fundamental  de garantia  da saúde,  o  qual  deve  ser 

exercido por meio de condutas negativas ou liberdades,  assim como, mediante prestações 

positivas condicionadas ao debate entre a reserva do possível e o mínimo existencial.

Para tanto, seguindo a inteligência do artigo 196, a Lei Maior vai mais a fundo na 

questão da saúde pública ao enquadrá-la como sendo de relevância pública98 e de valor maior, 

podendo ser exercida diretamente pelo Poder Público ou através de terceiros, cujas ações e 

serviços públicos integram o Sistema Único de Saúde – SUS, entidade que possui as mais 

variadas atribuições constitucionais de execução e controle da saúde, conforme artigo 200 da 

CF.  Outrossim,  necessário  frisar  que  a  própria  Constituição,  ainda  neste  capítulo  da 

seguridade social, prevê, em seu artigo 19999, a possibilidade de assistência à saúde por parte 

da iniciativa privada, o que constitui uma verdadeira concessão de serviço público e o que se 

afigura salutar em matéria de consecução do acesso à saúde, em vista dos enormes desafios 

enfrentados pelo Estado na seara sanitária, conforme será explorado em capítulo adiante.

Ademais,  além  desse  tratamento  exaustivo  e  analítico  conferido  pela  Assembleia 

Constituinte  ao  direito  à  saúde,  a  sua  garantia  ainda  emerge  de  outras  áreas  do  texto 

constitucional, que é o que se verifica, por exemplo: no artigo 208, quando fica previsto como 

um  dever  estatal  com  a  educação  a  necessidade  de  o  Estado  empreender  programas 

suplementares de alimentação e assistência à saúde100; assim como no artigo 227, momento 

em que, tratando da família101, a Carta Magna vem elencar alguns direitos das crianças, dos 

97 Constituição Federal de 1988, Artigo 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”.

98 Constituição Federal, Art. 197: “São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder 
Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução 
ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado".

99 Constituição Federal de 1988, Artigo 199, caput: “A assistência à saúde é livre à iniciativa privada”.
100 Constituição Federal de 1988, Artigo 208: “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia  de:  [...]  VII  -  atendimento ao educando,  em todas as  etapas  da  educação  básica,  por  meio de 
programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde”.

101 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Artigo 227: “É dever da família, da sociedade e do  
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adolescentes e dos jovens, entre os quais se encontram a vida, a saúde e a dignidade.

A  partir  de  toda  essa  enunciação,  não  resta  dúvidas  a  respeito  da  importância 

fundamental da saúde no ordenamento jurídico-constitucional pátrio, o que sustenta e alicerça 

toda a elucidação da saúde como instrumento ao desenvolvimento já exposta e faz com que a 

Constituição Republicana de 1988 seja um esforço concreto rumo à universalização do direito 

e do acesso à saúde no Brasil. Em outras palavras, essencial asseverar que o direito pátrio 

acompanhou a tendência internacional em matéria de saúde, de forma que conferira à saúde 

uma proteção cada vez mais ampla, abrangente e imperativa, a qual passou de uma mera e 

estrita  garantia  infraconstitucional  à  alçada  ao  conteúdo  da  norma  constitucional.  Nesse 

prisma, maior foi a importância do movimento de reforma sanitária, o qual, baseando-se na 

complexidade  inerente  às  questões  e  aos  problemas  de  saúde,  motivou  a  sociedade  e  os 

sanitaristas a defenderem uma atuação estatal mais intensa e efetiva na garantia da saúde.

Tal  foi  exatamente o que  se alcançara  com a promulgação da  Lex Mater de  5 de 

outubro  de  1988,  momento em que o Constituinte  originário acolheu as  expectativas  e  o 

conteúdo substancial do mandado conferido pelo povo102, isto é, pela sociedade, alçando o 

direito  à  saúde  não  somente  a  uma  perspectiva  constitucional,  mas  sim  e  sobretudo,  ao 

patamar dos direitos e garantias fundamentais, mais especificamente, nos termos do art. 6º da 

Constituição, ao viés dos direitos sociais, que atribuem ao Estado uma atuação ambivalente 

ou dúplice, isto é, negativa e positiva, representando a proteção do indivíduo face ao Estado.

Nesse sentido, a partir deste marco constitucional do direito à saúde, o Estado passa a 

ser incumbido de exercitar um papel concreto e determinante na promoção da saúde, dado que 

Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à  
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,  
exploração, violência, crueldade e opressão. § 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à 
saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais,  
mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: [...]”. 

102 A respeito da representatividade do povo pela Assembleia Nacional Constituinte, Geraldo Ataliba esboça um 
raciocínio claro no sentido de que a atuação do membro Constituinte deve  corresponder exatamente às  
necessidades e às ambições populares, naquilo que ele passa a afirmar a conferência ao legislador de um 
denominado conteúdo substancial do mandato, em consonância com o teor do princípio republicano. À luz 
desse raciocínio, o jurista em referência proclama as lições seguintes:  “[...] o princípio republicano não é 
meramente afirmado,  como simples  projeção retórica ou programática.  É desdobrado em todas as  suas 
consequências, ao longo do texto constitucional [...]. O povo, embora avesso a abstrações, é perfeitamente  
lúcido para formular opções em torno das questões constitucionais básicas. Nessa medida, a Assembléia  
Nacional Constituinte reunida em 1987/88 foi fiel ao pensamento popular. [...] o povo afirma a sua total  
adesão ao princípio republicano representativo e, inclusive, à federação e à autonomia municipal […]. Aos 
seus representantes na Constituinte não restava senão escrever e explicitar tal nítido sentir popular. [...] Por 
esta razão é que cremos, sincera e profundamente, que nossas instituições fundamentais, tal como plasmadas 
na Constituição de 1988, não somente respondem a formulações ideais de excelente nível  como, ainda, 
correspondem, efetivamente, ao querer popular” (ATALIBA, 1998. p. 27/30).
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este direito social passa a ser impregnado de um viés multifuncional103, segundo o que referido 

direito, nas linhas já expostas em momento inicial, não se enquadra apenas em uma única 

dimensão ou geração de direitos, indo mais além ao resguardar, sob sua proteção, tanto a 

esfera  ou função individual,  ao prescrever  uma atuação estatal  negativa  ou de  abstenção, 

como também o cunho ou função social da saúde, que demanda prestações estatais positivas 

ou de ação104, haja vista, sobretudo, a sua abrangência no rol mínimo existencial105.

Assim, de acordo com a sistemática constitucional, a  função individual do direito à  

saúde é tratada como o dever de omissão do destinatário da norma (aquele que é obrigado 

pela lei), notadamente o Estado, em matéria de garantia de saúde, no sentido de que aquele 

não pode intervir ou ofender, arbitrária e desarrazoadamente, a proteção conferida ao titular da 

saúde.  Atribui,  destarte,  ao  indivíduo  um  direito  subjetivo,  que  se  materializa  tanto  na 

liberdade do paciente de escolher se deseja se submeter a um determinado tratamento ou não, 

assim como na faculdade e no livre exercício do encargo pelos profissionais da saúde.

A função social, de outra banda, corresponde ao ônus estatal de prestar, universal e 

efetivamente,  serviços,  medicamentos  e  produtos  destinados  à  promoção,  proteção  e 

recuperação da saúde, estando, destarte, voltada, precipuamente, à disponibilização concreta 

de meios de acesso e garantia da saúde a toda a sociedade, o que se concretiza mediante o 

empreendimento  das  políticas  públicas  de  saúde  e  o que  demanda uma atuação bastante 

dinâmica e complexa do agente obrigado ao seu cumprimento, consoante já adiantado.

Com base nisso, não restam dúvidas de que enorme é o papel do Estado em matéria 

103 Naquilo que tange à plurifuncionalidade dos direitos humanos, o jurista Fabiano André de Souza Mendonça 
delineia um raciocínio bastante claro e preciso ao defender a necessidade de retorno ao conceito instrumental  
dos Direitos Humanos, momento em que vislumbra a coexistência de várias gerações de direitos em um 
mesmo  direito  (funções  dos  direitos), que  atuam em uníssono  e  desempenham  papel  determinante  na 
aplicação hermenêutica mais apropriada ao caso. Neste viés, remeta-se ao teor da nota de rodapé n. 60, retro. 

104 Reforçando  o  viés  dinâmico  do  direito  social  à  Saúde,  porquanto  abrangente  de  funções  individuais  e 
sociais, isto é, de abstenções e prestações, Ingo Sarlet leciona o seguinte: “[...]  o direito à saúde pode ser 
considerado  como  constituindo  simultaneamente  direito  de  defesa,  no  sentido  de  impedir  ingerências 
indevidas por parte do Estado e terceiros na saúde do titular, bem como [...] impondo ao Estado a realização 
de políticas públicas que busquem a efetivação deste direito para a população, tornando, para além disso, o 
particular credor de prestações materiais que dizem com a saúde, tais como atendimento médico e hospitalar,  
fornecimento de medicamentos,  realização de exames da mais variada natureza,  enfim, toda e qualquer 
prestação indispensável para a realização concreta deste direito à saúde” (SARLET, 2002. p. 163 e ss).

105 Retomando e sintetizando o enquadramento da saúde no mínimo existencial, realizado em momento prévio,  
destacam-se as lições de Luís Roberto Barroso, para quem: “[...] o conceito de mínimo existencial, também 
chamado de mínimo social, ou o direito básico às provisões necessárias para que se viva dignamente [...] são 
ideias dependentes do fato de os indivíduos serem 'livres da necessidade' (free from want), no sentido de que 
suas  necessidades vitais  sejam satisfeitas.  Para serem livres,  iguais  e capazes de exercer uma cidadania 
responsável, os indivíduos precisam estar além de limiares mínimos de bem-estar [...]. Isso exige o acesso a 
algumas prestações essenciais – como educação básica e serviços de saúde – , assim como a satisfação de  
algumas  necessidades  elementares,  como  alimentação,  água,  vestuário  e  abrigo.  O  mínimo  existencial, 
portanto, está no núcleo essencial dos direitos sociais e econômicos [...]” (BARROSO, 2013. p. 85).
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sanitária, de modo que é o mesmo o principal responsável pela concretização do acesso à 

saúde nos  moldes da Constituição Federal,  o que lhe constitui  um enorme desafio,  dado, 

sobretudo, o caráter social ou prestacional da saúde, que demanda uma estrutura funcional 

bastante eficiente e abrangente, assim como o dispêndio de valores altíssimos.

À  luz  dessas  diretrizes  expostas  ao  longo  do  texto  constitucional,  as  quais  se 

encarregam de traçar os moldes gerais do direito social à saúde e da atuação do Poder Público,  

é salutar o destaque de que a própria Carta Magna atribui à legislação infraconstitucional a 

tarefa de adentrar nas especificidades de tal ramo jurídico, a ponto de esmiuçar as condutas e 

políticas públicas estatais, bem como de garantir a eficiência das prestações e a amplitude dos 

serviços de saúde, tudo em conformidade com as peculiaridades dos direitos prestacionais 

(reserva do possível, mínimo existencial etc), assim como em estrito respeito e diálogo com a 

norma constitucional, que, como cediço, goza de supremacia jurídica perante as leis.

3.2.2 O direito à saúde na legislação infraconstitucional

Seguindo tal ordem de ideias, uma vez constatada a amplitude da proteção jurídica 

conferida  ao  direito  à  saúde,  mormente  no  período que  se  iniciou  com o movimento  de 

reforma sanitária, extrai-se, como uma própria decorrência da importância dada ao tema pela 

Constituição Federal de 1988, a necessidade de o próprio legislador pátrio editar e promulgar 

diplomas  legais  específicos  atinentes  à  plena  concretização  da  saúde,  assim  como  ao 

estabelecimento  das  diretrizes  de  atuação  estatal  rumo  à  implementação  e  ao  efetivo 

cumprimento das políticas públicas e, igualmente, ao controle e regulamentação da atividade 

privada na seara da saúde, considerando-se, pois, a dupla atuação do Estado neste ponto. 

Justamente em tal viés, procedendo-se ao patamar infraconstitucional, depreende-se, 

fácil e claramente, que os esforços do legislador pátrio seguem as mesmas linhas ditadas pelo 

Constituinte e preconizadas no Texto Constitucional, de forma que extrai-se uma preocupação 

maior dos diplomas legais com a concreção do direito sanitário no prisma nacional. Nessas 

linhas, inúmeros passam a ser os dispositivos legais que versam a respeito da saúde e de sua 

promoção, os quais variam bastante e se voltam tanto a aspectos concretos da realização da 

saúde,  como  também  ao  estabelecimento  das  diretrizes  genéricas  ao  cumprimento  das 

políticas públicas e ao controle da iniciativa privada na prestação de serviços de saúde.

Arrimando-se em tal visão e almejando-se uma melhor exposição do tema, necessário 
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delimitar a análise infraconstitucional ora em destaque apenas a uma breve capitulação de 

algumas leis relacionadas à proteção constitucional do direito social à saúde e intrinsecamente 

voltadas ao empreendimento e regulação das políticas públicas de saúde e, igualmente, ao 

lançamento das bases e à regulação do setor privado na prestação dos serviços de saúde.

Tal tratamento superficial se afigura salutar,  notadamente porque o que se pretende 

neste  momento  é  apenas  fornecer  uma  ideia  geral  acerca  da  complexidade  do  tema  no 

ordenamento  infraconstitucional  pátrio,  nos  termos  do  enfoque  esposado  no  tópico  em 

comento.  Até mesmo porque os corpos legais  abaixo que se mostram mais relevantes ao 

presente estudo serão melhor aprofundados e tratados em capítulos seguintes, em momentos 

mais oportunos. Sob tal prisma, uma série de leis se destaca na seara da efetivação do acesso à 

saúde, tanto no setor público como no privado, entre as quais os seguintes diplomas legais, 

segundo natureza jurídica do diploma e por ordem decrescente de antiguidade:

• Lei Complementar n. 141, de 13 de janeiro de 2012: regulamenta o parágrafo 3º do 

artigo  198 da  Constituição  Federal,  dispondo  tanto  acerca  dos  valores  mínimos  a 

serem aplicados anualmente pelos entes federativos em ações e serviços públicos de 

saúde, como também sobre os critérios de rateio dos recursos de transferências para a 

saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde;

• Lei  n.  11.445,  de  05  de  janeiro  de  2007: estabelece  diretrizes  nacionais  para  o 

saneamento básico e para a política federal de saneamento básico.

• Lei n. 10.708, de 31 de julho de 2003: institui o auxílio-reabilitação psicossocial para 

pacientes acometidos de transtornos mentais egressos de internações;

• Lei n. 10.216, de 06 de abril de 2001: trata acerca da proteção e dos direitos inerentes 

às  pessoas  portadoras  de  transtornos  mentais,  assim  como  redireciona  o  modelo 

assistencial em saúde mental;

• Lei  n.  9.961,  de  28  de  janeiro  de  2000:  cria  a  Agência  Nacional  de  Saúde 

Suplementar - ANS, autarquia especial vinculada ao Ministério da Saúde, sendo, pois, 

um marco importantíssimo na consagração de uma regulação eficiente no campo dos 
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serviços  de  saúde  prestados  pelo  setor  privado,  na  forma  da  dinâmica  do  Estado 

Regulador  preconizada  na  Constituição  Federal  de  1988,  bem  como  na  previsão 

constitucional acerca da possibilidade de assistência à saúde pela iniciativa privada;

• Lei n. 9.656, de 03 de junho de 1998: denominada Lei dos Planos de Saúde, referida 

legislação  se  volta,  conforme  previsão  do  artigo  199,  da  Lex  Fundamentalis, à 

regulamentação da dinâmica da assistência à saúde explorada pelos particulares por 

meio dos planos privados de assistência à saúde, consoante será aprofundado adiante.

• Lei n. 9.434, de 04 de fevereiro de 1997: dispõe sobre a remoção e a disposição 

gratuita de órgãos, tecidos e partes do corpo humano vivo e pós-morto, para fins de 

transplante e tratamento;

• Lei n. 9.313, de 13 de novembro de 1996: determina a distribuição gratuita, por parte 

do Sistema Único de Saúde – SUS, de medicamentos aos portadores do HIV e doentes 

de AIDS, mediante financiamento da Seguridade Social;

• Lei  n.  9.263,  de 12 de janeiro  de 1996: regula  o parágrafo 7º  do artigo 226 da 

Constituição Federal, dispondo a respeito do planejamento familiar integrante de uma 

visão de atendimento global e integral à saúde;

• Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990: também chamada de  Lei Orgânica da 

Saúde – LOS, tal diploma passa a dispor sobre as condições para promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 

à prestação da saúde. Para tanto, aborda, entre outros assuntos, o dever do Estado de 

garantir  a  saúde  a  partir  de  políticas  públicas  eficientes  e  do  estabelecimento  de 

condições que assegurem o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde;

• Lei n. 6.259, de 30 de outubro de 1975:  dispõe sobre a organização das ações de 

Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações e estabelece 

normas acerca das políticas públicas de imunização;
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Com base em tal elenco, percebe-se, de modo inegável, o comprometimento maior do 

legislador pátrio com a efetivação do direito à saúde, encargo este que o levara a elaborar uma 

gama de diplomas reguladores dos mais diversos aspectos sanitários, os quais, como visto, 

variam desde o estabelecimento de políticas e programas de atuação concreta até mesmo à 

disposição acerca das pautas e diretrizes gerais a serem observadas no momento da prestação 

do direito  à saúde tanto pelo Poder  Público como, igualmente,  pelo setor  privado.  Nessa 

senda, apreciáveis se mostram os esforços dos parlamentares, os quais, impulsionados pelo 

movimento de reforma sanitária, voltaram-se à conferência de substrato e condições legais 

favoráveis à plena realização da saúde e, consequentemente, à universalização do acesso à 

saúde, à maximização das liberdades instrumentais e ao alcance do desenvolvimento.

Nesses termos, atendo-se, ainda, à atuação do Estado na prestação da saúde, emerge 

desse fenômeno de positivação do direito à saúde uma preocupação maior do Constituinte e 

do  legislador  pátrios  no  sentido  de  dirigir  cautelosamente  a  conduta  estatal  atinente  à 

prestação dos  serviços de saúde e  ao cumprimento das  políticas públicas.  Tal  é  o  que se 

justifica, mormente, tendo em vista o caráter prestacional deste direito, o qual implica o já 

discutido debate entre  o seu elevado custo (reserva do possível)  e  a sua essencialidade à 

natureza humana (mínimo existencial),  discussão esta que conduz à seguinte conclusão: é 

necessária a adoção de um critério que associe a qualidade e a quantidade da conduta positiva 

do Estado rumo à efetivação da saúde, sob pena de se fechar os olhos aos gastos públicos ou, 

pior ainda, ao desrespeito inescusável de um direito fundamental dos indivíduo.

Justamente  nesse  prisma,  partindo  de  uma  interpretação  sistemática  do  texto 

constitucional, torna-se imperiosa a associação entre o direito social à saúde, especificamente 

em seu cunho prestacional, e o princípio da eficiência administrativa, o qual se aplica perfeita 

e inequivocamente na saúde pública, dada, principalmente, a sua natureza de serviço público.

3.3 O DEVER DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA NA SAÚDE PÚBLICA

Em razão do exposto, tendo em vista, sobretudo, esse complexo tratamento conferido, 

por  parte  do  ordenamento  constitucional  e  infraconstitucional,  ao  acesso  universal  e  

igualitário à saúde pública, que, como visto, não mais se limita à mera cura e tratamento de 

doenças, em consonância com a atual concepção de saúde, enorme passa a ser o papel do 

Estado  em  matéria  sanitária,  de  modo  que  é  o  mesmo  o  principal  responsável  pela 
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concretização do acesso à saúde, o que lhe constitui um enorme desafio, dado, sobretudo, o 

caráter  social  ou  prestacional  da  saúde,  o  que  demanda uma estrutura  funcional  bastante 

eficiente e o dispêndio de valores altíssimos, nos termos já exaustivamente expostos. 

Em vista de tal conjuntura, constata-se que inúmeros são os empecilhos que acometem 

o Estado na seara dos serviços públicos e da assistência à saúde, inviabilizando o regramento 

constitucional  que  apregoa  uma  prestação  universal  e  igualitária  da  saúde  e  obstando, 

consequentemente, as iniciativas empreendidas rumo à efetivação de tal direito social. Nesse 

diapasão, extraem-se como óbices mais corriqueiros e preocupantes ao acesso à saúde, entre 

outros: a inexistência de recursos orçamentários à satisfação das necessidades sanitárias de 

toda a  população;  a burocracia  existente  em matéria  de prestação de serviços públicos; a 

demora no acesso a consultas e tratamentos pelo Estado; e, ainda, as enormes deficiências em 

redor da estrutura hospitalar e da falta de equipe médica especializada.

Justamente em razão de tais desafios e obstáculos à plena realização da saúde pelo 

Estado brasileiro, faz-se mister que as políticas públicas empreendidas estejam cada vez mais 

relacionadas às concretas necessidades da população, assim como sejam condizentes com as 

desigualdades  regionais  e  sociais  de  cada  setor  geográfico,  dadas,  sobretudo,  a  enorme 

extensão  territorial  e  os  diferentes  problemas  enfrentados  em  cada  região.  Nesse  norte, 

fundamental  acrescentar  que  tal  medida  de  adaptação  das  prestações  estatais  ao  quadro 

brasileiro não basta para se remediar o problema; pelo contrário, almeja, apenas, uma melhor 

gestão dos programas e a uma melhor distribuição dos recursos destinados à saúde.

Inevitavelmente,  até  mesmo em virtude  dos  altos  custos  da  saúde,  serviços  serão 

excluídos da cobertura estatal106, cabendo, pois, ao administrador, em posse de tais dados e 

necessidades  populacionais  em matéria  de  saúde,  estabelecerem quais  procedimentos  são 

efetivamente  ofertados  pelo  Estado.  Para  tanto,  valem-se  os  agentes  públicos,  em  tal 

momento,  do  princípio  constitucional  da  eficiência  administrativa,  conforme  será  tratado 

adiante, de forma a privilegiarem os procedimentos e medicamentos que apresentam maior 

custo-benefício, no sentido de que atendam ao interesse público primário107 e ao maior número 

de casos sem que impliquem em dispêndios insolvíveis pela esfera estatal. Cria-se, assim, 

106 Sobre a impossibilidade de o Estado prover todas as necessidades da população em direitos prestacionais, 
Adilson de Abreu Dallari proclama o seguinte: “é certo que as necessidades a satisfazer são sempre maiores  
que as disponibilidades, até porque o atendimento daquilo que é mais premente desperta ou aviva novas  
aspirações. Não é possível fazer tudo, mas aquilo que for feito deve ser bem feito” (DALLARI, 1994. p. 39).

107 “Resgatando a antiga bipartição do interesse público em primário e secundário, […] Barroso identifica o 
primeiro como 'a razão de ser do Estado e sintetiza-se nos fins que cabe a ele promover: justiça, segurança e 
bem-estar social'. Já o segundo é caracterizado como 'o interesse da pessoa jurídica de direito público que  
seja parte em uma determinada relação jurídica'” (BINENBOJM, 2006. p. 101).
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uma espécie de equação, através da qual tendem a ser cobertos pelo Estado os tratamentos 

mais recorrentes, efetivos e menos custosos em detrimento daqueles que são de incidência 

difusa e excepcional e que demandam, ainda, dispêndios orçamentários exorbitantes.

Sob tal prisma, resta imprescindível avançar, ora, à análise do princípio da eficiência  

administrativa no ordenamento constitucional-administrativo pátrio, a fim de se tornar viável 

a verificação dos próprios teor e alcance do direito social à saúde, assim como do tratamento 

despendido pelos órgãos jurisdicionais à eficiência das políticas públicas de saúde.

3.3.1 O princípio constitucional da eficiência administrativa como fundamento e 

limite da atuação do Poder Público

Prosseguindo, mister iniciar a análise do princípio da eficiência a partir do tratamento 

acerca  da  normatividade  e  do  papel  desempenhado  pelos  princípios  na  atual  ordem 

constitucional. Tal providência se afigura salutar, dada a virada ocorrida com a emergência do 

pós-positivismo e do neoconstitucionalismo108, a partir dos quais, os princípios passaram de 

meros  preceitos  sem  importância  a  verdadeiras  e  primordiais  espécies  normativas109, 

representando as bases fundantes do ordenamento jurídico e compondo, juntamente com as 

regras, o corpo normativo e regulando as situações reais com relevância jurídica.

Nessa senda,  urge ressaltar que a importância dos princípios à atual conjuntura do 

direito é inquestionável, justificando-se pelo fato de que seus enormes grau de abstração e 

carga axiológica, quando comparados aos das regras, são essenciais para a completude e à 

concreção do sistema jurídico, que, em obediência ao ideal pós-positivista, apresenta-se de 

modo aberto e completável,  dada, sobretudo, a necessidade de adaptação e correspondência 

entre o direito e a realidade circundante e dinâmica. Em outras palavras, há de se asseverar 

que os princípios permitem e viabilizam, por excelência, tal  abertura normativa,  eis que a 

108 “A superação histórica do jusnaturalismo e o fracasso político do positivismo abriram caminho para um 
conjunto amplo e ainda inacabado de reflexões acerca do Direito, sua função social e sua interpretação. O 
pós-positivismo é a designação provisória e genérica de um ideário difuso, no qual se incluem a definição 
das relações entre valores, princípios e regras, aspectos da chamada nova hermenêutica constitucional, e a 
teoria  dos  direitos  fundamentais  [...].  A valorização  dos  princípios,  sua  incorporação  [...]  pelos  textos 
constitucionais e o reconhecimento pela ordem jurídica de sua normatividade fazem parte desse ambiente de 
reaproximação entre  Direito e Ética” (BARROSO, Luís Roberto;  BARCELLOS, Ana Paula de.  A nova 
interpretação constitucional: ponderação, argumentação e papel dos princípios. In LEITE, 2008. p. 66).

109 Tratando dos princípios à luz da teoria pós-positivista, consagradora da concepção da ampla normatividade 
desses preceitos, Robert Alexy dispõe que: “[...]  los principios son mandatos de optimización, que están  
caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferente grado y que la medida debida de su  
cumplimiento no sólo depende de las posibilidades reales sino también de las jurídicas. El ámbito de las  
posibilidades jurídicas es determinado por los principios y reglas opuestos” (ALEXY , 1993. p. 86).
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construção da norma na casuística demanda uma atividade hermenêutica intensa, medida esta 

que se maximiza quando o intérprete do direito se encontra diante da aplicação de princípios.

Seguindo tal linha, resta imprescindível a coexistência de princípios e regras em um 

mesmo  sistema  constitucional,  conferindo-lhe  supedâneo  e  correspondência  com  o  meio 

social.  Tal  é  o  que se dá uma vez que,  pautando-se inclusive  nas  concepções  de  Ronald 

Dworkin e Robert Alexy, grandes expressões de tal momento pós-positivista, constata-se que 

os princípios se encontram conexos ao ideal de justiça, permitindo uma melhor adaptação do 

direito  à  realidade  que  o  cerca  e,  consequentemente,  um  melhor  direcionamento  do 

provimento e do teor jurídicos à casuística regulada, ao passo em que as regras estão, a seu 

turno, direta e imediatamente ligadas à conferência de estabilidade e de previsibilidade ao 

direito, garantindo aos indivíduos regulados um mínimo de segurança jurídica110.

Por  tal  razão,  em  vista  do  papel  de  adaptação  do  Direito  à  realidade  social 

desempenhado por essas normas com grau máximo de abstração e de carga valorativa, salutar 

acrescentar que os princípios constitucionais, porquanto ocupam o mais alto ponto da escala  

normativa, gozam do status de normas supremas do ordenamento jurídico, funcionando, pois, 

como balizas e diretrizes de toda a ordem jurídica, norteando a atuação plena do Estado e, 

igualmente, dos particulares que se encontram sob a égide da jurisdição pátria.

Sob esse prisma, partindo-se da importância intrínseca dessas normas principiológicas 

ao  ordenamento  constitucional  pátrio,  cumpre  adentrar,  ora,  no  exame  do  princípio 

constitucional  da  eficiência administrativa,  preceito  explícito  da ordem constitucional  que 

representa o cerne não somente da Administração Pública, mas, sim, da atuação estatal em sua 

totalidade, isto é, independentemente da separação das funções do Poder uno do Estado111.

Com arrimo em tal ponto, necessário asseverar que a  eficiência administrativa  não 

passou a existir no ordenamento nacional apenas a partir de sua recente previsão expressa; 

pelo contrário,  a  mesma sempre  estivera  abrangida,  ainda que  implicitamente, como uma 

pauta da atuação e da gestão do Poder Público112. O que ocorre é que, somente em meados da 

110 BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. A nova interpretação constitucional: ponderação, 
argumentação e papel dos princípios. In: GABARDO, 2002. p. 79.

111 Defendendo a submissão de todo o Poder Público, isto é, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, ao  
princípio e ao dever de eficiência, muitos publicistas buscam substituir o termo eficiência administrativa por 
eficiência do Estado.  A esse respeito, essencial denotar a seguinte lição: “Parejo Alfonso pondera que a 
afirmação política e social dos valores do Estado se dá fundamentalmente sobre a vertente administrativa. 
Mas que é possível  extrair da Constituição [...]  a imposição da eficiência ao Poder Legislativo, quando 
impõe critérios de eficiência e economia na programação orçamentária; e também ao Judiciário,  quando 
estabelece o Direito Fundamental à efetividade da tutela jurisdicional” (GABARDO, 2002. p. 18/19),

112 Apesar de ter sido explicitada como princípio constitucional só em 1998, a eficiência administrativa já vigia  
e obrigava o Poder Público há muito tempo, ainda que de um modo apenas implícito ou irradiante. Exemplos 
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década de 90, isto é, a partir da emergência da Emenda Constitucional n. 19, de 4 de junho de 

1998,  é  que  referido  preceito  atingiu  seu  ponto  culminante,  tendo  sido  alçado,  pois,  ao 

patamar dos  princípios constitucionais explícitos,  manifestando-se a partir do próprio  caput  

do artigo 37 da Constituição Federal113, assim como impregnando os mais vários dispositivos 

constitucionais e infraconstitucionais versantes a respeito da atividade estatal.

Dessa  feita,  dada  a  inserção  da  eficiência  no ordenamento  atual  e  focando na  sua 

conceituação,  é  mister  adiantar  que  referido  preceito  não  é  dotado  de  uma  significação 

unívoca  ou  concreta,  consistindo,  mais  especificamente,  em  um  conceito  jurídico 

indeterminado,  cujos sentido e alcance exatos somente podem ser aferidos a partir de uma 

atividade  interpretativa  aprofundada  por  parte  do  intérprete  do  direito  e  em  estreita 

correspondência com circunstâncias ou conjunturas fáticas concretas e especificadas.

Contudo,  voltando-se  ao  teor  inerente  a  tal  espécie  normativa,  mister  aduzir  que 

consenso há no sentido de que, funcionando na condição de pauta e limite da atuação do 

Poder do Estado, a  eficiência  prevê e busca garantir o desempenho, por parte dos agentes 

públicos, de suas funções conforme critérios de máxima presteza, qualidade e economicidade. 

Em outros termos, é de se salientar que tal preceito se reporta a uma ideia de custo-benefício, 

procurando viabilizar uma atuação estatal ótima e condizente com o montante dos recursos 

disponíveis, de forma que, costuma-se entender, ilustrativamente, como legítimos e eficientes  

os atos estatais em que os benefícios ao interesse público por ele ocasionados ou maximizados 

se sobreponham ao prejuízos e gastos pelo mesmo demandados e realizados.

A partir  desse referendado entendimento,  constata-se que a  eficiência  constitui  um 

preceito  multifacetário114 que  se  volta  não  somente  aos  meios  ou aos  fins  da  atuação  do 

Estado,  indo  bastante  mais  além ao  preconizar  um  vínculo  de  correlação  ideal  entre  os 

aparatos  e  recursos  estatais  e  a  própria  finalidade  ou  interesse  público  almejados, 

configurando, destarte, um modo de agir ideal para o ente público115. Nesse sentido, verifica-

disso são constatados nos: A) Decreto-lei n. 200, de 25 de fevereiro de 1967; B) Artigo 22, da Lei n. 8.078, 
de 11 de setembro de 1990 (“Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias 
ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados,  eficientes, 
seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”); C) Artigo 6º, parágrafo 1º, da Lei n. 8.987, de 13 de fevereiro 
de  1998  (“Serviço  adequado  é  o  que  satisfaz  as  condições  de  regularidade,  continuidade,  eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”).

113 Constituição Federal, artigo 37, caput: “A administração pública] direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]” (GRIFEI). 

114 Visando uma relação entre meios e fins, “Interpreta-se a expressão 'eficiência' em acepção ampla, indicando 
dever de selecionar a alternativa que importe a realização mais rápida, menos desgastante para os interesses 
individuais e nacionais e mais conforme com os valores éticos envolvidos” (JUSTEN FILHO, 1999. p. 84).

115 Considerando que a  eficiência consiste em um modo de atuação que associa meios e fins, não há que se 
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se que,  para a  consecução de tal objetivo precípuo a eficiência abrange os mais variados 

atributos, merecendo destaque, entre tais: 1) a economicidade, que se volta à produtividade e 

se  materializa  na  aquisição  de  uma  maior  quantidade  de  riqueza  com  o  mínimo  de 

dispêndios116; 2) a celeridade, a qual integra a noção do custo-benefício no que pertine à busca 

de  maior  rapidez  e  agilidade  nas  ações;  3)  a  qualidade,  destinada  à  garantia  não  só  das 

prestações, mas, sim, da perfeição e do alcance dos fins relacionados (interesse público); 4) e 

a racionalidade, que apregoa a escolha de meios lógicos e razoáveis para o alcance dos fins.

Por  sua  vez,  a  despeito  de  sua  força  principiológica  constitucional,  a  eficiência  

administrativa  não deve ser concebida e aplicada sem limites nem, tampouco, tomando-se, 

como parâmetros, única e exclusivamente, os atributos metajurídicos supramencionados. Pelo 

contrário, estando inserido e sendo parte integrante da sistemática jurídico-constitucional e, 

em especial, da dinâmica da organização administrativa, referido preceito deve coadunar com 

outros princípios constitucionais, salientando-se, sobretudo, a necessidade de compactuação 

da  eficiência  com  as  próprias  legalidade  administrativa  (legalidade) e  supremacia  do 

interesse  público  (legitimidade),  dada  a  sua  inserção  no  texto  constitucional  via  emenda 

constitucional117, bem como a condição do agente estatal  de serviente ao interesse público.

Devido à  essencialidade da  eficiência  enquanto princípio constitucional  regente do 

Poder Público e, em especial, da Administração Pública, faz-se necessário acrescentar que a 

inserção expressa de tal norma na Lei Maior motivou o Constituinte reformador a substituir,  

ainda por meio da Emenda Constitucional n. 19/1998, o modelo de Administração até então 

vigente  por  uma nova modalidade,  reputada  esta  mais  apropriada  às  conjunturas  social  e 

constitucional,  assim  como  condizente  com  a  eficiência  na  prestação  dos  serviços  e  na 

consecução  do  interesse  público.  Substituiu-se,  assim,  o  modelo  de  administração  

confundi-la com a eficácia ou com a efetividade. Isso é o que se dá uma vez que a eficácia representa uma 
atividade idônea para o alcance dos efeitos, dando enfoque especial, pois, aos meios envolvidos no processo; 
já a efetividade, por sua vez, resume-se à mera realização dos fins. (GABARDO, 2002. p. 25).

116 O atributo da economicidade se alicerça, sobremaneira, no ponto de equilíbrio consubstanciado no modelo 
do  Ótimo  de  Pareto,  que  se  pauta  “na  existência  de  um  plano  abstrato  de  atribuições  dos  recursos 
disponíveis no sistema econômico enfocado. Na medida em que for promovida a máxima satisfação das 
necessidades de uma pessoa sem redução da satisfação de outra, incrementa-se a eficiência até o grau ótimo, 
que se apresenta quando esse progresso não for mais possível” (GABARDO, 2002. p. 91).

117 No que pertine à concretização da eficiência: “Enquanto produto do exercício da competência reformadora, 
o  princípio  constitucional  da  eficiência  deve  ser  interpretado  e  aplicado,  observando-se  o  núcleo 
constitucional  integrante  das  cláusulas  pétreas  [...].  Daqui,  emergem duas  consequências:  i)  o  princípio 
constitucional da eficiência deve sofrer um processo contínuo de interpretação conforme a Constituição 
[lato  sensu,  dado  que,  formalmente,  já  integra  o  Texto  Maior],  a  fim  de  evitar  rupturas  ou  fraudes 
constitucionais  que  atentem contra  a  identidade  da  Lei  Fundamental,  ii)  respeitado  o limite  anterior,  o 
princípio constitucional da eficiência ao interagir, principalmente, com os demais princípios constitucionais 
da Administração Pública [...] participará do mecanismo das deslocações compreensivas e da ponderação a 
ser levada a cabo na aplicação dos princípios ao caso concreto” (BACELLAR FILHO, 1998. p. 194).
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burocrática por uma atuação administrativa mais gerencial e preocupada com os resultados.

Nessa senda, mister destacar que o sistema burocrático118, inspirado no pensamento do 

sociólogo alemão Max Weber e regente da Administração Pública pátria por muito tempo, 

fora marcado119, sobretudo, por: estrita legalidade na atuação do administrador; prevalência 

de  relações  hierarquizadas  de  subordinação  entre  órgãos  e  agentes;  critério  técnico  de  

escolha de pessoal; remuneração baseada na função desempenhada, e não, nas realizações  

alcançadas; controle de meios; ênfase em processos e ritos (legitimação pelo procedimento).

Com  isso,  verifica-se,  durante  tal  momento,  um  apego  maior  da  atividade 

administrativa às formalidades legais, o que, frequentemente, tornava o alcance dos fins, isto 

é,  o  atingimento  do  interesse  público,  uma  tarefa  demorada,  sem  qualidade  e,  portanto, 

ineficiente,  motivo  pelo  qual  afigurou-se  imperativa,  destarte,  a  partir  da  inserção 

constitucional  da  eficiência,  a  superação  de  referido  modelo  e  a  implantação  de  uma 

sistemática mais adequada e correspondente com aquele preceito: o modelo gerencial120.

Dessa feita, salutar denotar que essa nova modalidade de atuação administrativa, qual 

seja a gerencial, fora concebida tomando-se como ponto nodal a ideia da eficiência, livrando-

se, pois, do apego maior e infrutífero aos aspectos formais da atividade e proclamando um 

modo de agir que visasse o interesse público e a sua realização máxima. Nesse sentido, vê-se 

que  o  novo  sistema  de  governança  consensual pode  ser  visto  e  analisado  como  uma 

verdadeira materialização do princípio constitucional da eficiência,  eis que objetiva121, entre 

outros:  o  desempenho  da  atividade  administrativa  com  agilidade,  racionalidade,  

transparência  e  eficiência;  o  alcance  dos  resultados em detrimento  dos  processos  e  ritos 

(legitimação  pelo  resultado);  a  descentralização  das  atribuições  e  a  especialização  das  

atividades; a participação popular na gestão pública; a capacitação dos agentes públicos.

Seguindo  tal  linha  de  raciocínio  e  destacados  os  aspectos  principais  em redor  do 

118 Por meio de um modelo burocrático de administração: “[...] o Direito é racionalmente estabelecido dentro de 
um território a partir de um conjunto de regras abstratas. As ordens expedidas pelos funcionários passam a 
ser impessoais e quem as desobedece os faz como membro da 'associação', pelo que só há obrigação dentro  
da  competência  objetiva,  racionalmente  limitada.  As definições  típico-ideais  de  Estado  e  burocracia  se 
fundam, então, na natureza dos 'meios'.  A partir  desta concepção, os fins do Estado podem ser os mais  
diferentes devido à existência de inúmeros e discrepantes interesses; o que o define é a sua capacidade de  
alcançar os próprios fins através de meios racionais: os procedimentos” (GABARDO, 2002. p. 32/33).

119 In: GABARDO, 2002. p. 34; MAZZA, 2011. p. 31.
120 No que pertine, especificamente, ao modelo da Administração Pública gerencial, vislumbra-se, segundo as 

lições de Adriana da Costa Ricardo Schier, que o mesmo “[...] busca legitimidade através da aferição de  
resultados eficientes. Entende-se, pois, que o administrador público poderá optar pelos meios que entender 
mais adequados para o devido alcance do interesse público, concretizado a partir das finalidades definidas 
pela lei. Com efeito, [...] procura-se eliminar o controle de meios, característico da organização burocrática,  
flexibilizando o regime jurídico administrativo [...]” (SCHIER, 2001. p. 128).

121 In: GABARDO, 2002. p. 46/47; MAZZA, 2011. p. 31/32.
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princípio da eficiência administrativa e da consequente consagração do modelo gerencial da 

Administração Pública, torna-se mister proceder, ora, à análise do direito social à saúde no 

tocante à eficiência dos programas e medidas práticas empreendidas pelo Executivo, assim 

como no que concerne à suposta quebra de eficiência decorrente das lides individuais movidas 

em sede  de  controle  jurisdicional  das  políticas  públicas  de  saúde.  Para  tanto,  importante 

iniciar com a  metodologia gerencial destinada à estipulação e implementação das ações de 

saúde pública, de modo a se denotar o nível de eficiência real da saúde pública e, somente 

após, avançar-se aos efeitos ocasionados pela atuação judicial em matéria sanitária.

3.3.2 O princípio da eficiência administrativa e sua aplicação na Saúde Pública: 

uma avaliação à luz das políticas públicas positivas de saúde

À luz de todo o entendimento firmado acerca do direito à saúde e do princípio da 

eficiência  administrativa,  resta  inegável  o  vínculo  entre  estes  dois  institutos  jurídicos,  de 

forma  que  a  saúde  pública,  em  especial  as  políticas  públicas  relacionadas,  pelo  fato  de 

constituírem serviços  públicos  prestados  ativamente  pelo  Estado,  resumindo-se,  pois,  em 

atividades  administrativas  stricto  sensu,  devem  se  desenvolver  com  fulcro  na  pauta  da 

eficiência  administrativa  em epígrafe,  dado ser  esta  baliza  e  pressuposto  de  legalidade  e 

legitimidade de todos os atos e decisões emanados da Administração Pública. 

Destarte, mister salientar que o princípio constitucional da eficiência consubstancia-se 

numa pauta de atuação do administrador durante as fases de  formulação, implementação e  

concretização das políticas públicas de saúde,  conferindo-lhes legitimidade e viabilizando 

uma escorreita e ótima prestação de serviços de saúde pública. Daí, propício afirmar que a 

eficiência administrativa constitui um importante passo rumo à universalização e à efetivação 

dos  serviços  e  do  acesso  à  saúde,  tendo  em  vista  que  o  desempenho  da  atividade 

administrativa de modo eficiente, nos termos já afirmados, visa uma utilização dos recursos 

públicos de forma racional e econômica, almejando a oferta de serviços de qualidade e em 

tempo apropriado e evitando, pois, a prática de atos ociosos ou desnecessários122. Possibilita-

122 Associando a eficiência às políticas públicas de saúde, Sarlet e Figueiredo destacam a razoabilidade das 
medidas: “[...] a prestação reclamada deve corresponder àquilo que o indivíduo pode razoavelmente exigir  
da sociedade. Com efeito, mesmo em dispondo o Estado dos recursos e tendo o poder de disposição, não se  
pode falar em uma obrigação de prestar algo que não se mantenha nos limites do razoável. […] os princípios 
da proporcionalidade  e da razoabilidade  devem sempre servir  de critério para a  decisão judicial.  Nesse 
sentido, pode-se dizer que não se mostra razoável, por exemplo, compelir o Estado a fornecer ou custear  
medicamentos e tratamentos experimentais, assim compreendidos aqueles não aprovados pelas autoridades 
sanitárias competentes […] ou que o foram para finalidade diversa daquela pretendida pelo interessado, e 
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se, assim, o alcance do meios  ótimos de aplicação e reaproveitamento das verbas, tudo isso 

baseado nas necessidades dos beneficiários e com vistas ao aumento da cobertura sanitária.

De tal associação, extrai-se o  dever de eficiência123 do agente público que labora na 

área da saúde pública e, especificamente, dos programas e políticas públicas relacionados, 

direcionando suas atividades sempre rumo à maximização da qualidade, da quantidade e da 

celeridade dos atendimentos e ao dispêndio dos menores gastos possíveis, equação esta que 

envolve e busca sempre a sobreposição de benefícios concretos sobre prejuízos eventuais. Em 

outros  termos,  esse  exercício  regular  da  saúde pública124 deve  se  pautar  sempre  em um 

planejamento constante e aprofundado por parte do gestor público,  que deve se inserir na 

sociedade e aferir as necessidades reais dos indivíduos em sede de saúde e bem-estar para, 

somente após, direcionar e empreender programas de atuação condizentes com a realidade 

social e apropriados a cada região; é assim, portanto, uma atuação essencialmente gerencial.

Nessa senda, haja vista que o dever de eficiência inicia obrigando o agente público 

desde a  atividade de planejamento estatal  e  se  estende até  o momento  da execução e do 

alcance  dos  efeitos  das  políticas  públicas,  muitos  publicistas,  valendo-se  do  modelo  de 

administração  gerencial,  encarregam-se  de  estabelecer  um  elenco  dos  princípios 

metodológicos que devem ser obedecidos pelo administrador quando do desempenho de suas 

funções. Assim, extraem-se como pautas obrigatórias no que concerne à efetivação da saúde 

pública no Brasil  os  seguintes  pontos:  1) endereçamento,  priorização das necessidades  e  

definição dos objetivos em matéria de saúde; 2) determinação das estratégias e do plano de  

atuação estatal;  3)  estipulação dos programas, com previsão de recursos e delimitação de  

responsabilidades;  4)  execução das atividades;  5)  fiscalização da atuação e avaliação dos  

que sequer constituíram objeto de testes minimamente seguros, de tal sorte que o autor da demanda, em 
alguns casos, pode estar servindo como mera cobaia [...] Num sentido ainda mais amplo, igualmente não se 
configura razoável a condenação do Estado em obrigação genérica, ou seja, ao fornecimento ou custeio de 
todo medicamento ou tratamento que vier a ser criado ou descoberto, conforme a evolução científica, ainda  
que oportunamente aprovado pelo órgão sanitário  técnico competente.  […] Sem dúvida não é razoável, 
ademais, a imposição de prestação de determinada 'marca' de remédio, quando existente outra opção, similar 
em segurança e eficiência, mas de menor custo econômico, disponível no mercado e no próprio sistema 
público de saúde [...], desde que, convém repisar, assegurada a eficiência e segurança. Tudo isso, portanto, 
converge com a exortação já lançada no que diz com a necessidade de averiguação (e, portanto, produção de 
prova e sujeição ao contraditório) do que efetivamente representa o mínimo existencial em cada caso e qual  
a necessidade [...] em dar atendimento ao pleito” (SARLET; FIGUEIREDO, 2008. p. 14/26).

123 “Dever de eficiência é o que se impõe a todo agente público de realizar  suas atribuições com presteza, 
perfeição e rendimento funcional.  É o mais  moderno princípio da função administrativa,  que  já  não se  
contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público 
e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros” (MEIRELLES, 1996. p. 90).

124 Alicerçando  o  dever  de  eficiência  do  agente  público,  tem-se  que  “O  exercício  regular  da  função 
administrativa, numa democracia representativa, repele não apenas o capricho e o arbítrio, mas também a 
negligência e a ineficiência, pois ambos, violam os interesses tutelados na lei” (MODESTO, 2000. p. 69).
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resultados alcançados; 6) criação de um sistema de fomento aos programas125.

Trasladando-se tal raciocínio a um prisma mais prático, isto é, à realidade das políticas 

públicas de saúde, vislumbra-se que, comparativamente ao Estado pré-1988, enormes vêm 

sendo os  avanços na  eficiência  dos  programas de saúde pública  desde a  promulgação da 

Constituição Cidadã. Tal é o que ocorre, sobretudo, em decorrência da constitucionalização do 

direito à saúde, assim como em virtude da explicitação da eficiência administrativa via EC n. 

19/1998,  fatores  estes  que  despertaram  atenções  e  preocupações  maiores  por  parte  dos 

administradores públicos. Nesse sentido, é de se afirmar que o SUS, o Ministério da Saúde, 

como  também  a  própria  Administração  Pública  em  geral  vêm  se  preocupando  com  o 

estabelecimento de programas de atenção à saúde apropriados e suficientes ao atendimento da 

população e que impliquem, de outra banda, em custos e dispêndios razoáveis.

Nesse prisma, necessário acrescentar que, tal como como adiantado quando da análise 

da  reforma  sanitária,  no  tópico  3.2,  supra,  a  atuação  estatal  corrente  caminha  rumo  à 

efetivação do acesso à saúde, afigurando-se, pois, bastante propícia ao ideal constitucional 

proclamado, uma vez que nos exatos termos da Lei Maior, a saúde pública deve ser prestada 

de forma  igualitária e universal,  atributos estes que somente podem ser alçados a partir de 

uma atuação administrativa eminentemente isenta e pautada no citado dever de eficiência. 

Exemplos do êxito decorrente da eficiência dos programas sanitários do Estado se constatam a 

partir da avaliação dos resultados periódicos de algumas das políticas públicas de saúde mais 

comuns, a exemplo das seguintes:  Programa de Saúde da Família – PSF126; Unidades de  

Pronto-Atendimento – UPA 24 horas127; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU  

125  In ALFONSO, 1995. p. 117.
126 O Programa de Saúde da Família decorre da Política Nacional de Atenção Básica, sendo responsável pela 

formação  de  equipes  multiprofissionais  em  unidades  básicas  de  saúde,  aquelas,  responsáveis  pelo 
acompanhamento de um número definido de famílias (não podendo exceder 4.000 habitantes), em uma área 
geográfica delimitada.  Sua atuação envolve  uma gama de  ações de promoção da saúde; de  prevenção,  
recuperação e reabilitação de doenças e agravos mais frequentes; assim como de manutenção e preservação 
da saúde. A partir de uma análise estatística, verifica-se que o Programa de Saúde da Família, instaurado em 
2002, tem alçado resultados bastante positivos. Tal é o que resta claro uma vez que, atualmente, o PSF já 
atende  a  5.283  municípios  brasileiros,  de  um total  de  5.570,  cobrindo,  inclusive,  mais  de  55,12%  da 
população brasileira,  o  que totaliza uma suficiência de atendimento médico e farmacológico a mais de  
106.887.064 habitantes.  Fonte: Departamento de Atenção Básica/Secretaria de Atenção à Saúde/Ministério 
da Saúde. Disponível em: <http://189.28.128.178/sage/>. Acesso em: 28 maio 2013.

127 O Programa de Unidades de Pronto-Atendimento decorre da Política Nacional de Atenção às Urgências e 
Emergências e envolve a criação de estruturas de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de 
Saúde e as portas de urgências hospitalares. Consistem em unidades de atendimento médico 24 horas, com 
estrutura  médico-hospitalar  avançada e simplificada,  com cobertura  de  aparelhos  de  Raios-X,  pediatria, 
eletrocardiografia,  laboratórios  clínicos  e  leitos.  Voltam-se  a  diagnóstico,  tratamentos  e  procedimentos 
médicos simples, almejando-se uma prestação eficiente e rápida, como também, a diminuição das filas dos 
prontos-socorros dos hospitais.  Atualmente,  o país já conta com mais de 274 UPAs em funcionamento, 
espalhadas ao longo do país e situadas em locais estratégicos das redes de atenção de urgências. Neste 
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192128; e Assistência farmacêutica e dispensação de medicamentos129.

Contudo, mesmo a despeito de todo o progresso evidenciado na seara da saúde pública 

em meados do século XX e, sobretudo, a partir da constitucionalização do direito à saúde e do 

princípio da eficiência administrativa, nos termos sub examine,faz-se imprescindível destacar, 

ora, tal como já adiantado rapidamente, que tais avanços não se mostram generalizados ou 

impassíveis  de desafios  ou regressos130,  até  mesmo em razão da natureza  prestacional  do 

direito à saúde, que se encontra limitada pela reserva do possível, e, igualmente, das enormes 

exigências impostas pela pauta da eficiência administrativa, a qual, como cediço, não impõe 

sentido, necessário frisar que, em tais localidades providas de UPA, os resultados são deveras vantajosos,  
haja vista que 97% dos casos destinados às UPAs são solucionados na própria unidade, não sendo necessário 
o encaminhamento do paciente a outros centros hospitalares ou a prontos-socorros. Por sua vez, além dessas  
unidades  em funcionamento,  ainda  há  602 UPAs em execução,  o  que  denota  a  existência  de  esforços  
concretos rumo à consagração e à máxima eficiência de tal programa. Fonte: DA/Secretaria de Atenção à 
Saúde/Ministério da Saúde. Disponível em: <http://189.28.128.178/sage>. Acesso em: 28 maio 2013.

128 Tal como as UPAs, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também decorre da Política Nacional de 
Atenção às Urgências e Emergências,  correspondendo à prestação de serviços de primeiros-socorros no 
local, de salvamento e resgate e de remoção de vítimas de acidentes, tudo isto, no menor tempo possível e 
com vistas ao direcionamento do indivíduo ao serviço hospitalar mais próximo e adequado. O SAMU 192 
propõe um modelo de assistência padronizado que opera através do acionamento da Central de Regulação 
das  Urgências  e  envolve  uma  prestação  organizada  que  se  estende  até  a  liberação  da  vítima  ou  seu 
encaminhamento aos serviços de saúde adequados. Em análise à eficiência do programa, vislumbra-se que, 
em 2013, o Serviço em apreço abrangia uma cobertura de 69,76% da população brasileira, envolvendo, pois, 
mais  de  135.308.942 habitantes  e  alcançando 2.488 municípios.  Contudo,  comparativamente ao  ano de 
2012, verifica-se que a abrangência do SAMU 192 não vem se mostrando satisfatória, dado uma regressão 
no atendimento ofertado,  eis que no ano passado, a  cobertura englobava 70,39% da população e 2.528 
municípios.  Fonte: Departamento de Atenção Básica/Secretaria de Atenção à Saúde/Ministério da Saúde. 
Disponível em: <http://189.28.128.178/sage/>. Acesso em: 28 maio 2013.

129 O Programa  de  Assistência  Farmacêutica  e  Dispensação  de  Medicamentos  é  uma iniciativa  da  Política 
Nacional de Medicamentos, voltando-se à prestação de uma distribuição de medicamentos com segurança, 
eficácia e baixo custo. Envolve a disponibilização de medicamentos considerados de fornecimento universal  
e  gratuito,  os  quais  constam  nas  listas  de  dispensação  obrigatória  e  podem  ser:  fármacos  essenciais, 
considerados  prioritários  para  o  tratamento  das  doenças  mais  prevalentes  (constantes  do  RENAME  – 
Registro Nacional de Medicamentos Essenciais); ou remédios excepcionais, considerados os medicamentos 
de alto custo e de baixa incidência, os quais consomem 1/3 dos recursos previstos à implementação da 
política de acesso a medicamentos. Estatisticamente, referido programa representa um dos maiores esforços 
do Estado no sentido do cumprimento de sua missão constitucional de universalização do acesso à saúde, 
dada a disponibilização, pelo SUS, dos mais variados e complexos medicamentos, os quais alçam preços 
altos e os mais custosos dispêndios pelo Poder Público. Sua abrangência vem aumentando a cada ano, o que 
decorre da ampliação da relação dos remédios disponibilizados, assim como, do fornecimento a um número 
cada vez maior de beneficiários. (SABINO, Marco Antonio da Costa. In GRINOVER, 2013. p. 366-371).

130 A respeito dos novos desafios na seara da saúde, Góis disserta que, “Apesar da ciência ter encontrado a cura  
para  doenças,  revolucionando  a  “qualidade”  de  vida  de  pacientes  e  aumentando,  relativamente,  a 
longevidade da população, mesmo assim está cada vez mais difícil financiar os tão propagados avanços. 
Com o advento da Industrialização e o avanço da globalização, muitos fenômenos internacionais passaram a 
estar conectados, interelacionados [sic], o que de qualquer forma aumentou a incidência dos problemas de 
saúde, ditos mundiais, como pandemias e mistura correlacionada de doenças que antes eram particularidades 
de apenas um local. O avanço tecnológico desencadeado pela industrialização, também trouxe avanços no 
campo científico da medicina, especialmente no tocante ao tratamento em massa de distúrbios e problemas  
de saúde agudos e crônicos. [...] entretanto, esse acesso aparente, nos revela uma falsa garantia à saúde, já  
que nossa saúde ainda não esta livre de sanguessugas e é configurada por uma omissão em qualidade; e o 
remédio que cura diariamente se torna o veneno que mata” (GÓIS, 2008. p. 87).
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uma cobertura ampla e irrestrita dos serviços de saúde, mas, sim, a prestação de um serviço 

público sanitário razoável e proporcional às peculiaridades, bem como aos detalhes em redor 

da atuação do Estado e, igualmente, do grau de exigibilidade do direito social em discussão.

À luz  de  tal  pensamento,  resta  salutar,  pois,  o  destaque  de  que  a  eficiência  e  os 

resultados positivos em redor das políticas públicas de saúde não implicam, necessariamente, 

o alcance da universalização do acesso à saúde. Pelo contrário, apesar de o dever de eficiência  

constituir pauta obrigatória do administrador público, o mesmo apenas tende a uma melhor 

prestação dos serviços públicos, os quais passam a ser mais efetivos, céleres, abrangentes e 

menos custosos. Tal aumento de qualidade, dessa feita, não significa que o direito à saúde 

chegará a um nível em que o Estado irá cobrir, com eficiência, a totalidade dos procedimentos 

médicos e medicamentos existentes, o que é um ideal frontalmente colidente com o ideal de 

eficiência, dado que tratamentos há que não são em nada vantajosos ao interesse público e aos 

fins do Estado, a exemplo dos procedimentos demandados em casos raríssimos e que são, 

destarte, de custos exorbitantes e de acometimento mínimo dos indivíduos.

Até mesmo porque, como já destacado, é impossível e injustificável a criação de um 

aparelhamento e a contratação de pessoal e corpo médico bastante à cobertura da totalidade 

das necessidades médicas e de bem-estar da população brasileira. Merecem destaque, nesse 

sentido, alguns dos inúmeros desafios envolvidos em redor do acesso e da efetiva prestação 

dos serviços de saúde, quais sejam: inexistência de recursos orçamentários; burocracia em 

matéria de prestação de serviços públicos; demora no acesso a consultas e tratamentos pelo 

Estado;  deficiências  em  redor  da  estrutura  hospitalar  e  da  falta  de  equipe  médica 

especializada.  Some-se,  ainda,  a  todos  estes  obstáculos  em redor  das  políticas  públicas  a 

corrupção que assola e desfalca o universo político nacional, ocasionando, em privilégio de 

interesses secundários ou eleitoreiros,  enormes prejuízos aos cofres públicos e desvios de 

verbas que deveriam ser destinadas a ações sociais, notadamente as de cunho sanitário.

Dessa  forma, tanto em decorrência  das  reais  e  legítimas limitações  no âmbito  das 

políticas públicas de saúde, o que configura a reserva do possível, como também em virtude 

da preterição do interesse público primário em proveito de objetivos escusos, a negativa na 

cobertura  de  inúmeros  tratamentos  médicos  e  na  oferta  de  fármacos  é  acontecimento 

corriqueiro e diuturno, o que leva os indivíduos, com espeque no princípio constitucional da 

inafastabilidade da jurisdição, a recorrerem ao Poder Judiciário, pugnando pela substituição 

da  negativa  da  Administração por  um provimento  jurisdicional  favorável  à  cobertura  das 



78

prestações sanitárias obstaculizadas por parte da atuação do agente público.

Justamente  à  luz  de  tal  conjuntura  em  redor  da  atuação  do  Poder  Público  na 

consecução e efetivação do direito social  à saúde,  notadamente na prestação das políticas 

público-sanitárias, essencial se mostra trazer à colação, ora, uma análise concreta acerca do 

envolvimento do Estado na consecução do mandamento constitucional já delineado, assim 

como, a respeito da interpretação que vem sendo dispensada pelo Poder Público à dinâmica 

dos direitos à saúde e à vida. Desse modo, almeja-se denotar os maiores desafios atinentes à 

universalização de tais valores e tornar viável o avanço do estudo ao setor da saúde privada, o 

qual,  adiante-se,  surge,  a  partir  da  constitucionalização  da  saúde  e  da  percepção  da 

insuficiência das políticas públicas de saúde, enquanto uma forma de suprimento da atuação 

do Poder Público rumo à consecução e à plenitude do direito social à saúde.

3.4 CONTROLE JURISDICIONAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E A 

INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO SOCIAL À SAÚDE

Diante da impossibilidade de as políticas públicas sanitárias cobrirem a totalidade das 

necessidades dos indivíduos e abrangerem a integralidade dos serviços de cura, garantia e 

prevenção  em  matéria  de  saúde,  devido  ao  seu  alto  custo  ao  Estado  e  à  obrigatória 

observância do dever de eficiência por parte dos gestores públicos, entre outros motivos, nos 

termos já delineados, vem gozando de cada vez mais importância no país a atuação do Poder 

Judiciário em termos de controle da atuação positiva do Poder Público rumo à efetivação do 

Direito Social à Saúde, a qual se legitima, sobretudo, à luz do ordenamento constitucional 

instaurado a partir da Constituição Republicana de 05 de outubro de 1988.

Seguindo  o  tratamento  das  políticas  públicas  de  saúde,  pois,  imprescindível  dar 

prosseguimento ao estudo, de forma a se tratar, ora, do papel subsidiário desempenhado pelo 

Poder Judiciário em matéria do controle e execução das políticas públicas, eis que, como já 

mencionado, ante a inércia da Administração Pública no efetivo cumprimento dos programas 

de  realização  dos  direitos  sociais,  a  seara  jurisdicional  se  afigura  o  órgão  competente  e 

incumbido da  determinação de  realização das  políticas  já  criadas  e  não  efetivadas,  dado, 

sobretudo,  o  viés  obrigatório e  a  eficácia  imediata dos  direitos sociais,  de um lado,  e  a 

garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição131, de outra banda.

131 Assim, vê-se que: “Disso tudo surge uma inarredável conclusão: qualquer tipo de ação – coletiva, individual 
com efeitos  coletivos ou meramente individual – pode ser  utilizada  para provocar o Poder Judiciário  a 
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De início,  torna  salutar  destacar  a  legitimidade e  a  importância  de  tal  intervenção 

judicial em matéria de políticas públicas, ainda que parcela considerável dos juristas, entre 

outras arguições, reputem tal controle como sendo uma intromissão judiciária na esfera de 

competência do Poder Executivo, isto é, uma ofensa aos princípios da separação dos poderes  

e da república, arguição esta que, adiante-se, não goza de qualquer respaldo constitucional, 

legal ou jurisprudencial132 133 134. Tal é o que resta justificado a partir do simples argumento de 

que a atuação jurisdicional, nesse sentido, limita-se à mera determinação do cumprimento das 

políticas públicas já estabelecidas, não inovando, pois, na ordem jurídica135.

Além disso, deve-se levar em consideração a preponderância da questão constitucional 

que atribui a prestação universal da saúde à esfera governamental,  dispositivo este que,  a 

despeito de possuir um caráter prima facie programático136, não pode ser convertido em uma 

exercer o controle e a possível intervenção em políticas públicas” (GRINOVER, 2010. p. 35).
132 Frisando o controle judicial de políticas públicas: “Como toda atividade política (políticas públicas) exercida  

pelo Legislativo e  pelo Executivo deve  compatibilizar-se com a  Constituição,  cabe ao  Poder Judiciário 
analisar, em qualquer situação, e desde que provocado, o que se convencionou chamar de 'atos de governo' 
ou 'questões políticas', sob o prisma do atendimento aos fins do Estado” (CANELA JÚNIOR, 2009).

133 “De fato,  não  se aplica  o princípio  da  separação  dos  poderes  para  justificar  o  desrespeito  aos  direitos 
fundamentais,  pois o seu objetivo é exatamente a garantia desses direitos.  O princípio da tripartição de  
funções deve ser interpretado de acordo com os seus fins: a proteção contra excessos de poder, a garantia 
dos direitos fundamentais e a especialização dos agentes públicos” (AZEVEDO, 2010. p. 260).

134 Sobre o papel do Poder Judiciário na seara da execução das políticas públicas, Antônio Fernando Barros e 
Silva de Souza lecionou, em audiência pública realizada no STF em 27/04/2009: "O direito do cidadão não 
pode ser limitado pela omissão da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, restringindo- se o direito às 
políticas públicas existentes, quando os medicamentos e procedimentos listados não se demonstram eficazes 
à preservação da saúde e da vida. Nestes casos, é imperioso que o Poder Judiciário tutele o direito à saúde na 
omissão da União, Estados e Municípios em fornecer os medicamentos e procedimentos necessários para o 
tratamento de toda e qualquer enfermidade, ainda que não constem da listagem oficial do Ministério da 
Saúde e/ou não sejam, atualmente, fornecidos pelo SUS. A pretensão do cidadão ao medicamento ou serviço 
de saúde pode ser levada ao Poder Judiciário, e o provimento que condena União, Estado, Distrito Federal e 
Município ao  fornecimento  de  medicamento  ou  realização  de  determinado procedimento,  não  usurpa  a 
função dos outros Poderes, mas garante o direito à saúde, que depende de políticas públicas, cuja execução 
exige uma atuação positiva do Executivo, atuação esta que, simplesmente, por não se verificar regularmente  
no mundo dos fatos, tal como seria de se esperar, deve ser imposta pelo Estado-Juiz. [...] O MPF entende  
que deve ser admitida a tutela do direito à saúde pelo Poder Judiciário, quando verificada a omissão do 
Estado na execução de políticas públicas existentes ou na omissão na formulação de políticas públicas" 
(Disponível  em:  <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/Dr._Antonio_ 
Fernando_Barros_e_Silva_de_Souza___ProcuradorGeral_da_Republica_.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2014).

135 Quanto os limites do controle jurisdicional de políticas públicas, tem-se que “[...] O Poder Judiciário não 
tem o condão de 'make public choices', mas pode e deve assegurar aquelas escolhas públicas já tomadas por 
estes  veículos,  notadamente os insertos  no Texto Político,  demarcadores  dos objetos e finalidades desta 
República Federativa. [...] quando não efetivadas [as políticas públicas], dão ensejo à legítima persecução 
republicana para atendê-las administrativa, legislativa e jurisdicionalmente” (LEAL, 2005. p. 173/174).

136 "Apesar de serem consideradas, por parte da doutrina , como normas programáticas, a jurisprudência tem se 
formado no sentido de dotá-las de eficácia jurídica independentemente de assim serem consideradas ou não,  
pois como estão preconizadas na Constituição [Art. 5º, § 1º, da CF] gozam de supremacia. Não faria sentido 
a Constituição, lei  fundamental que rege a organização político-jurídica de um país,  trazer  em seu bojo 
normas despidas de vigência, eficácia e aplicabilidade. Independentemente do caráter programático ou não 
das normas expressas nos artigos 196 e 197 da Carta Magna, não há como o Estado se recusar a oferecer 
tratamento médico adequado à pessoa doente e necessitada, de modo a garantir-lhe condições mínimas de 
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mera  promessa  constitucional,  sob  pena  de  inefetividade  da  norma  constitucional  e  da 

configuração de uma infidelidade governamental, até mesmo porque, em matéria de direitos e 

garantias  fundamentais,  a  Lex  Fundamentalis  se  encarrega  de  atribuir  aos  mesmos  uma 

eficácia plena e uma aplicabilidade imediata, nos termos do § 1º, de seu artigo 5º.

Assim, ressalte-se o entendimento pacífico dos tribunais acerca da possibilidade de 

apreciação judicial de questões referentes ao cumprimento das políticas públicas137 138, o que 

consagra a maior efetividade da norma constitucional, assim como a verdadeira dimensão 

política da jurisdição constitucional conferida, sobretudo, à Corte Suprema, isto é, ao STF. 

Dessa feita, o Judiciário passa a ocupar um lugar de destaque na transformação da realidade 

social, dando concreção a comandos constitucionais e evitando o enquadramento da norma 

constitucional enquanto mera promessa isenta de obrigatoriedade139, motivo pelo qual deve-

se  atribuir  àquele  poder  uma  responsabilidade  finalística  e  prospectiva  no  tocante  à 

consecução das finalidades constitucionais maiores e mais sensíveis do Estado.

Nesse diapasão, resta cediço que o Judiciário se mostra competente ao julgamento e à 

ordenação  do  cumprimento  das  políticas  públicas  de  saúde,  avaliando  questões  como:  a 

solidariedade  entre  os  entes  federativos;  a  reserva  do  possível,  cláusula  exculpante  da 

negativa da atuação estatal, alicerçada na demonstração da falta de recursos orçamentários à 

efetivação das prestações sanitárias envolvidas; assim como, em contraponto, o rol intangível  

do mínimo existencial, que, nas linhas do já disposto supra, engloba a saúde e representa as 

condições humanas sem as quais o ser humano não sobrevive nem se desenvolve.

Surge assim, pois, a partir de negativa estatal, um conflito marcado, de um lado, pelo 

direito constitucionalmente garantido à saúde e consagrador do mínimo existencial, no sentido  

sobrevivência [Neste sentido, importante o REsp n. 684.646, do Min. Luiz Fux]" (MARTINS, 2008. p. 108).
137 A esse respeito, a Ministra Elle Gracie, do Supremo Tribunal Federal, discorre que: “É possível ao Poder 

Judiciário  determinar  a  implementação  pelo  Estado,  quando  inadimplente,  de  políticas  públicas 
constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do 
Poder Executivo” (STF, AI 734487 AgR, Relator Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ 03/08/2010).

138 Nesse sentido, o Ministro Celso de Mello afirma, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental n. 45, o seguinte: “Essa eminente atribuição conferida ao Supremo Tribunal Federal  põe em 
evidência, de modo particularmente expressivo, a dimensão política da jurisdição constitucional conferida a 
esta Corte, que não pode demitir-se do gravíssimo encargo de tornar efetivos os direitos econômicos, sociais 
e culturais - que se identificam, enquanto direitos de segunda geração, com as liberdades positivas, reais ou 
concretas (RTJ 164/158-161, Rel. Min. CELSO DE MELLO) -, sob pena de o Poder Público, por violação 
positiva ou negativa da Constituição, comprometer, de modo inaceitável, a integridade da própria ordem 
constitucional” (STF, ADPF n.45/DF, Relator Min. Celso de Mello, DJ 04/05/2004).

139 “O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por destinatários todos os  
entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não 
pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas  
expectativas  nele  depositadas  pela  coletividade,  substituir,  de  maneira  ilegítima,  o  cumprimento  de  seu 
impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria 
Lei Fundamental do Estado” (STF, ARE 685230 AgR, Rel. Min. Celso de Mello. 2ª Turma. DJ 05/03/2013).
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de que aos indivíduos devem ser asseguradas condições básicas de dignidade,  e,  de outra 

banda,  pela  teoria  da  reserva  do  possível,  construção  alemã  criada  em contexto  bastante 

distinto  do  acesso  à  saúde  e  que  vem  sendo  invocado  indistinta  e  abstratamente  pela 

administração pública como mecanismo de isenção da atuação estatal nesse ponto peculiar140.

Destarte,  analisando  os  valores,  princípios  e  regras  envolvidos  na  questão  do 

descumprimento de tais prestações estatais, o Judiciário resolve as questões litigiosas141 em 

matéria  de  consecução  da  saúde  pelo  Poder  Público,  este  o  qual,  muitas  vezes,  não  se 

desincumbe do ônus de comprovação da concreta indisponibilidade de recursos destinados à 

saúde  nem,  tampouco,  logra  êxito  em  atribuir  a  respectiva  prestação  como  sendo 

responsabilidade de outro ente federativo, que, como é sabido, não merece guarida, dada a 

solidariedade dos mesmos em matéria de garantia e de realização da saúde pública.

Nesse contexto, mostra-se salutar o desempenho da função jurisdicional de controle e 

determinação das políticas públicas de saúde, de forma a se evitar abusos pela administração 

pública  e  a  se  garantir  aos  indivíduos  condições  de  vida  dignas  e  condizentes  com  o 

progresso, o que se sobrepõe e deve prevalecer sobre o interesse público secundário142, dado 

que a consecução do mínimo existencial representa o verdadeiro e soberano interesse público.

À luz disso, decorre, sobretudo, a circunstância de que a imposição de obstáculos ao 

acesso  à  saúde,  notadamente  no  momento  administrativo  e  pré-judicial,  acarreta  um sem 

número de atrasos econômicos e sociais, porquanto o desenvolvimento de uma nação, em 

todos os seus níveis, pressupõe a qualidade de vida de seu povo, no sentido de que, para que 

140 Denotando a necessidade de comprovação da reserva do possível: “[...] é certo que as limitações vinculadas 
à reserva do possível não são, em si mesmas, necessariamente uma falácia. O que tem sido, de fato, falaciosa  
é  a  forma  pela  qual  muitas  vezes  a  reserva  do  possível  tem sido  utilizada  entre  nós  como argumento 
impeditivo da intervenção judicial e desculpa genérica para a omissão estatal no campo da efetivação dos 
direitos fundamentais, especialmente de cunho social” (SARLET; BENETTI TIMM, 2008. p. 32).

141 “Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese - mediante indevida manipulação de 
sua  atividade  financeira  e/ou  político-administrativa  -  criar  obstáculo  artificial  que  revele  o  ilegítimo, 
arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação,  
em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência. Cumpre advertir, desse 
modo, que a cláusula da "reserva do possível" - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente 
aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas 
obrigações  constitucionais,  notadamente  quando,  dessa  conduta  governamental  negativa,  puder  resultar 
nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial 
fundamentalidade” (STF, ADPF n. 45. Relator Ministro Celso de Mello. Brasília, 12 dez. 2006).

142 Tecendo  um  contraponto  entre  as  modalidades  do  interesse  público  primário  e  secundário,  Gustavo 
Binenbojm se encarrega de proclamar o seguinte entendimento: “Resgatando a antiga bipartição do interesse 
público em  primário e secundário, […] Barroso identifica o primeiro como 'a razão de ser do Estado e 
sintetiza-se  nos  fins  que  cabe  a  ele  promover:  justiça,  segurança  e  bem-estar  social'.  Já  o  segundo  é 
caracterizado como 'o interesse da pessoa jurídica de direito público que seja parte em uma determinada 
relação jurídica'. […] É ele próprio quem explica: 'o interesse público primário consiste na melhor realização 
possível, à vista da situação concreta a ser apreciada, da vontade constitucional, dos valores fundamentais 
que ao intérprete cabe preservar ou promover'” (BINENBOJM, 2006. p. 101).
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cada um possa colaborar ao progresso, deve, primeiramente, estar em condições para tanto.

Dessa feita, de extrema importância o controle jurisdicional subsidiário das políticas 

públicas de saúde, o qual se mostra inegável rumo à efetivação do referido direito social e, 

consequentemente,  em direção ao desenvolvimento,  eis  que,  ao decidir  pela  solidariedade 

entre os entes federativos no cumprimento da saúde, bem como, pela supremacia do mínimo 

existencial  sobre  a  alegada  reserva  do  possível143,  referida  esfera  do  poder  dá  um passo 

decisivo  em  matéria  de  universalização  da  saúde,  o  que  colabora  à  maximização  das 

liberdades individuais e à consagração do  status de agente do ser humano, viabilizando o 

progresso individual e, igualmente, o coletivo, dada a natureza gregária do ser humano.

Adentrando nesse referido plano, essencial reprisar que, nos termos já delineados, esse 

raciocínio empreendido pelo Poder Judiciário não se deve dar de forma automática, de modo 

que  a  esfera  estatal  julgadora  não  pode  reconhecer,  indistinta  e  indiscriminadamente,  a 

primazia absoluta do direito à saúde sobre as limitações e os demais interesses públicos. Tal  

inteligência é imperativa, tendo em vista, claramente, a vinculação das políticas públicas aos 

recursos públicos e ao princípio da eficiência administrativa, preceito este o qual deve servir, 

inclusive, nas condições de base e de pauta de atuação da seara jurisdicional.

Sob referido prisma, essencial asseverar que, assim como a Administração Pública, o 

próprio  Poder  Judiciário,  por  ser  esfera  do  Poder  uno  do  Estado,  também  se  encontra 

vinculado ao dever de eficiência144, dado que o julgador não se encontra no domínio do que é 

seu, mas, sim, na investidura de uma função estatal. À luz de tal entendimento, deve, pois, o 

magistrado se ater ao princípio da eficiência, de modo que, sobretudo ao julgar questões a 

respeito das políticas públicas, deveria o mesmo empreender juízos não só de legalidade, mas, 

igualmente, de eficiência, a fim de constatar se a medida pleiteada realmente se encontra sob a  

alçada do interesse público primário. Afastar-se desse dever de eficiência seria imiscuir-se na 

atividade  do  administrador,  modificando  a  atuação  do  governo  e  o  rumo  dos  programas 

estatais e, consectariamente, inovando na ordem jurídica, o que configura clara ilegitimidade.

Com  isso,  levando  em  conta  tais  assertivas  e  voltando-se  especificamente  a  essa 

conjuntura, mister questionar a eficiência em torno da prestação da saúde pública por meio 

das lides individuais, eis que, pela natureza individualista dessas demandas, muita discussão 

143 De acordo com o entendimento de George Marmelstein Lima, o Poder Judiciário somente deve dar guarida à 
cláusula da reserva do possível, permitindo a omissão estatal no cumprimento das políticas públicas, quando 
as  prestações  forem  desproporcionais  ou  desarrazoadas.  Em  outras  palavras,  na  hipótese  em  que, 
casuisticamente, ficar comprovada a prevalência dos danos sobre os benefícios ocasionados pela medida, 
ficaria admitida a restrição de um direito fundamental em razão de outro (AZEVEDO, 2010. p. 265).

144 In GABARDO, 2002. p. 18/19.
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paira em redor da eficiência administrativa de tais atos e da efetivação do direito à saúde. 

Nesse diapasão,  salutar  destacar  que o que se testemunha na  praxis  judiciária  não 

envolve a análise, pelo julgador, da eficiência e da legalidade da negativa de cobertura estatal. 

Pelo contrário, em grande parte das questões de acesso à saúde pública submetidas ao crivo 

do Judiciário, o resultado é favorável ao indivíduo autor, o que decorre de um julgamento 

apaixonado ou emotivo  de algum magistrado que, corriqueiramente, cria normas de decisão 

genéricas e automáticas, as quais, não constatando e não se atendo às reais feições do caso 

concreto, limitam-se a determinar a  supremacia a priori do direito à vida  sobre o  interesse 

público e a reserva do possível, direcionando verbas públicas ao atendimento de um interesse 

particular, assim como, ocasionando a quebra da isonomia e da universalidade145.

A partir daí, inúmeros são os abusos judiciários em matéria de controle das políticas 

públicas  de  saúde,  de  modo  que,  muitas  vezes,  a  atividade  jurisdicional  vem  acolhendo 

indistintamente os pleitos realizados pelos litigantes e, consequentemente, determinando ao 

Estado o cumprimento de prestações deveras mais onerosas ou menos efetivas que aquelas 

que poderiam ter sido prestadas pela Administração, consubstanciando-se, pois, em decisões 

completamente  ineficientes,  desarrazoadas  e,  até  mesmo,  destoantes  da  realidade  e  das 

verdadeiras  possibilidades  jurídicas  e  físicas  da  saúde  prestada  pelo  ente  público, 

constituindo, no mais das vezes, uma materialização da prática do pediu-levou146.

145 Denotando a tendência Judiciária ao julgamento apaixonado das lides voltadas ao direito social à saúde, o 
Ministro  do  STF,  Dias  Toffoli,  em audiência  pública  realizada  em 27/09/2009,  manifestou-se:  "Muitos 
magistrados vêm fazendo uma análise voltada para o dramático caso concreto, optando pelo reconhecimento 
do direito individual à vida e distanciando- se das necessidades e dos anseios da coletividade, até mesmo em 
razão do apelo emocional intrínseco aos pedidos judiciais que têm por objeto o direito à saúde. [...] Portanto, 
fica patente que o direito à saúde não implica em um direito universal a todo e qualquer tratamento. É 
necessário  que  as  políticas  públicas  que  contemplem a  integralidade,  a  universalidade,  a  isonomia  e  a 
racionalidade nos usos dos fármacos devem ser observadas. Não obstante a Constituição Federal de 1988 
tenha reservado toda uma seção do capítulo destinado à seguridade social para abordar o direito à saúde,  
apenas o artigo 196, mais precisamente a expressão 'A saúde é direito de todos e dever do Estado' é que tem 
sido  utilizada  como  fundamento  nas  decisões  prolatadas  pelos  juízes,  sem  qualquer  preocupação  de 
enquadrá-lo  em  uma  abordagem  sistemática  que  permita  aferir  o  real  alcance  que  lhe  quis  atribuir  a 
Constituição Federal". (Disponível  em: <www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublica Saude/ane 
xo/Sr._Min._Jose_Antonio_Dias_Toffoli__Advogado_Geral_da_Uniao_.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2014).

146 Acerca da ponderação entre a programaticidade do direito à saúde, de um lado, e a prática da concessão  
irrestrita  dos  pleitos  formulados  em  juízo,  de  outra  banda,  o  jurista  pátrio  Ingo  Wolfgang  Sarlet  se  
pronunciou, em audiência pública realizada, em 27/09/2009, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,  in 
verbis:  “Hoje  mesmo,  adeptos  à judicialização  reconhecem  –  eu  pessoalmente  sou  um  adepto  à 
judicialização, todos sabem, quem acompanha a posição acadêmica – que é necessário superar a era dos 
extremos,  tanto a rejeição  da  mera  programaticidade é necessária  quanto também rejeitar  e  controlar  o 
famoso  “pediu-levou”,  não  importa  quem  pediu,  o  que  pediu,  as  conseqüências  da  decisão.  A busca, 
portanto,  de  uma  conciliação  entre  a  dimensão  subjetiva,  individual  e  coletiva  do  direito  à saúde  e  a  
dimensão objetiva da saúde como dever da sociedade e do Estado, e de como a judicialização deve ser  
sensível a ambas as dimensões” (Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPu 
blicaSaude/anexo/Sr._ Ingo_Sarlet__titular_da_PUC_.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2014).



84

Nessas  linhas,  voltando-se  especificamente  à  determinação  jurisdicional  de 

cumprimento das políticas públicas de saúde, constata-se claramente, a partir da análise dos 

mais  diversos  julgados dos  tribunais  pátrios,  em especial,  dos  tribunais  superiores,  que o 

Poder Judiciário segue uma linha hermenêutica bastante simples e isenta de maiores dúvidas 

ou questionamentos, sendo bastante favorável à primazia do direito fundamental à saúde147 e 

facilmente se desvirtuando da eficiência das prestações sanitárias pretendidas148 149. Tal é o 

que ocorre uma vez que o percurso decisório dos órgãos jurisdicionais brasileiros parte, quase 

147 Neste sentido, o Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, defende o seguinte: “Tal como pude 
enfatizar  em decisão por mim proferida  no exercício da  Presidência do Supremo Tribunal  Federal,  em 
contexto assemelhado ao da presente causa (Pet 1.246/SC), entre proteger a inviolabilidade do direito à vida 
e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição 
da República [....],  ou fazer  prevalecer,  contra essa prerrogativa fundamental,  um interesse financeiro e 
secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica 
impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde 
humanas” (STF, RE 393175 AgR, Relator Ministro Celso de Mello. 2ª Turma. DJ 02/02/2007).

148 AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO.  RECURSO ESPECIAL.  TRATAMENTO  MÉDICO  NO  EXTERIOR. 
ARTIGO  196 DA  CF/88.  DIREITO  À  VIDA E  À  SAÚDE.DEVER  DA UNIÃO.  LEGITIMIDADE 
PASSIVA. 1. O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou 
coletiva,  devendo  atender  aos  que  dela  necessitem em qualquer  grau  de  complexidade,  de  modo  que,  
restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando 
de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, 
que é a garantia à vida digna .  2.  Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento  
gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de doença grave. 3. O direito à saúde é assegurado a 
todos e dever do Estado, por isso que legítima a pretensão quando configurada a necessidade do recorrido.4. 
A União, o Estado, o Distrito Federal e o Município são partes legítimas para figurar no pólo passivo nas  
demandas cuja pretensão é o fornecimento de medicamentos imprescindíveis à saúde de pessoa carente, 
podendo a ação ser proposta em face de quaisquer deles . Precedentes: REsp 878080 / SC; Segunda Turma; 
DJ 20.11.2006 p. 296;REsp 772264 / RJ; Segunda Turma; DJ 09.05.2006 p. 207; REsp 656979/RS, DJ 
07.03.2005.5.  Agravo Regimental  desprovido.  (STJ,  AgRg no  REsp 1028835/DF,  Rel.  Min.  Luiz  Fux, 
Primeira Turma, j. em 02/12/2008, DJe 15/12/2008).

149 DIREITO  CONSTITUCIONAL.  DIREITO  ADMINISTRATIVO.  DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL. 
CAUTELAR  PREPARATÓRIA.  SENTENÇA  DEIXA  DE  ANALISAR  O  PLEITO  CAUTELAR  E 
EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CAUSA MADURA. ART. 515, § 3º. UNIÃO 
FEDERAL. LEGITIMIDADE DE PARTE. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DOS DEMAIS ENTES 
FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO INTEGRAL. FAMÍLIA QUE NÃO 
MAIS DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA OFERECER AO DOENTE OS CUIDADOS 
NECESSÁRIOS.  DIREITO  À  SAÚDE.  DIREITO  À  VIDA.  DIGNIDADE  DA PESSOA HUMANA. 
ARTIGO 196 E  SEGUINTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  LEI  Nº.  8.080/90.  CUMPRIMENTO 
IMEDIATO  DA  DECISÃO  INDEPENDENTEMENTE  DA  VIA  RECURSAL.  PODER  GERAL  DE 
CAUTELA.  SITUAÇÃO  GRAVOSA  SOMADA  AO  DECURSO  DE  TEMPO.  NECESSIDADE  DE 
CIRURGIA  NO  EXTERIOR.  QUESTÃO  A  SER  ANALISADA  NA  AÇÃO  PRINCIPAL.  PEDIDO 
PARCIALMENTE  PROCEDENTE.  [...]  4.  Com  efeito,  restou  exaustivamente  provado,  por  meio  de 
documentos, laudos técnicos e, até mesmo gravações em vídeo, que a autora necessita de atenção especial  
para manter a sua vida com o mínimo de dignidade possível, exigências que a sua família não tem como 
atender. 5. Nesse passo, cabe lembrar que a ordem social erigida pela Constituição Federal de 1988 tem 
como objetivo o bem-estar de todos, encontrando fundamento no sumo princípio da dignidade da condição 
humana, decorrendo daí a preocupação do legislador constituinte originário em dispor que a saúde é direito 
de todos e dever do Estado (art. 196). 6. Anote-se que além de o direito à vida e à saúde encontrarem-se  
capitulados entre os direitos fundamentais do homem, foi editada a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
que  dispõe  sobre  as  condições  para  a  promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde,  a  organização  e  o 
funcionamento dos serviços correspondentes. 7. Assim, tais diretrizes ganharam força e operatividade com a 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988


85

sempre,  da  questão  da  saúde  enquanto  um  bem  jurídico  constitucionalmente  tutelado  e 

garantido pelo Estado150, de onde se extrai, justamente, a necessidade de que o Poder Público 

formule e implemente  políticas sociais e econômicas  idôneas e hábeis à concretização e à 

universalização do acesso à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.

A partir daí, constatada a omissão da Administração no cumprimento de tais políticas 

públicas  de  acesso  e  prestação  da  saúde e  uma vez  propostas  as  demandas,  os  tribunais 

procedem à justificativa da atuação judiciária em matéria de consecução do direito à saúde, 

suscitando a obediência ao ordenamento constitucional e a inexistência de ofensa à tripartição 

vigência do referido diploma legal, assegurando, pois, o acesso igualitário e universal aos serviços de saúde,  
bem como à integralidade  da assistência,  dispondo a  lei  que a  saúde  é  um direito  fundamental  do ser  
humano,  devendo  o  Estado  prover  as  condições  indispensáveis  ao  seu  pleno  exercício  (art.  2º),  sendo 
objetivo do Sistema Único de Saúde,  entre outros,  a assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde,  com a  realização  integrada  das  ações  assistenciais  e  das  
atividades  preventivas  (art.  5º,  III),  além de  prever  que  está  incluída  no  campo de  atuação  do  SUS a 
execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica (art. 6º, I, d). 8. Ora, se é dever 
do Estado, garantir, com absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde, no caso em tela, não dispondo a  
família da apelante de meios para fazê-lo, compete à sociedade e ao Estado a viabilização dos recursos para 
garantir a referida proteção. 9. Frise-se, o comando constitucional assevera que se trata de dever que goza de 
absoluta prioridade, não podendo a Administração descurar quando instada a oferecer os meios adequados e 
razoáveis,  segundo  a  necessidade  e  as  circunstâncias  de  cada  caso,  certo  que,  na  hipótese,  resta 
exaustivamente demonstrada a necessidade de a requerente obter tratamento médico específico, que preserve 
a  sua  vida,  como  internação,  medicação  adequada  e  fisioterapia,  enquanto  necessário,  em  algum  dos 
hospitais  de  referência  apontados pela  apelada,  discutindo-se,  em ação  principal,  a  possibilidade  e  real 
necessidade do tratamento médico no exterior.  10. Ademais, o direito à vida, por si só, já bastaria para  
dispensar qualquer fundamentação, constituindo pressuposto de todos os demais direitos. Assim, esse direito 
fundamental  assegurado pela  Constituição Federal,  deve  se sobrepor  quando confrontado com qualquer 
outro.  Qualquer empenho destinado a salvar uma vida é digno de louvor, não sendo plausível  qualquer 
tentativa de escusa por parte do Estado, seja sob o frágil argumento de alto custo de dispêndio monetário ou  
a falta de previsão orçamentária para tanto ou, ainda, sob o argumento de ser mero financiador e gestor do  
SUS e não executor de suas atividades, não podendo propiciar a concessão de tratamento e medicamento aos 
necessitados. 11. Outrossim, em face da gravidade da situação posta a deslinde no presente caso, bem como 
do lapso temporal já decorrido, e, levando-se em conta o poder geral de cautela conferido ao magistrado para  
assegurar a eficácia da prestação jurisdicional, a teor do disposto nos artigos 125 e 461, ambos do Código de 
Processo  Civil,  a  medida  cautelar  ora  concedida  deve  ser  prontamente  cumprida  pela  requerida, 
independentemente da ulterior discussão da questão em eventual via recursal. 12. Em suma, se é dever do 
Estado, garantir, com absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde daqueles que necessitam de sua atuação  
em face da própria hipossuficiência. No caso em tela, não dispondo a família da apelante de meios para fazê-
lo, compete à sociedade e ao Estado a viabilização dos recursos para garantir a referida proteção. 13. Assim 
sendo,  impõe-se a  reforma da sentença recorrida para julgar  parcialmente procedente o pedido cautelar, 
condenando a União a fornecer, desde logo, o tratamento médico adequado e necessário à requerente, em um  
dos hospitais apontados como de referência na doença em questão, de preferência naquele mais próximo da 
residência da interessada, arcando com todos os custos envolvidos, ou seja, medicamentos, equipamentos 
médicos, exames laboratoriais, inclusive transporte e hospedagem, se necessário […] (TRF-3, AC: 3442 SP, 
Rel. Juiz Convocado Valdeci dos Santos, Terceira Turma, 15/07/2010).

150 Traduzindo o cunho fundamental da proteção da saúde, Celso de Mello afirma: “O direito público subjetivo 
à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria 
Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade 
deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas  
sociais  e  econômicas  idôneas  que  visem  a  garantir,  aos  cidadãos,  o  acesso  universal  e  igualitário  à 
assistência  farmacêutica  e  médico-hospitalar.  -  O  direito  à  saúde  –  além de  qualificar-se  como direito 
fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito 
à vida” (STF, ARE 685230 AgR. Relator Min. Celso de Mello. 2ª Turma. DJ 05/03/2013).



86

de poderes151 152, após o que, voltam-se ao debate entre a garantia do mínimo existencial e a 

cláusula  da  reserva  do  possível,  bem  como,  à  questão  da  solidariedade  entre  os  entes 

federativos em matéria de saúde pública153 154 155, o que já fora descrito e delineado.

Dessa feita, necessário asseverar que, aos magistrados, no momento da ponderação 

entre  o  mínimo existencial  e  a  reserva  do  possível,  a  mera  alegação  da  insuficiência  de 

recursos orçamentários pelo Poder Público não vale como exculpante da inércia estatal156, de 

forma que tal cláusula de indisponibilidade de verbas somente se afigura válida caso reste 

comprovado,  in casu, o concreto  desfalque financeiro da Administração Pública. Em outras 

palavras, o Ministro do STJ, Herman Benjamin157, defende que a  reserva do possível não é  

151 Sobre a inexistência de ofensas à separação dos poderes, o Ministro Luiz Fux proclama: “A controvérsia 
objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de 
providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital 
da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator  
o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do 
“mínimo  existencial”  e  da  “reserva  do  possível”,  decidiu  que,  em  se  tratando  de  direito  à  saúde,  a 
intervenção  judicial  é  possível  em hipóteses  como a  dos  autos,  nas  quais  o  Poder  Judiciário  não  está  
inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas 
previamente estabelecidas” (STF, RE 642536 AgR., Relator Min. Luiz Fux. 2ª Turma. DJ 05/02/2013).

152 Acerca da tripartição de poderes e o controle judicial das políticas públicas, o Ministro do Superior Tribunal 
de Justiça, Humberto Martins salienta o seguinte: “Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa 
vontade do Administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador 
da  atividade  administrativa.  Seria  uma  distorção  pensar  que  o  princípio  da  separação  dos  poderes, 
originalmente  concebido  com  o  escopo  de  garantia  dos  direitos  fundamentais,  pudesse  ser  utilizado 
justamente  como  óbice  à  realização  dos  direitos  sociais,  igualmente  fundamentais”  (STJ,  AgRg  REsp 
1136549/RS. Relator Ministro Humberto Martins. Segunda Turma. DJ 08/06/2010).

153 O Ministro Luiz Fux, à época, do STJ, defende que “O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito 
fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada 
sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos  
tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao  
direito  garantido  pela  Constituição,  e  não  criar  entraves  jurídicos  para  postergar  a  devida  prestação 
jurisdicional” (STJ, RE 607381 AgR., Relator Ministro Luiz Fux. Primeira Turma. DJ 31/05/2011).

154 Acerca da solidariedade dos entes federativos na efetivação das prestações voltadas ao direito social à saúde, 
o Ministro Celso de Mello apregoa o que segue: “O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional 
de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da  
saúde da  população,  sob pena  de  incidir,  ainda  que  por  censurável  omissão,  em grave  comportamento 
inconstitucional” (STF, ARE 685230 AgR., Relator Ministro Celso de Mello. 2ª Turma. DJ 05/03/2013).

155 Segundo o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, “[...] não há empecilho jurídico para 
que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o município, tendo 
em vista a consolidada jurisprudência desta Corte, no sentido de que "o funcionamento do Sistema Único de 
Saúde  (SUS)  é  de  responsabilidade  solidária  da  União,  Estados-membros  e  Municípios,  de  modo  que 
qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva 
a  garantia  do acesso  à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros” (STJ, AgRg REsp 
1136549/RS. Relator Ministro Humberto Martins. 2ª Turma. DJ 08/06/2010).

156 Tratando da obrigatoriedade de comprovação da indisponibilidade orçamentária à incidência da cláusula da 
reserva  do  possível,  o  Ministro  Humberto  Martins  destaca  a  seguinte  lição:  “Tratando-se  de  direito 
fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário 
estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente 
quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal” (STJ, 
AgRg REsp 1136549/RS. Relator Ministro Humberto Martins. 2ª Turma. DJ 08/06/2010).

157 A respeito dos debates entre o mínimo existencial e a reserva do possível, o entendimento do Ministro do  
Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, é claro: “A vida, saúde e integridade físico-psíquica das 
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uma carta de alforria para o agente público, apenas devendo ser aceita quando acompanhada 

de provas inquestionáveis,  e não da forma em que a mesma vem sendo corriqueiramente 

utilizada,  qual  seja  como  escusa  do  descumprimento  do  interesse  público  primário  em 

privilégio do interesse pessoal do administrador, o que é reprovável e inconcebível.

Além disso, devido à natureza peculiar e soberana inerente ao direito social à saúde, 

verifica-se um amplo leque de apreciação da matéria pelos tribunais, dado que a questão de 

saúde pode ser analisada tanto como um direito individual  homogêneo,  como também na 

condição de direitos coletivos ou difusos, o que corrobora todo o entendimento esposado nos 

tópicos anteriores e se encontra em intrínseca relação com os conceitos de saúde e de direito 

social à saúde já explicitados. Seguindo tal via e focando na natureza coletiva e difusa do 

direito à saúde, extrai-se, propriamente, a legitimidade do Ministério Público158 para requerer 

judicialmente o cumprimento das políticas públicas e, consequentemente,  para assegurar a 

concretização do direito à saúde, o que se afigura salutar, dado que nem todo indivíduo se 

encontra em condições reais de reclamar seus direitos no âmbito judiciário, dado que o acesso 

universal à justiça ainda se enquadra como uma diretriz ou uma utopia.

À luz de tal raciocínio, portanto, constata-se a proteção maior e quase absoluta que os 

tribunais vêm conferindo às matérias do acesso e da universalização da saúde pública, o que 

pessoas é  valor  ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro,  que sobressai em relação a todos os  
outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. O direito à saúde, expressamente previsto na  
Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato,  
em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações 
positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. A falta de vagas em Unidades  
de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial 
de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. Em regra geral, descabe ao 
Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como 
tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, 
mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua 
completa  ausência  ou  cumprimento  meramente  perfunctório  ou  insuficiente.  A reserva  do  possível  não 
configura  carta  de  alforria  para  o  administrador  incompetente,  relapso  ou  insensível  à  degradação  da 
dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz 
de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da 'limitação de recursos 
orçamentários'  frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas 
prioridades  particulares  em vez  daquelas  estatuídas  na  Constituição  e  nas  leis,  sobrepondo o  interesse 
pessoal  às  necessidades  mais  urgentes  da  coletividade.  O  absurdo  e  a  aberração  orçamentários,  por 
ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas  
legisladas,  são  plenamente  sindicáveis  pelo  Judiciário,  não  compondo,  em  absoluto,  a  esfera  da 
discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes” 
(STJ, REsp 1068731/RS. Relator Ministro Herman Benjamin. 2ª Turma. DJ 17/02/2011).

158 Acerca da legitimidade do Parquet à pretensão do controle jurisdicional das políticas públicas de saúde, o 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffolli, assevera o seguinte raciocínio: “Esta Corte já firmou a 
orientação de que o Ministério Público detém legitimidade para requerer, em Juízo, a implementação de  
políticas públicas por parte do Poder Executivo, de molde a assegurar a concretização de direitos difusos, 
coletivos e individuais homogêneos garantidos pela Constituição Federal, como é o caso do acesso à saúde” 
(STF, AI 809018 AgR., Relator Ministro José Antônio Dias Toffolli. 1ª Turma. DJ 25/09/2012).
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se verifica, até mesmo, em obediência às garantias constitucionais e legais que abrangem a 

plena  realização  da  saúde  e  a  primazia  dos  direitos  fundamentais  afetos  ao  rol  mínimo 

existencial  humano.  Contudo,  essencial  reprisar  que  bastante  estreito  é  o  limite  entre  a 

determinação  de  cumprimento  das  políticas  públicas  existentes,  esta,  atuação  legítima  do 

Judiciário, e a criação de políticas públicas pela própria Jurisdição, o que é reprovável e vai de  

encontro à sistemática constitucional das funções do Estado.

Em  outras  palavras,  resta  claro,  a  partir  da  enunciação  formulada,  que  o  Poder 

Judiciário,  em  casos  frequentes,  tem  se  afastado  bastante  da  dinâmica  do  controle 

jurisdicional das políticas públicas de saúde, de modo que o mesmo, ao deixar de respeitar a 

eficiência suscitada pela Administração, assim como ao julgar sem levar em consideração as 

limitações e possibilidades da saúde prestada pelo Estado, vem subrogar-se ao administrador 

público, inovando na ordem jurídica e subvertendo o Estado de Direito em que se insere. 

Torna-se imprescindível, assim, um comedimento e uma conscientização maiores por parte 

dos julgadores acerca de suas balizas em sede de controle das prestações sanitárias do Estado, 

de modo que, somente assim se torna viável e possível compactuar a essência da atividade 

judicante com a eficiência e a disciplina da saúde enquanto em seu viés social.

Dessa  feita,  assevere-se  que,  ainda  evidenciada  a  relevância  do  papel  subsidiário 

desempenhado  pelo  Poder  Judiciário  no  cumprimento  das  políticas  públicas  de  saúde  e, 

consequentemente, a saúde prestada unicamente pelo Estado não é bastante à universalização 

de tal direito social, sobretudo porque, nos moldes já denotados, o Poder Público se encontra 

impossibilitado de prestar a totalidade dos serviços de recuperação e garantia da saúde, bem 

como, de atender toda e qualquer necessidade do indivíduo. Justamente nesse viés, mostra-se 

bastante abalizado o ordenamento constitucional em vigência, posto que o mesmo, ao prever a 

insuficiência  da  atuação  estatal  na  ampla  concretização  do  direito  à  saúde,  estendera  à 

iniciativa privada, em seu artigo 199, a possibilidade de exploração da assistência à saúde.

Exatamente em razão de tal entendimento, afigura-se fundamental proceder, ora, ao 

tratamento da privatização da assistência à saúde como meio de efetivação do direito à saúde, 

avaliando-se,  consequentemente,  o papel  desempenhado pelo setor  privado desonerando e 

complementando  as  prestações  de  saúde  incumbidas  ao  Poder  Público,  assim  como 

apreciando a assunção, pelo ente privado, da condição de destinatário do direito social à saúde 

e, igualmente, a sua participação no alcance do desenvolvimento individual e coletivo, dado 

que a saúde, nos moldes já vistos, constitui elemento essencial à consecução do progresso.
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4. PRIVATIZAÇÃO COMO MEIO DE EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE

Dando continuidade ao estudo do direito social à saúde e, igualmente, caminhando 

rumo à sua ampla garantia aos indivíduos titulares da respectiva norma fundamental, salutar o 

avanço ao tratamento da assistência  à  saúde prestada  pela  iniciativa  privada.  Tal  feito  se 

afigura imprescindível,  dado que a  universalização dos  serviços  sanitários  nos moldes  da 

previsão constitucional, assim como a plena consecução da saúde enquanto fim em si mesmo 

e, inclusive, na condição de instrumento ao desenvolvimento não podem ficar dependentes 

única  e  exclusivamente  de  uma  atuação  estatal  positiva,  sobretudo  porque,  conforme  já 

esclarecido,  o  Poder  Público  não  se  encontra  capacitado  para  atender  a  totalidade  das 

necessidades sanitárias dos indivíduos, o que decorre dos mais diversos motivos, dentre tais 

daquelas limitações que configuram a cláusula da reserva do possível.

Justamente à  luz de tal  raciocínio,  emerge a  mais  abalizada  norma consagrada  no 

artigo 199 da Carta Magna, enunciado o qual, baseando-se na necessária cooperação entre os 

setores público e privado, mormente como um produto do Estado neoliberal, constitucionaliza 

a  possibilidade  de  exploração  e  prestação  dos  serviços  sanitários  pelos  particulares  ao 

consignar que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Disso se extrai, portanto, uma 

série  de  debates  e  questionamentos  essenciais  atinentes  à  garantia  da  saúde  e  à 

responsabilidade do setor privado na concretização e na proteção de tal direito social, dentre 

os  quais  merecem  destaque  as  pautas  a  respeito  da  eficácia  horizontal  dos  direitos 

fundamentais, do papel privado na garantia da saúde, assim como do regime jurídico aplicável 

à assistência privada à saúde, os quais gozarão de importância no presente capítulo.

Dessa feita, relevante adiantar que os tópicos seguintes exploram a assistência privada 

à saúde sob a ótica de quatro órbitas distintas e relacionadas entre si. Para tanto, partem do 

exame da dinâmica constitucional dos direitos fundamentais,  segundo a qual,  para grande 

parte da doutrina, referida categoria de direitos representa não só a proteção de seus titulares 

em face  do Estado, mas,  sim,  igualmente,  em face de terceiros particulares.  A partir  daí, 

avança à subsidiariedade do setor de saúde privado em relação aos serviços públicos de saúde, 

de onde se extrai o papel suplementar essencial desempenhado pelo privado rumo à efetivação 

do direito à saúde, após o que se torna viável a avaliação do diálogo Constituição-Legislação 

aplicável à regulamentação da matéria, prisma no qual culmina um quarto momento,  este, 

voltado à necessária análise da interpretação judicial conferida à assistência privada à saúde.
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4.1 INEFICIÊNCIA ESTATAL E O PAPEL PRIVADO NA GARANTIA DA SAÚDE: 

O PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE E O PARADIGMA DA EDUCAÇÃO

Sob o prisma de toda a exposição precedente, resta imprescindível, ora, avançando-se 

na análise constitucional e antes de se adiantar ao exame dos planos de saúde e da regulação 

exercida  pela  Agência  Nacional  de  Saúde  Suplementar,  tratar  sobre  um  dispositivo 

constitucional de enorme valia, o qual, considerando a diretriz tendente à universalização do 

acesso à saúde, assim como, de outra banda, os desafios envolvidos na plena efetivação dos 

serviços de saúde pelo Estado, faculta à iniciativa privada a prestação da assistência à saúde, 

consoante se extrai da norma prescrita no artigo 199 da Constituição Federal, já exposto.

Nesses termos, afigura-se necessário reprisar que a relevância de referido mandamento 

constitucional decorre de todo o contexto histórico circundante à temática, eis que a própria 

realidade em redor da saúde pública, como já apreciado, encontra-se eivada de problemas e 

entraves  à  concreção  e  plena  efetivação  do  direito  constitucional  respectivo,  sendo  a 

exploração  dos  serviços  de  saúde  pelos  particulares  vislumbrada,  destarte,  enquanto  um 

regime de cooperação entre os setores público e privado na busca de uma finalidade comum, 

qual seja a consecução dos direitos à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

Tal  previsão  constituinte,  incumbindo  à  esfera  privada  um  papel  subsidiário  no 

cumprimento do direito à saúde, sobretudo no atual momento constitucional, apresenta-se de 

modo salutar, tendo em vista que os óbices que limitam a qualidade e a cobertura do setor de 

saúde  pública  não  são  se  mostram  de  fácil  superação  pelo  Estado,  quer  em  razão  da 

aplicabilidade  plena  e  imediata  das  normas  constitucionais  que  atribuem  ao  Estado  a 

responsabilidade pela  prestações  afetas  à  maximização das  condições  de saúde,  quer  pela 

natureza  deveras  complexa  e  custosa  dos  serviços  de  saúde,  os  quais  demandam  altos 

dispêndios,  uma  vasta  infra-estrutura  e  uma  amplitude  de  cobertura  regionalizada,  estes, 

incompatíveis com as limitações orçamentárias, operacionais e físicas do setor público.

Em outras palavras,  destaque-se que inúmeros são os empecilhos que acometem o 

Estado na seara dos serviços públicos e da assistência à saúde, inviabilizando o regramento 

constitucional que apregoa uma prestação universal e igualitária da saúde,  buscando, com 

isso, consagrar efetivamente o acesso a saúde integral ao povo brasileiro. Daí, pode-se citar 

como obstáculos mais corriqueiros e preocupantes, entre outros: a inexistência de recursos 
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orçamentários à satisfação das necessidades sanitárias de toda a população; a burocracia e a 

corrupção em matéria de prestação de serviços públicos; a demora no acesso a consultas e 

tratamentos pelo Estado; a falta de estrutura hospitalar e equipe médica especializada.

Justamente como resposta ao quadro preocupante em que imergia a saúde pública, nos 

termos já delineados, destacara-se na conjuntura pátria, sobretudo a partir da década de 1980, 

a figura notável dos planos de saúde ofertados por segmentos privados159, os quais, em razão 

da emergência de um neoliberalismo intenso e de um setor privado que almejava a saúde dos 

empregados com vistas à redução das faltas no trabalho e à maximização do rendimento e do 

lucro, passaram a complementar o setor público na prestação dos serviços de saúde, alçando, 

inclusive,  o  status de  importantes  instrumentos  que,  suplementares  à  atuação  estatal, 

direcionam suas atividades rumo à efetivação do direito fundamental e social à saúde.

A partir  da  ineficiência  do  setor  público  em matéria  de  saúde,  assim como dessa 

tendência privatista à prestação de serviços sanitários, fez por bem o Constituinte originário 

ao  prever  e  legitimar  a  exploração  e  a  realização  da  saúde  por  parte  da  esfera  privada, 

conforme interpretação sistemática do capítulo constitucional da seguridade social e, notada e 

especificamente, dos artigos 197160 e 199161. Com esteio em tal inteligência, saliente-se que tal 

faculdade conferida ao particular se enquadra, inegavelmente, enquanto uma  concessão de 

serviço  de  utilidade  ou relevância  pública162 163 que  se  coaduna  com os  fundamentos  da 

159 “Imagina-se que a queda da qualidade na prestação dos serviços públicos de saúde durante a década de 1980 
tenha contribuído de forma importante para o crescimento do potencial de expansão das empresas do setor 
supletivo, que passaram a estabelecer  relações diretas com as empresas contratantes.  Faveret  e  Oliveira 
(1990), assim como Médici (1991), argumentam que naquele período o processo de expansão da clientela no 
sistema público de saúde não foi acompanhado de um proporcional aumento dos recursos, fato que teria 
deteriorado ainda mais o sistema, impondo uma forçosa racionalização dos serviços com reflexos negativos 
sob  sua  qualidade  e  acessibilidade.  Essa  linha  de  argumentação,  embora  consistente,  não  esgota  as 
possibilidades de explicação do crescimento do setor supletivo. Deve-se considerar, também, a participação 
ativa das operadoras de planos e dos estabelecimentos de saúde na reestruturação da oferta no segmento do 
mercado de assistência à saúde” (FARIAS; MELAMED, 2003. p. 590).

160 Constituição Federal, Artigo 197: “São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder 
Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução 
ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”.

161 Constituição Federal, Artigo 199, caput: “A assistência à saúde é livre à iniciativa privada”.
162 Destacando  o  enquadramento  da  assistência  à  saúde  como  um  serviço  público,  importante  salientar  o 

pensamento de Celso Antônio Bandeira de Mello, para quem serviço público seria: “toda a atividade de 
oferecimento de utilidade ou comodidade material fruível diretamente pelos administrados, prestado pelo 
Estado  ou  por  quem lhe  faça  as  vezes,  sob  um regime  de  Direito  Público  –  portanto  consagrador  de  
prerrogativas de supremacia e de restrições especiais – , instituído pelo Estado em favor dos interesses que  
houver definido como próprios no sistema normativo” (BANDEIRA DE MELLO, 2000. p. 575).

163 Sobre a relevância pública da assistência à saúde, elencada no art. 197 da CF, o Ministro da Suprema Corte, 
Celso de Mello esboça um raciocínio salutar: “Cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez 
com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de 
saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas 
hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional,  
frustrando-lhe,  arbitrariamente, a eficácia jurídico-social,  seja por intolerável omissão, seja  por qualquer 
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República e com os valores fundantes e princípios maiores da ordem econômica pátria.

Nesse  diapasão,  clara  é  a estrutura  híbrida164 do  direito  sanitário  no  ordenamento 

jurídico-constitucional brasileiro, o que é marcado, sobretudo, pela coexistência dos setores 

público e privado como atores na prestação e universalização dos serviços de assistência à 

saúde165. Dessa feita, assevere-se que, ao arrepio do que se deu em ordens jurídicas anteriores, 

não houve qualquer  tentativa, por parte da Assembleia  Constituinte  de 1988, de criar um 

sistema de  saúde  que  fosse  um monopólio  indelegável do  Estado,  o  que,  em ocorrendo, 

inviabilizaria totalmente a universalização do acesso à saúde e retiraria sua eficácia plena, 

transformando-a em uma mera promessa constitucional166 desprovida de obrigatoriedade.

Outrossim,  a  própria  configuração  do  sistema  híbrido  em  comento,  conforme 

entendimento  expresso  da  Lex  Mater,  implica  na  adoção  de  um  único  regime  jurídico 

constitucional, este, aplicável tanto aos entes públicos quantos aos privados na prestação de 

tal serviço de utilidade pública, isto é, quando no exercício da assistência à saúde. Tal é o que 

se dá uma vez que a própria concessão da exploração de tal  setor à iniciativa privada se 

encontra  inserida  sob  a  mesma  lógica  e  sob  as  mesmas  seção  e  capítulo  constitucional 

conferidos à seguridade social como um todo, o que inviabiliza qualquer interpretação que 

outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante. Tenho para mim, desse modo, 
presente  tal  contexto,  que  o  Estado  não  poderá  demitir-se  do  mandato  constitucional,  juridicamente 
vinculante, que lhe foi outorgado pelo art. 196, da Constituição, e que representa – como anteriormente já 
acentuado – fator de limitação da discricionariedade político-administrativa do Poder Público, cujas opções, 
tratando-se de proteção à saúde, não podem ser exercidas de modo a comprometer, com apoio em juízo de 
simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole social. [...]" (STF 
175-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, voto do Min. Celso de Mello, 17-3-2010, Pleno, DJE de 30-4-2010).

164 Frisando a cooperação entre o público e o privado em matéria de saúde, Gregori dispõe: “O sistema de saúde  
brasileiro se caracteriza por seu hibridismo, sendo marcante a interação entre os serviços públicos e a oferta 
privada na conformação da prestação de serviços de assistência à saúde, dando origem a dois subsistemas.  
De um lado, o subsistema público, que incorpora a rede própria e conveniada/contratada ao Sistema Único 
de Saúde, e, de outro, está o subsistema privado, que agrupa a rede privada de serviços de assistência à saúde  
e a cobertura de risco pelas operadoras de planos de assistência à saúde”. (GREGORI, 2008. p. 84).

165 Tratando do hibridismo público-privado na assistência à saúde, o Ministro do STF, Ricardo Lewandowski, 
em voto proferido em sede de Recurso Extraordinário de sua relatoria, salientou: “O indivíduo tem liberdade 
para se utilizar,  conjunta ou exclusivamente, do atendimento prestado pelo serviço público de saúde ou 
daquele disponibilizado por entidades particulares. Inexiste ofensa à Constituição no fato de o paciente, à 
custa de recursos próprios,  complementar  com o serviço privado o atendimento arcado pelo SUS”  (RE 
516.671-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 1º-6-2010, DJE de 6-8-2010).

166 Acerca do direito à saúde como uma promessa constitucional, o Ministro do STF, Celso de Mello destaca: 
“O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa 
brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda 
que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. [...] O caráter programático da regra 
inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no 
plano institucional,  a organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa 
constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas 
pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto 
irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado” (STF, 
ARE 685230 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 05/03/2013, DJE de 25-03-2013).
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aplique  aos  serviços  privados  de  saúde  um  tratamento  menos  estrito,  capacitado  ou 

qualificado que o atinente às prestações sanitárias desempenhadas pelo Estado167.

Dessa feita, a rigidez constitucional acerca do regime jurídico híbrido incidente sobre 

os serviços públicos e privados de assistência à saúde é expressamente repetido na própria 

legislação infraconstitucional. Nesse momento,  merece destaque, pois, ainda que de modo 

superficial, haja vista não ser objeto específico do presente estudo, a tratativa conferida pela 

Lei de n. 8.080/1990, também chamada  Lei Orgânica da Saúde – LOS,  a qual, apesar de 

tratar, precisamente, do Sistema Único de Saúde, estabelece alguns regramentos aplicáveis os 

serviços privados, o que se denota, por exemplo, quando a mesma esboça uma definição do 

que seriam os serviços privados de assistência à saúde168, assim como no momento em que 

aquela sujeita a iniciativa privada aos princípios éticos e às normas expedidas pelo SUS169.

Entretanto,  apesar  de todo o rigor e  relevância jurídicos  declinados à dinâmica da 

saúde prestada pela iniciativa privada, que em muito se aproxima das atribuições e objetivos 

das  prestações  e  serviços  de  saúde  ofertados  pelo  Poder  Público,  afigura-se  de  extrema 

importância destacar que o papel desempenhado pelo setor privado nesta área jamais pode se 

confundir, em todos os seus termos, com aquele exercido pelo Estado, devendo-se ter em 

vista,  precipuamente,  que  tal  incumbência  se  desenvolve,  apenas,  de  modo  subsidiário  à 

atuação estatal, além do que as atividades prestadas pelo setor particular não têm a mesma 

razão de ser daquelas oferecidas pelo Poder Público. Basta ressaltar,  nesse sentido, que a 

iniciativa privada é predominantemente movida pelo auferimento de lucros, ao passo que o 

setor estatal é propelido e mobilizado com vistas à consecução do interesse público.

Em outras palavras,  evidencia-se,  quando do estudo do direito  à  saúde no sistema 

jurídico pátrio, que a atividade desempenhada pelo segmento privado rumo à prestação dos 

serviços de saúde goza de uma natureza apenas subsidiária e complementar à saúde ofertada 

167 Sobre o regime constitucional híbrido de assistência à saúde, “É claro que suas diferenças e peculiaridades 
devem ser respeitadas, mas sempre tendo em vista que o interesse da coletividade, o bem comum que se  
pretende buscar com o fornecimento de serviços de saúde adequados, se sobrepõe aos interesses particulares,  
quaisquer que sejam eles; e, paralelamente, que o interesse social está acima do econômico. Não fosse essa a  
vontade do legislador Constituinte, teriam sido criados dois regimes para garantir, por um deles, a proteção à 
saúde, considerando-se a natureza e relevância desse direito individual e social;  e,  pelo outro regime, a 
prevalência do lucro – como bem maior definido. Mas, como é notório, a Constituição optou por uma única 
política para a condução da saúde no país” (CARVALHO; SANTOS, 2001. p. 338).

168 Lei n. 8.080/1990, Artigo 20: “Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por 
iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado  
na promoção, proteção e recuperação da saúde”.

169 Lei n. 8.080/1990, Artigo 22: “Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os 
princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às  
condições para seu funcionamento”.
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pelo Poder Público através das políticas públicas. Nesse ponto, permite-se a ilação de que, na 

conjuntura nacional, as políticas públicas de saúde são consideradas a regra e a exploração da 

saúde pelo setor privado, por sua vez, a exceção, nos termos do que preceitua o princípio da 

subsidiariedade170. Isso é dizer, portanto, que os maiores instrumentos à efetivação do direito 

social  à  saúde são aqueles  implementados pelo Estado,  sendo a  atuação dos  particulares, 

apenas e notadamente, um mecanismo adicional e maximizador das condições favoráveis de 

saúde, até mesmo em virtude de seu cunho elitizado e de sua acessibilidade deveras restrita.

Comparativamente nesse viés, relevante aduzir que a dinâmica verificada em matéria 

de saúde é bastante semelhante àquela atinente à educação, que, de igual modo, desenvolve-se 

à luz de uma cooperação entre os setores público e privado rumo à plenitude do direito social 

à educação e que envolvem peculiaridades e fins distintos afetos às prestações efetivadas pelo 

Estado e pelo particular. Emerge, nesse ponto, que a complementaridade do ensino privado171 

se justifica pelo simples argumento de que o custeio e o acesso a instituições privadas de 

ensino é bastante restrito a uma parcela da sociedade, de modo que o foco central do direito 

social deve ser, pois, o acesso à educação pública e gratuita, sob pena de não se alcançar a 

universalização do direito à educação nem, tampouco, a qualidade do ensino ofertado.

Nessa  esteira,  verifica-se  que,  tal  como ocorre  no  caso  da  educação,  o  regime de 

cooperação público-privada em matéria de efetivação do acesso à saúde mostra-se salutar 

numa perspectiva pátria concreta. À luz disso, extrai-se que os serviços de assistência à saúde 

fornecidos pelos particulares se mostram condizentes com a sistemática constitucional relativa 

à temática, colaborando com o Estado e empreendendo esforços positivos rumo à efetivação 

da  saúde  dos  titulares  deste  referido  direito  fundamental,  bem  como  indo  em  direção  à 

consagração das diretrizes constitucionais em redor do direito social à saúde.

Com fulcro em tal raciocínio e, notadamente, alicerçando-se nas peculiaridades que 

170 Sobre o princípio da subsidiariedade aplicável  na cooperação público-privada em sede de realização do 
direito à saúde, merecem destaque as lições de José Alfredo de Oliveira Baracho, para quem, a compreensão 
mais significativa de subsidiariedade “se  refere à idéia de supletividade. Absorve, simultaneamente, dois 
significados:  complementariedade;  suplementariedade.  […]  A idéia  de  complementariedade  explica,  de 
maneira ampla, a utilização feita em direito, da noção de subsidiariedade. […] De um lado está o poder 
público, cuja própria existência é um fato incontornável, qualquer que seja a teoria que pretenda explicá-lo. 
Do outro lado, estão as pessoas privadas, que em uma democracia que admite que elas possam, debaixo de 
certas reservas, agir livremente em todos os domínios. O direito público explica a intensidade de suas regras, 
ao passo que o direito privado aparece como complementar um do outro” (BARACHO, 1995. p. 42/43).

171 A relação de complementaridade entre a educação privada e o ensino público se aproximam bastante do caso 
específico da cooperação consagrada no direito social à saúde, tendo em vista, notadamente, que a previsão 
de  expansão  do  acesso  ao  ensino  surgiu  na  época  do  Plano  Nacional  de  Desestatização  de  Fernando 
Henrique Cardoso, gozando de um substrato idêntico à conjuntura da saúde, tendo em vista a sua emergência 
a  partir  da  crise  de  financiamento  do  Estado  e,  especificamente,  da  ineficiência  e  das  limitações 
orçamentárias do Estado em matéria de oferta de educação. A esse respeito, vide CÉZAR, 2014. p. 81/99.
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distinguem os segmentos público e privado em sede do regime jurídico híbrido de realização 

do direito social à saúde, resta cediço que a dinâmica de funcionamento da saúde privada deve  

considerar,  concomitantemente,  a  sua  complementaridade  diante  dos  serviços  de  saúde 

prestados pelo Poder Público, em face do princípio da subsidiariedade,  assim como o seu 

papel rumo à maximização e efetivação do direito à saúde, em decorrência da vinculação dos 

particulares  aos  direitos  fundamentais,  e,  ainda,  a  disciplina  legal  aplicável  às  relações 

privadas, de onde emergem, particularmente, os ramos do direito contratual e consumerista.

Justamente em razão de tal ordem de ideias, afigura-se de extrema relevância, ora, 

com  vistas  à  percepção  da  dimensão  da  atuação  da  iniciativa  privada  na  seara  da 

concretização do direito à saúde e de alcance do desenvolvimento, bem como da consecução 

do equilíbrio na regulação do setor privado de saúde, o avanço ao exame da teoria da eficácia  

horizontal dos direitos fundamentais e, posteriormente, à análise específica da saúde prestada 

pelo setor privado, adentrando, especificamente, no regime jurídico, na legislação aplicável 

aos contratos de planos de saúde e, ademais, no entendimento dos tribunais a respeito dos 

conflitos entre o pacta sunt servanda, de um lado, e os direitos à vida e a saúde, de outro.

4.2 EFICÁCIA  HORIZONTAL  DOS  DIREITOS  FUNDAMENTAIS  E 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE: DA PONDERAÇÃO ENTRE DIREITO À SAÚDE E 

AUTONOMIA PRIVADA

Avançando no estudo do papel complementar desempenhado pelo segmento privado 

rumo à prestação e à universalização do direito à saúde,  emerge a imprescindibilidade de 

tratamento,  ora,  da  teoria  da  eficácia  horizontal  dos  direitos  fundamentais,  construção 

neoconstitucional  esta  que,  adiante-se,  confere  supedâneo à atuação dos  planos de  saúde, 

legitima a atuação do particular em direção à garantia de condições favoráveis à consecução 

da saúde e, igualmente, do desenvolvimento, assim como que corrobora a atribuição de um 

dever fundamental aos particulares, incumbindo-os com os necessários respeito, proteção e 

consagração, dentre outros bens jurídicos, do direito à saúde estendido aos seus semelhantes, 

sendo, pois, de enorme valia e essencialidade à efetivação do direito social à saúde.

Nessa senda, é de enorme relevância destacar que, apesar de originalmente, isto é, em 

sua concepção liberal172 e  corolária  do início do movimento  constitucionalista,  os direitos 

172 Tratando a respeito do ideal liberal que concebia os direitos fundamentais enquanto meros direitos subjetivos 
públicos, isto é, na condição de bens jurídicos oponíveis única e exclusivamente em face do Poder Público e, 
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fundamentais  terem  sido  concebidos  enquanto  instrumentos  concretos  de  proteção  dos 

indivíduos em face de um poderio estatal, dada a necessidade de contenção do poder até então 

ilimitado e absoluto conferido aos governantes, a concepção recente atinente a tal categoria de 

direitos  se  mostra  bastante  mais  dinâmica  e  holística,  passando  a  englobar  na  figura  de 

destinatário  da  norma  de  direito  fundamental  não  somente  o  agente  público,  mas,  sim, 

igualmente,  o próprio particular.  Tal  é o  que decorre,  sobretudo,  da emergência da Força 

Normativa da Constituição, da unidade do sistema jurídico e,  também, da necessidade de 

tratamento uniforme na reprovação de atos ofensivos a tal ordem de direitos173, dado que o 

abuso praticado pelo particular não é menos ilícito que aquele praticado pelo Poder Público174.

Justamente com base nessa referida ordem de ideias, evidencia-se que o surgimento 

dessa novel  concepção acerca da eficácia  horizontal  ou privada dos direitos fundamentais 

remonta ao Direito Alemão da década de 1950, o qual, por meio do chamado Drittwirkung e 

pautando-se no contexto elencado no parágrafo acima, passara a afirmar que a proteção aos 

direitos fundamentais deveria se dar não mais somente em face do Estado, mas, sim, também, 

nas relações firmadas entre particulares.  Dessa forma, passou-se a  abranger na figura dos 

obrigados ou destinatários das normas consagradoras dos direitos fundamentais, a partir de tal 

portanto, sem qualquer aplicabilidade nas relações jurídicas formadas entre particulares, Daniel Sarmento 
salienta  o  seguinte  entendimento:  "Na lógica  do  Estado  Liberal,  a  separação  entre  Estado  e  sociedade 
traduzia-se em garantia da liberdade individual. O Estado deveria reduzir ao mínimo a sua ação, para que a 
sociedade pudesse se desenvolver de forma harmoniosa. [...] No âmbito do Direito Público, vigoravam os 
direitos  fundamentais,  erigindo  rígidos  limites  à  atuação  estatal,  com o  fito  de  proteção  do  indivíduo, 
enquanto  no  plano  do  Direito  Privado,  que  disciplinava  relações  entre  sujeitos  formalmente  iguais,  o 
princípio fundamental era o da autonomia da vontade" (SARMENTO, 2010. p. 13).

173 Corroborando a necessidade de  extensão da eficácia dos direitos fundamentais às relações entre particulares  
como instrumento concreto de mitigação da autonomia da vontade e do livre-arbítrio reinantes nessa seara, o 
jurista espanhol Juan Maria Bilbao Ubillos logra êxito ao asseverar que: “el Derecho no puede ignorar el  
fenómeno del poder privado. Tiene que afrontar esa realidad y dar una respuesta apropiada, que no podrá  
venir,  desde  luego,  por  la  vía  de  una adhesión  incondicional  al  dogma de  la  autonomía  privada.  La  
sacralización  de  este  principio,  que  hoy  aparece  seriamente  erosionado  en  la  experiencia  del  tráfico  
jurídico privado, ha servido tradicionalmente para apuntalar la inmunidad de estos poderes, privando de  
garantías afectivas a quienes veen menoscabada injustificadamente su libertad” (UBILLOS, 1997. p. 250).

174 Defendendo a proteção dos direitos fundamentais nas relações privadas,  em vista  das enormes ameaças 
apresentadas  a  tais  bens  nos  negócios  jurídicos  particulares,  Perez  Luno  afirma  o  que  segue:  “En  su 
dimensión  subjetiva,  los  derechos  fundamentales  determinan el  estatuto  jurídico  de  los  ciudadanos,  lo  
mismo em sus relaciones con el Estado que em sus relaciones entre si. Tales derechos tienden, por tanto, a  
tutelar la libertad, autonomía y seguridad de la persona no sólo frente al poder, sino también frente a los  
demás  miembros  del  cuerpo  social.  Concebidos  inicialmente  como  instrumentos  de  defensa  de  los  
ciudadanos frente a la omnipotencia del Estado, se considero que los derechos fundamentales no tenían  
razón de ser em las relaciones entre sujetos del mismo rango donde se desarrollan las relaciones entre  
particulares. Este planteamiento obedecía a una concepción puramente formal de la igualdad entre los  
diversos miembros de la sociedad. Pero es un hecho notorio que en la sociedad neocapitalista esa igualdad  
formal no supone una igualdad material, y que em ella el pleno disfrute de los derechos fundamentales se  
vê, en muchas ocasiones, amenazado por la existencia en la esfera privada de centros de poder no menos  
importantes que los que corresponden a los órganos públicos” (PEREZ LUÑO, 2007. p. 22/23)
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virada jurisprudencial, o ente público e, ainda, o próprio indivíduo ou particular.

Trasladando-se  ao  ordenamento  jurídico  nacional  essa  referida  teoria  eficacial  dos 

direitos fundamentais na ordem privada, constata-se, a exemplo do que restou configurado no 

constitucionalismo  germânico,  nos  termos  acima  delineados,  que  não  subsistem  maiores 

dúvidas a respeito de sua consagração na Carta Constitucional de 1988. Prova disso reside no 

fato de que esta, em decorrência, sobretudo, de seu cunho neoliberal e corolário da unidade do 

sistema de direito,  ao se encarregar da eficácia dos direitos fundamentais, precisamente em 

seu art. 5º, § 1º, limita-se a afirmar que a categoria de direitos em comento tem aplicação 

imediata, independentemente da natureza pública ou privada envolvida nas relações jurídicas 

concretizadas175.  Em  outras  palavras,  caso  fosse  intenção  da  Assembleia  Constituinte  a 

restrição da aplicabilidade dos direitos fundamentais única e exclusivamente às relações de 

caráter público, teria a mesma, certa e indubitavelmente, consignado tal particularidade de 

modo expresso ao longo do dispositivo em apreço176.

Nesses  termos,  destaque-se  que  este  instrumento  de  maximização  da  eficácia  dos 

direitos fundamentais, ao estender a aplicabilidade de tal ramo de direitos à esfera privada, 

desempenha  um papel  de  enorme relevância  rumo à  consagração  da  unidade  do  sistema 

constitucional pátrio e, igualmente, à efetividade dos direitos fundamentais. Justificando tal 

viés,  imprescindível  afirmar  que,  sobretudo  após  o  advento  da  nova  hermenêutica  e  do 

neoconstitucionalismo, a noção dos direitos fundamentais como mecanismos de proteção dos 

indivíduos  face  ao  Estado  restara  superada,  dando  lugar  à  ampla  obrigatoriedade  destes 

direitos fundamentais, independentemente da natureza da relação jurídica envolvida, tendo em 

mente que, inclusive nas relações privadas, a garantia de um direito a seu titular depende do 

cumprimento de um dever fundamental por outrem, este, ora, um particular, e não o Estado.

À  luz  desse  prisma  específico,  trasladando-se  a  relação  entre  direitos  e  deveres 

fundamentais à perspectiva particular do direito social à saúde, verifica-se que a teoria da 

eficácia  horizontal  ou  Drittwirkung se  justifica  sem maiores  dúvidas  ou  questionamentos 

175 A respeito do acolhimento e consagração, por parte do Constituinte pátrio, da teoria da eficácia privada dos 
direitos fundamentais, Ingo Wolfgang Sarlet apregoa o seguinte: “Parte da doutrina ainda foi bem além, 
sustentando o ponto de vista segundo o qual a norma contida no art. 5º, § 1º, da CF estabelece a vinculação 
de todos os órgãos públicos e particulares aos direitos fundamentais, no sentido de que os primeiros estão 
obrigados a aplicá-los, e os particulares a cumpri-los,  independentemente de qualquer ato legislativo ou 
administrativo. […] a nossa Lei Fundamental, neste particular, quedou silente na formulação de seu art. 5º, § 
1º, limitando-se a proclamar a imediata aplicabilidade das normas de direitos fundamentais. A omissão do 
Constituinte  não  significa,  todavia,  que  os  poderes  públicos  (assim  como  os  particulares)  não  estejam 
vinculados  pelos  direitos  fundamentais”  (SARLET,  2010.  p.  268;  365/366).  Outrossim,  denota-se  que 
pensamento semelhante é compartilhado por Wilson Steinmetz (STEINMETZ, 2004. p. 121/122).

176 CF/88, Art. 5º, § 1º: “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”.
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nesta área, reforçando, inclusive, toda a dinâmica constitucional afeta ao tema dos direitos e 

garantias fundamentais. Basta grifar, nesse ponto, que a proteção conferida ao direito à saúde 

se espraia pelos mais vários ramos jurídicos, eis que, sobretudo a partir da inauguração do 

fenômeno da constitucionalização do direito privado177, maior e mais frequente passou a ser a 

preocupação  do  Direito  com  a  preservação  dos  direitos  fundamentais  nas  relações  entre 

particulares, notadamente daqueles relativos à vida e à dignidade da pessoa humana178.

Destacam-se, pois, dentre outras normas referentes à garantia do direito à saúde e à 

vida nas relações privadas, o próprio artigo 199, da Carta Magna, possibilitando a exploração 

da assistência à saúde pela iniciativa privada, assim como as hipóteses declinadas por Ingo 

Sarlet e Mariana Figueiredo179, quais sejam: a punibilidade penal dos atos atentatórios contra a 

vida e a integridade física; a reparabilidade civil dos danos morais e materiais ocasionados a 

bens jurídicos fundamentais; e, notadamente, a proteção do ser contra si mesmo, como ocorre, 

por exemplo, nos casos de internação compulsória e de submissão forçada do indivíduo a 

determinados  tratamentos  médicos,  estes  os  quais  se  alicerçam,  via  de  regra,  a  partir  da 

irrenunciabilidade dos direitos fundamentais, comprovando a primazia, ainda que ao menos 

relativa, dos direitos fundamentais sobre interesses manifestados nas relações privadas.

Sob  tal  ordem de  ideias,  relevante  afirmar  que  o  reconhecimento  da  eficácia  dos 

direitos  fundamentais  entre  particulares  adquire  cada  vez  mais  adeptos  entre  os  juristas 

contemporâneos, já se podendo falar, inclusive, na predominância da tese da obrigatoriedade 

de tal ordem de direitos nas relações privadas, mesmo que ainda subsistam defensores da 

ineficácia dos  ius fundamentalis  na ordem privada180, teoria negativa esta que não deve ser 

177 Para Daniel Sarmento, os direitos fundamentais, inicialmente, não permeavam as relações privadas, posto 
que a Constituição regia, primordialmente, as relações de Direito Público, ao passo em que a legislação  
esparsa se encarregava do Direito Privado. Somente a partir do reconhecimento da Força Normativa e da  
Supremacia da Constituição, assim como, da normatividade dos princípios e da abertura do sistema jurídico-
constitucional, é que se passa a ver o sistema jurídico como uno e indivisível, criando e interpretando-se a 
legislação  privatista  à  luz  da  norma  constitucional.  Nessa  senda,  afirma  o  jurista  que  "[...]  a 
constitucionalização do direito privado não se resume ao acolhimento, em sede constitucional, de matérias 
que no passado eram versadas no Código Civil. O fenômeno é muito mais amplo, e importa na '(...) releitura  
do Código Civil e das leis especiais à luz da Constituição Republicana" (SARMENTO, 2010. p. 76).

178 Sobre a dignidade humana nas relações privadas: "O reconhecimento de que tal princípio [da dignidade da 
pessoa humana] situa-se no vértice axiológico da ordem jurídica vai acarretar a consagração da primazia dos 
valores existenciais da pessoa humana sobre os patrimoniais no Direito Privado. Como advertiu Gustavo 
Tepedino, com o acolhimento do princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento da República 
pretendeu o Constituinte '(...) definir uma nova ordem pública, da qual não se podem excluir as relações 
jurídicas  privadas,  que  eleva  ao  ápice  do  ordenamento  a  tutela  da  pessoa  humana,  funcionalizando  a 
atividade econômica privada aos valores existenciais e sociais ali definidos'" (SARMENTO, 2010. p. 90).

179 In SARLET; FIGUEIREDO, 2008. p. 20.
180 Atualmente,  verifica-se  que  a  teoria  negativa  da  eficácia  dos  direitos  fundamentais  nas  relações  entre 

particulares goza de maior amparo no direito norte-americano, por meio da doutrina do state action, segundo 
a qual, priorizando-se, de modo absoluto, a autonomia da vontade nas relações entre particulares, os direitos 
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aprofundada no presente estudo, posto que refutada pelo texto constitucional vigente, em seu 

artigo 5º, parágrafo 1º, conforme adiantado. Nesse diapasão, extrai-se que as controvérsias 

mais acirradas no tema não se encontram mais em redor do acolhimento ou não dessa teoria 

pelos  ordenamentos  jurídicos181,  mas,  sim,  em  volta  da  extensão  da  obrigatoriedade  dos 

direitos  fundamentais  nas  relações  privadas,  onde as  divergências  pertinem, sobretudo,  às 

eficácias indireta e mediata  ou direta e imediata, nos termos do que será tratado a seguir.

À  luz  de  tal  conjuntura,  procedendo-se,  inicialmente,  à  primeira  das  correntes 

defensoras da eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, qual seja a 

que pende rumo à aplicabilidade indireta e mediata da categoria de direitos fundamentais, 

idealizada originalmente no direito alemão por Günther Dürig, há de se destacar que a mesma,  

ao contrário da concepção negativa (vide nota n. 180), apregoa uma certa polarização entre os 

direitos fundamentais e a autonomia de vontade nas relações privadas, a qual, entretanto, não 

atribui a estes polos forças equivalentes, mas, sim, manifesta uma inegável prioridade dos 

mecanismos jurídicos privados em detrimento dos preceitos jusfundamentais. Isso é dizer, 

destarte,  que  os  direitos  fundamentais  podem  ser  renunciados  e  ameaçados  em  relações 

privadas, desde que em prol da preservação da autonomia privada.

A explicação para tanto reside no fato de que, segundo tal teoria indireta e mediata, a 

eficácia horizontal dos direitos fundamentais remonta, resumidamente, a uma mera eficácia 

irradiante de tal ordem de direitos, segundo a qual, apesar destes não poderem ser invocados 

diretamente na ordem do Direito Privado182, espraiam seus efeitos na criação e aplicação do 

Direito Privado, impingindo-os de valores constitucionais e fundamentais, o que é incumbido, 

notadamente, ao legislador, que deve conformar a liberdade privada ao conteúdo essencial dos 

direitos  fundamentais,  e,  subsidiariamente,  ao  julgador,  por  meio,  unicamente,  da 

interpretação conforme os direitos fundamentais183. Não pode este, jamais, afastar a autonomia 

fundamentais se restringem única e exclusivamente às condutas ilícitas emanadas dos Poderes Públicos ou, 
ainda, em associação com a  public function theory, de particulares no exercício de atividades típicas do 
Estado ou, ademais, conexas à atuação do Poder Público. Para tanto, os ideólogos dessa corrente negativa  
partem da concepção de que a afirmação dos direitos fundamentais no segmento privado arrisca a liberdade 
contratual  e,  notadamente,  a  segurança  jurídica.  A esse respeito,  vide lições  de:  NOWAK; ROTUNDA, 
2008, p. 190; SARLET, 2012; UBILLOS, 1997, p. 278/283; VENEGAS GRAU, 2004, p. 229. 

181 A respeito da superação da tese da negação de eficácia aos direitos fundamentais nas relações privadas,  
Daniel Sarmento proclama o entendimento de que, mesmo “"[...] apesar das contestações pós-modernas, a 
extensão dos direitos humanos à ordem civil é algo que já se incorporou ao nosso patrimônio jurídico, e 
abdicar dela seria um evidente retrocesso. Cumpre apenas verificar como se dá esta vinculação e traçar seus 
limites, decorrentes da proteção à autonomia privada, para conjurar o perigo de, a pretexto de proteção dos 
direitos humanos, acabar-se asfixiando a liberdade pessoal” (SARMENTO, 2010. p. 47).

182 In VALE, 2004. p. 143.
183 Adentrando nos papeis do legislador e do juiz para a corrente da eficácia mediata ou indireta, Konrad Hesse  

proclama que: “[...] os direitos fundamentais, em geral, não podem vincular diretamente os privados. Ter em 
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privada em prol da aplicação de preceitos fundamentais. A aplicação horizontal  direta dos 

direitos  fundamentais  é  visto  pelos  ideólogos  desta  corrente,  pois,  enquanto  uma ameaça 

concreta à autonomia privada e, inclusive, à própria sistemática conferida ao Direito Privado.

Por sua vez, em contraposição a tal teoria limitativa da eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais, emerge a doutrina da eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais nas 

relações  privadas,  a  qual,  instrumentalizada  a  partir  das  lições  do  alemão  Hans  Carl 

Nipperdey e alicerçada na hipótese de que os particulares também se encontram em condições 

de ameaçar e ofender direitos fundamentais de outrem, passou a atribuir uma aplicabilidade 

erga omnes aos direitos fundamentais184, ressalvando-se apenas aqueles direitos que têm por 

destinatário  exclusivo  o  Poder  Público,  o  que  ocorre,  por  exemplo,  no  caso  dos  direitos 

políticos,  assim  como  no  das  garantias  ao  devido  processo  legal  e  ao  manejo  de  ações 

constitucionais como mandado de segurança e habeas corpus, entre diversos outros preceitos.

Nesse diapasão, vislumbra-se que tal corrente propugna a aplicação, por excelência, 

dos direitos fundamentais nas relações privadas, estes, bens jurídicos constitucionais os quais 

gozam de uma importância direta na conformação e aplicação do Direito Privado, produzindo 

efeitos diretamente sobre as relações materializadas entre particulares, independentemente da 

prévia  atuação  do  legislador  ou  do  magistrado185.  Desse  modo,  ao  contrário  do  que  se 

constatou na teoria anterior,  a autonomia privada não pode, ora, ser aplicada ao completo 

arrepio  dos  direitos  fundamentais186,  devendo,  pois,  precipuamente,  adequar-se  ao 

mandamento constitucional e aos preceitos fundamentais vigentes, até mesmo em obediência 

à unidade do sistema e aos princípios da Força Normativa e da Supremacia da Constituição.

conta sua influência sobre o direito privado como parte da ordem jurídica total é, com vista à problemática 
exposta, em primeiro lugar, tarefa do legislador de direito privado – vinculado aos direitos fundamentais – a 
quem cabe, em suas regulações, concretizar o conteúdo jurídico dos direitos fundamentais […].
Se o legislador,  em suas regulações, emprega, no entanto, conceitos indeterminados ou cláusulas gerais,  
então direitos fundamentais, para a sua interpretação em cada caso particular, podem tornar-se significativos; 
nesse ponto, falta uma concretização legal e é tarefa do juiz satisfazer a influência dos direitos fundamentais 
na diferenciação necessária [...]” (HESSE, 1998. p. 281/287).

184 “[...] Nipperdey foi pioneiro ao formular a teoria sobre a Drittwirkung der Grundrechte em sua versão pura, 
delineando  argumentos  em  prol  da  aplicação  imediata  das  normas  constitucionais  sobre  direitos 
fundamentais nas relações entre privados. Para esse autor, os riscos existentes para os direitos fundamentais 
na sociedade do século XX advinham não somente dos poderes públicos, mas também de grupos sociais, 
detentores de parcela significativa de poder, a ser imposto aos indivíduos de várias maneiras, sendo capaz de 
afetar intensamente aspectos relevantes de sua vida e personalidade. Assim, sendo os direitos fundamentais 
normas que contêm valores objetivos válidos por toda a ordem jurídica, devem ser aplicados imediatamente 
nas relações entre particulares, valendo como direitos subjetivos contra entidades privadas que constituam 
verdadeiros poderes sociais ou mesmo perante indivíduos [...]” (VALE, 2004. p. 148/149).

185 In UBILLOS, 1997, p. 325; VENEGAS GRAU, 2004, p. 179.
186 Defendendo referida corrente da eficácia direta  e  imediata dos direitos  fundamentais  nas  relações entre 

particulares, destacam-se juristas de renome, dentre os quais gozam de grande relevância as lições de Robert 
Alexy, José Joaquim Gomes Canotilho, Antônio Enrique Perez Luno e Juan Maria Bilbao Ubillos. 
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Tendo  em vista,  destarte,  as  especificidades  em torno  das  teorias  da  eficácia  dos 

direitos fundamentais nas relações privadas, às quais não cumprem maiores aprofundamentos 

no presente estudo, extrai-se, da contraposição de ambas, que a tese da eficácia indireta ou 

mediata  não pode  vigorar  no  Direito  contemporâneo,  devendo-se  priorizar,  dessa  feita,  a 

concepção que atribui  uma aplicabilidade direta  e imediata às pautas jusfundamentais  nas 

relações entre particulares187. Tal é o que ocorre uma vez que esta, qual seja a que reconhece a 

maximização  dos  efeitos  dos  direitos  fundamentais  no  segmento  privado,  coaduna-se 

perfeitamente com o atual momento neoconstitucional,  posto que reflete por excelência o 

ideário que preconiza a Força Normativa da Constituição e, igualmente, a unidade do sistema 

jurídico, estas as quais não admitem discriminações entre as violações a direitos fundamentais 

perpetradas pelo Poder Público ou pelo próprio agente particular.

De outra banda, relevante asseverar que, ao contrário do que ocorre com a teoria da 

eficácia  direta  e  imediata,  a  corrente  indireta  ou  mediata,  ao  proclamar  uma  mera 

aplicabilidade irradiante dessa ordem de direitos, isto é, condicionada à atuação do legislador 

e  do  magistrado,  comete  os  enormes  risco  e  equívoco  de  submeter  tais  bens  jurídicos 

fundamentais a um plano sem efetividade, o que não é compatível com o Constitucionalismo 

atual ou, sequer, tolerado pela norma constitucional, dado, especificamente, que os direitos 

fundamentais,  em razão de sua natureza,  gozam, dentro do ordenamento jurídico,  de uma 

posição suprema que não admite a inefetividade dessa categoria jurídica ou, em outros termos, 

o seu afastamento, na casuística, em prol de direitos não afetos à essência humana.

Entretanto, mesmo a despeito do acolhimento, por parte do movimento constitucional 

contemporâneo, da corrente defensora da eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais 

nas relações particulares, em detrimento da teoria irradiante ou indireta e mediata, afigura-se 

imprescindível salientar que a aplicabilidade e a prevalência sobre a norma infraconstitucional 

não deve ocorrer de modo automático ou prima facie. Em outras palavras, importante denotar 

que, na seara privada, o embate entre direitos fundamentais e autonomia privada não pode ser 

resolvido a partir da primazia absoluta da pauta jusfundamental sobre o Direito Privado188, 

187 Reforçando tal ponto, Venegas Grau dispõe que, “En ningún caso puede hablar-se, pues, de vulneración de  
la autonomía privada, tanto menos cuanto que los derechos fundamentales están orientados precisamente  
hacia la realización de esa autonomía, que no se puede identificar con una libertad formal, sino que debe  
integrar necesariamente elementos materiales de justicia. La teoría de la Drittiwirkung directa se sitúa así  
en una línea coherente con la propia evolución de ese principio” (VENEGAS GRAU, 2004. p. 191).

188 Afirmando  a  impossibilidade  de  aplicação  direta  e  absoluta  das  normas  de  direitos  fundamentais  nas 
relações privadas, o jurista Quadra-Salcedo afirma que referido bem jusfundamental “[...]  no supone, en 
ningún caso, que éste tenga que imponerse sin matices, de forma automática, en cualquier tipo de relación  
jurídica.  Por  el  contrario,  pertenece  a  la  naturaleza  misma  del  derecho  fundamental  la  de  tener  que  
articularse con otros derechos fundamentales y no sólo con estos, [...] ya que [...] han de acomodar-se  



102

notadamente porque tal raciocínio não se coaduna com a criatividade jurídica ou com a novel 

atividade hermenêutica consagradas nos ordenamentos neoconstitucionais, segundo as quais 

não há uma solução automática e prefixada para as conjecturas jurídicas, mas, sim, pautas de 

atuação que, quando trasladadas à casuística, conduzem a um resultado jurídico legítimo.

Deve-se preconizar, assim, tal como proposto pelos ideólogos da teria direta e imediata  

em  apreço189,  uma  necessária  ponderação  entre  os  direitos  fundamentais  e  a  autonomia 

privada  in  concreto,  para,  somente  após,  vislumbrar-se  o  grau  de  aplicabilidade  direta  e 

imediata da pauta jusfundamental190. Isso é dizer que, apesar de se conferir uma eficácia direta 

e imediata aos direitos fundamentais nas relações entre particulares, os efeitos daí decorrentes 

somente podem ser aferidos à luz das peculiaridades concretas. Desse modo, frise-se que, 

apenas após a ponderação, será possível vislumbrar, por exemplo, nos casos de choques entre 

direito fundamental e autonomia privada, a prevalência completa do direito fundamental ou a 

conformação entre tais preceitos por meio de juízos de cedência recíproca.

Trasladando-se referido prisma à conjuntura jurídico-constitucional brasileira, verifica-

se  que  o  ordenamento  pátrio  vem,  à  luz  da  essência  do  movimento  neoconstitucional, 

seguindo a tendência ao reconhecimento da eficácia direta e imediata das normas de  direitos 

fundamentais  nas  relações  entre  particulares,  notadamente  em  seus  viés  não  absoluto  e 

dependente de prévia ponderação casuística. A esse respeito, assevere-se que tal entendimento 

é  corroborado,  inclusive,  no  próprio  texto  constitucional,  eis  que  o  mesmo,  ao  denotar  a 

proteção máxima dos direitos e garantias fundamentais, passa a conferir a tal categoria de 

bens  jurídicos,  por  meio  do  §  1º,  de  seu  artigo  5º,  já  esmiuçado,  uma  aplicabilidade 

imediata191, esta, contudo, aliada à unidade do sistema jurídico e, igualmente, à relatividade 

también a otros bienes o valores protegidos constitucionalmente” (QUADRA-SALCEDO, 1981. p. 60).
189 In  ALEXY, 1997, p. 522;  CANOTILHO, 1993, p. 600; SARLET, 2000, p. 143/144; UBILLOS, 1997, p. 

360/371; VENEGAS GRAU, 2004, p. 184/202.
190 A respeito da ponderação em sede de aplicação da teoria em comento: “Quanto à forma (o modo, o 'como ) e 

ao alcance (a extensão, a medida), a vinculação dos particulares a direitos fundamentais [...] se materializa  
como eficácia imediata 'matizada' ('modulada' ou 'graduada') por estruturas de ponderação (ordenadas no 
princípio  da  proporcionaldidade  e  seus  elementos)  que,  no  caso  concreto,  tomam  em consideração  os 
direitos  e/ou  princípios  fundamentais  em  colisão  e  as  circunstâncias  relevantes.  Ademais,  nos  casos 
concretos  para  os  quais  há  regulação  (concretização)  legislativa  específica  suficiente  e  conforme  à 
Constituição e aos direitos fundamentais, o Poder Judiciário, em virtude dos princípios democrático e da  
separação de poderes, não deve, de plano e sem a apresentação de razões jurídico-constitucionais de peso 
(ônus de argumentação), afastar-se da solução legislativa, isto é, o Poder Judiciário não deve sobrepor-se, de  
imediato e sem satisfazer um ônus de argumentação constitucional racional e objetiva, às ponderações do 
Poder Legislativo concretizadas em regulações específicas de direito privado” (STEINMETZ, 2004. p. 296).

191 Adentrando no acolhimento da eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais no segmento privado 
pela ordem jurídica pátria, Wilson Steinmetz apregoa: “No marco da ordem constitucional da República 
Federativa do Brasil, os melhores argumentos corroboram a tese de que direitos fundamentais – exceto, 
evidentemente, aqueles direitos fundamentais cujos sujeitos passivos ou destinatários são exclusivamente os 
poderes públicos – vinculam imediata ou diretamente os particulares. A teoria da eficácia imediata (i) é uma  
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das  normas  preconizada  pela  Nova  Hermenêutica,  a  qual  apregoa  a  impossibilidade  de 

aplicação absoluta e prima facie dos direitos, assim como a necessidade de concretização da 

norma a partir da associação do texto normativo à conjuntura fática que lhe confere substrato.

Dessa feita, nas linhas de toda a argumentação formulada parágrafos acima, afigura-se 

clara e inegável a conclusão de que referida teoria da eficácia direta e imediata dos direitos 

fundamentais nas relações entre particulares permeia, notadamente, a área do direito à saúde 

explorada pela iniciativa privada, mais especificamente, a seara dos contratos de planos de 

saúde, esta, objeto central do estudo em comento. A esse respeito, pois, fundamental asseverar 

que, nesse substrato específico, o âmbito de atuação das operadoras de saúde privada, assim 

como  a  extensão  da  responsabilidade  atribuída  às  mesmas,  entre  outras  peculiaridades, 

decorrem, sobretudo, nos termos da teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais 

tratada, dos necessários diálogo e ponderação entre os valores constitucionais pertinentes, de 

um lado, e a autonomia privada e os princípios contratuais e consumeristas, de outra banda.

Somente assim, isto é, a partir do necessário balanceamento circunstancial entre os 

direitos à saúde e à vida e a autonomia e a obrigatoriedade contratuais,  torna-se viável a 

consecução  do  equilíbrio  no  segmento  da  assistência  privada  à  saúde,  assim  como  o 

empreendimento de esforços concretos rumo à efetivação do direito social à saúde. Tal é o que 

ocorre uma vez que uma priorização desmedida do direito à saúde sufocaria e inviabilizaria a 

iniciativa privada e a consequente estabilidade comercial almejada pelas operadoras de planos 

de saúde, ao passo em que a prevalência irrestrita dos preceitos contratuais em detrimento dos 

direitos  à  saúde  e  à  vida  ofenderia  diretamente  valores  constitucionais  maiores  e,  ainda, 

representaria sérias limitações na atenção à saúde dos consumidores, dado que a natureza por 

adesão dos contratos envolvidos penderia em favor do polo fornecedor dos serviços, passando 

a excluir da cobertura contratual serviços e procedimentos essenciais à saúde e à vida.

Justamente à luz dessa inteligência e objetivando-se uma análise do tratamento que o 

construção dogmática que toma a sério os direitos fundamentais, (ii) é consistente e conseqüente com a 
posição constitucional especial e preferencial desses direitos e com o conceito de uma Constituição como 
estrutura normativa básica (fundamental) do Estado e da sociedade, e (iii) está sintonizada com o projeto – 
um projeto que não é somente jurídico, mas também ético e político, sobretudo no marco de uma sociedade 
tão  desigual  e  injusta  socialmente  como  a  brasileira  –  de  máxima  efetividade  social  dos  direitos 
fundamentais” (STEINMETZ, 2004. p. 271). Por sua vez, Daniel Sarmento destaca o seguinte: “[...] nada há 
no texto constitucional brasileiro que sugira a idéia de vinculação direta aos direitos fundamentais apenas 
dos  poderes  públicos.  Afora,  é certo,  alguns  direitos  que  têm como destinatários  necessários  o  Estado 
(direitos do preso, por exemplo), na maioria dos outros casos o constituinte não estabeleceu de antemão 
nenhuma  limitação  no  pólo  passivo  das  liberdades  públicas,  que  afastasse  os  particulares.  Muito  pelo 
contrário,  a  linguagem adotada  pelo  constituinte  na  estatuição  da  maioria  das  liberdades  fundamentais 
previstas no art. 5o do texto magno, transmite a idéia de uma vinculação passiva universal” (SARMENTO, 
2010. p. 238). No mesmo sentido, manifestam-se: SARLET, 2010, p. 268/381; VALE, 2004, passim.
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Direito pátrio vem conferindo à ponderação entre os direitos fundamentais à vida e à saúde, 

de um lado, e a autonomia privada das empresas prestadoras de planos de saúde, de outro, 

afigura-se  mister,  no  presente  momento  do  trabalho,  adentrar  no  exame  da  dinâmica 

infraconstitucional  aplicável  à  modalidade da saúde prestada pela  iniciativa  privada,  mais 

especificamente aos contratos de planos de saúde, de modo a, analisando-se a extensão dos 

preceitos constitucionais e, notadamente, da liberdade contratual incidente na espécie, poder-

se  proceder  a  uma  etapa  posterior  voltada  à  contraposição  desse  viés  contratual  e 

consumerista  a  toda  a  temática  constitucional  e  fundamental  já  esmiuçada  nos  capítulos 

anteriores, tudo isso com vistas à harmonização do setor de saúde privada,  ao alcance da 

ampla concretização do direito à saúde e, igualmente, à consecução do desenvolvimento.

4.3 A DISCIPLINA DOS CONTRATOS DE PLANOS PRIVADOS DE SAÚDE À 

LUZ DO ORDENAMENTO JURÍDICO INFRACONSTITUCIONAL PÁTRIO

Abstraindo-se da eficácia horizontal do direito à saúde, a qual será retomada no tópico 

4.4 seguinte, e procedendo-se à análise do prisma infraconstitucional da assistência privada à 

saúde, denota-se, especificamente à luz de um exame atual acerca da dinâmica dos planos de 

saúde, um alavancamento dos serviços de saúde ofertados no segmento privado, estes os quais 

se intensificaram e passaram a gozar de um papel crescente na concretização do acesso à 

saúde, o que passou a se verificar,  sobretudo, a partir da constitucionalização do direito à 

saúde e da possibilidade de sua exploração pela iniciativa privada, bem como, nos termos já 

expostos, em razão da relativa ineficiência das políticas públicas de saúde e da mudança na 

realidade socioeconômica da nação, esta recém imersa em um ideário neoliberal.

Adentrando no terreno legal em redor do tema, resta cediço que bastante complexo é o 

segmento da assistência privada à saúde, eis que o mesmo bifurca-se em dois setores, quais 

sejam o da saúde privada stricto sensu, de cunho supletivo, e o da saúde privada lato sensu,  

este, o da saúde ofertada pelos particulares em interação com o Sistema Único de Saúde – 

SUS, isto é, em associação com o Poder Público. Cabe aqui, portanto, denotar que, devido às 

divergências no substrato que move tais segmentações da assistência privada à saúde, cumpre 

ao estudo ater-se à saúde privada stricto sensu, especificamente à espécie dos planos de saúde, 

porquanto despertam as maiores discussões a respeito da eficácia horizontal  dos direitos à 

saúde e à vida e, igualmente, do fenômeno regulatório, como será visto mais adiante.
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A esse respeito, faz-se essencial, a fim de viabilizar a apreciação da responsabilidade e 

da extensão do papel desempenhado pela iniciativa privada rumo à efetivação do direito à 

saúde, inclusive com vistas à ponderação entre a eficácia horizontal dos direitos à saúde e à 

vida,  de um lado,  e  a  iniciativa  privada,  de outra  banda,  o  aprofundamento  dos  aspectos 

jurídicos infraconstitucionais em redor da seara dos planos de saúde, conforme será tratado 

em três  momentos  nos  subtópicos  seguintes,  quais  sejam os  voltados,  respectivamente:  à 

conceituação e  à  qualificação dos  contratos  de  planos de  assistência  privada à  saúde;  ao 

regime jurídico civilista e consumerista aplicável à modalidade em apreço; e, igualmente, à 

autonomia privada legitimadora das cláusulas limitativas de cobertura contratual.

4.3.1 Qualificação dos planos de assistência privada à saúde

Em razão da atribuição de uma importância maior ao papel da iniciativa privada rumo 

à efetivação e à prestação dos serviços de saúde, que, como já denotado, potencializou-se a 

partir  do  advento  da  ordem  constitucional  inaugurada  pela  Carta  Magna  de  1988  e  da 

reconhecida  insuficiência  do  Poder  Público  na  garantia  da  universalização  do  acesso  a 

prestações e serviços de saúde, a temática dos planos de saúde passou a integrar cada vez mais 

as  pautas  de  discussões  de  estudiosos,  juristas  e,  notadamente,  dos  legisladores  pátrios, 

advindo daí, pois, a preocupação crescente com a regulamentação das espécies e coberturas 

contratuais envolvidas na prestação de serviços de saúde pelo ente privado.

Justamente como um resultado dessa tendência e dos esforços envidados nesse viés, 

editou-se, após uma série de diplomas embrionários atinentes aos seguros-saúde192, a Lei n. 

9.656, de 03 de junho de 1998, igualmente denominada  Lei dos Planos de Saúde,  a qual, 

considerando  a  complexidade  dentro  do  sistema híbrido  público-privado  de  prestação  da 

saúde e focando na conformação entre os valores constitucionais da vida e da saúde e as 

garantias da livre concorrência e da defesa do consumidor, encarrega-se, especificamente, de 

192 No âmbito  da  regulamentação  da  assistência  à  saúde  suplementar,  emergem alguns  corpos  normativos 
precursores da Lei dos Planos de Saúde, aos quais não deve se ater o trabalho. Basta destacar, assim, a 
enumeração de alguns deles: o Decreto-Lei n. 73/1966, voltado à normatização do seguro-saúde e à criação 
do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP e da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP; a 
Resolução n. 11/1976, do CNSP, prescrevendo ao seguro-saúde, exclusivamente, a intermediação financeira 
dos serviços ou modalidade de reembolso de despesas assistenciais;  a  Lei n.  6.839/1980, direcionada à 
obrigatoriedade de registro das entidades de medicina de grupo e seguradoras a se registrarem nos órgãos de 
fiscalização competentes (Conselhos de Medicina);  a Resolução n.  1.401/1993, do Conselho Federal  de 
Medicina, criadora da obrigação das empresas de garantirem atendimento a todas as enfermidades previstas 
no Código Internacional de Doenças,  da Organização Mundial de Saúde,  sob pena de cancelamento de 
registro ou imposição de sanções disciplinares contra seus dirigentes técnicos (GREGORI, 2010. p. 33/34).
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elaborar  uma  disciplina  jurídica  aplicável  ao  mercado  de  saúde  suplementar  e, 

consequentemente, de viabilizar o equilíbrio contratual e o âmbito e a extensão da autonomia 

privada na modalidade dos planos privados de assistência à saúde.

Tal regramento consagrado na referida Lei dos Planos de Saúde se tornou salutar e 

merecedor de aplausos, tendo em mente, inequivocamente, que a disciplina esparsa até então 

editada (vide nota de rodapé n. 192) não se mostrava bastante ou suficiente à implantação de 

um  regime  jurídico  cogente  e  especializado  no  setor  em  apreço.  Desse  modo,  bastante 

pertinente destacar a frequência, no período anterior a 1998, da constatação de uma série de 

irregularidades e  abusos cometidos por  parte  das sociedades e prestadores de serviços de 

saúde suplementar, o que apenas prejudicava o equilíbrio e a saúde das relações contratuais e 

de  consumo  no  setor,  assim  como  inviabilizava  a  maximização  do  acesso  à  saúde  e, 

notadamente, o alcance do desenvolvimento, nos termos já exaustivamente delineados.

Dessa  feita,  procedendo-se  ao  exame  dos  planos  de  saúde  à  luz  desse  marco 

regulatório dos contratos de assistência privada à saúde, é relevante destacar que o diploma 

legal  em  comento,  precisamente  em  seu  artigo  1º,  inciso  I,  encarrega-se  de  tecer  uma 

definição legal193 acerca dos  Planos Privados de Assistência à saúde,  estes, marcados pelos 

seguintes caracteres: 1) prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais; 

2) preço pré ou pós estabelecido; 3) prazo indeterminado; 4) finalidade de garantia, sem limite 

financeiro, da assistência à saúde; 5) voltada a assistência médica, hospitalar e odontológica, 

por  meio  da  faculdade  de  acesso  e  atendimento  por  profissionais  ou  serviços  de  saúde, 

livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada; 6) 

mediante pagamento integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, através de 

reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor.

Com esteio em tal  enquadramento legal  conferido à temática dos planos de saúde, 

depreende-se, facilmente, que referida espécie contratual se afigura um contrato aleatório ou  

de risco, eis que envolve o pagamento de uma contraprestação pelo beneficiário, ainda que o 

mesmo não precise recorrer aos serviços ofertados e decorrentes de tal contratação. Afigura-

193 Lei  n.  9.656/1998, Artigo 1º,  caput e incisos I e II: “Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas 
jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da 
legislação  específica  que  rege  a  sua  atividade,  adotando-se,  para  fins  de  aplicação  das  normas  aqui 
estabelecidas, as seguintes definições:
I  -  Plano  Privado  de  Assistência  à  Saúde:  prestação  continuada  de  serviços  ou  cobertura  de  custos 
assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem 
limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços 
de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando 
a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora 
contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor; [...]”.
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se,  pois,  um  mecanismo  de  garantia  do  consumidor194,  o  que  lhe  confere  segurança, 

previsibilidade e proteção contra riscos futuros. Destarte, os planos de saúde se encontram em 

uma estreita relação com estes três valores essenciais à vida em sociedade e à estabilidade do 

ser humano, consistindo, pois, na transferência do risco do contratante ao contratado195.

Outrossim, ainda decorrente de sua natureza, nos moldes expostos e tendo em vista a 

natureza consumerista, como já afirmado e a ser aprofundado mais à frente, os contratos de 

planos de saúde ainda se destacam por serem materializados através de  instrumentos por  

adesão196 197, de modo que não é conferido ao contratante o poder de transigir ou modificar 

cláusulas  e  condições  contratuais,  mas,  sim,  única e  exclusivamente,  a  decisão acerca  de 

proceder  à  contratação  ou  não.  Além  disso,  como  uma  consequência  dos  caracteres 

contratuais elencados acima, faz-se imprescindível salientar que, para a garantia dos valores 

da segurança, previsibilidade e proteção contra riscos futuros, é necessário que o contrato seja 

continuado  e  se  prolongue  no  tempo,  isto  é,  que  seja  de  longa  duração  e  por  prazo 

indeterminado, de onde se extrai uma relação de dependência do contratante em relação ao 

fornecedor e o que atribui a essa espécie a natureza de contrato de trato sucessivo.

A seu turno,  quanto aos  prestadores  ou fornecedores  de  tais  planos de  assistência 

privada à saúde, também chamados, simplesmente, de planos de saúde, essencial a tecitura de 

uma breve exposição.  Nessa  senda,  a  própria  legislação em comento,  qual  seja  a  lei  dos 

Planos de Saúde198, no inciso II de seu artigo 1º, encarrega-se de qualificá-los e conceituá-los, 

194 Há muitas discussões acerca da nomenclatura dada ao contratante que irá usufruir do plano de saúde, isto é, 
ao consumidor; as mais frequentes são em redor das palavras usuário e beneficiário. A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar – ANS prefere o termo beneficiário e passa a conceituá-lo como “pessoa física, titular ou 
dependente,  que  possui  direitos  definidos  em contrato  assinado  com a  operadora  de  plano  privado  de 
assistência à saúde para garantia da assistência médico-hospitalar e/ou odontológica”  (BRASIL, 2008. p. 6).

195 Corroborando tal entendimento, Marques dispõe: “Três valores são cada vez mais raros e, por isso, valiosos 
no mundo atual: segurança, previsibilidade e proteção contra riscos futuros. Estes três valores são oferecidos 
no mercado através dos planos e seguros privados de saúde [...]  O objeto principal destes contratos é a 
transferência  (onerosa  e  contratual)  de  riscos  referentes  a  futura  necessidade  de  assistência  médica  ou 
hospitalar. A efetiva cobertura [...] dos riscos futuros à saúde e de seus dependentes, a adequada prestação 
direta ou indireta dos serviços de assistência médica [...] é o que objetivam os consumidores que contratam 
com  estas  empresas.  Para  atingir  este  objetivo  os  consumidores  manterão  relações  de  conveniência  e 
dependência  com  os  fornecedores  desses  serviços  de  saúde,  pagando  mensalmente  suas  contribuições, 
seguindo as instruções (por vezes exigentes, burocráticas e mais impeditivas do que) regulamentadoras dos 
fornecedores, usufruindo ou não dos serviços, a depender da ocorrência ou não do evento danoso à saúde do 
consumidor e seus dependentes (consumidores-equiparados)” (MARQUES, 2011. p. 510 e ss.), 

196 Código de Defesa do Consumidor, Artigo 54, caput: “Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham 
sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou 
serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo”.

197 Segundo o entendimento de Orlando Gomes, os contratos enquadrados em instrumentos por adesão são 
aqueles nos quais “uma das partes tem de aceitar, em bloco, as cláusulas estabelecidas pela outra, aderindo a 
uma situação contratual que encontra definida em todos os seus termos. O consentimento manifesta-se como 
simples adesão a conteúdo preestabelecido da relação jurídica” (GOMES, 2001. p. 109).

198 Lei  n.  9.656/1998, Artigo 1º,  caput e  incisos I e  II:  “Submetem-se às  disposições desta Lei as pessoas 
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momento em que passa a tratar da figura das  operadoras de planos de assistência à saúde, 

denominação que será recorrentemente utilizada ao longo do presente estudo. Arrimando-se 

nisso,  tais modalidades contratuais são ofertadas  por pessoas jurídicas de direito privado  

organizadas em sociedades civis ou comerciais, cooperativas ou entidades de autogestão,  

devendo estar voltadas, direta e especificamente, à prestação dos planos de saúde.

À  luz  desse  conceito  legal  de  operadoras  de  planos  de  saúde,  a  própria  agência 

reguladora  responsável  e  competente  nessa  área,  qual  seja  a  Agência  Nacional  de  Saúde 

Suplementar – ANS, consoante será tratado no capítulo seguinte, vai bastante mais além nesta 

questão,  passando  a  elencar  oito  modalidades  de  prestadores  de  serviços  médicos  e 

odontológicos,  todas  as  quais  se  voltam  à  assistência  médica  e,  consequentemente,  à 

efetivação da saúde, nos termos do hibridismo constitucional já explicitado. São as figuras 

societárias elencadas pela agência reguladora competente: Administradora199; Autogestão200; 

Cooperativa  Médica201;  Cooperativa  Odontológica202;  Filantropia203;  Medicina  de  grupo204; 

jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da 
legislação  específica  que  rege  a  sua  atividade,  adotando-se,  para  fins  de  aplicação  das  normas  aqui 
estabelecidas, as seguintes definições: […] II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica 
constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que  
opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; [...]”.

199 Em conformidade com o entendimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, Administradora 
é aquela “Empresa que administra planos de saúde, sem assumir o risco decorrente da operação desses 
planos, e que se priva de rede prestadora de serviços” (BRASIL, 2012. p. 17). Segundo dados de dezembro 
de 2013, da ANS, representam atualmente 7,28% das operadoras de saúde atuantes (BRASIL, 2014, p. 14).

200 Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, Autogestão é a “[...] entidade que opera serviços 
de assistência à saúde ou empresa que se responsabiliza pelo plano privado de assistência à saúde destinado, 
exclusivamente,  a  oferecer  cobertura  aos  empregados  ativos  de  uma  ou  mais  empresas,  associados 
integrantes de determinada categoria profissional, aposentados, pensionistas ou ex-empregados, bem como a 
seus respectivos grupos familiares definidos” (BRASIL, 2012. p. 22). Segundo dados de dezembro de 2013, 
da ANS, representam atualmente 14% das operadoras de saúde atuantes (BRASIL, 2014, p. 14).

201 Consoante disciplina a Agência Nacional de Saúde Suplementar  – ANS, a Cooperativa Médica consiste  
naquela “[...] operadora que se constitui na forma de associação de pessoas sem fins lucrativos nos termos da  
Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971, formada por médicos, e que comercializa ou opera planos de  
assistência à saúde”  (BRASIL,  2012. p. 42). Segundo dados de dezembro de 2013, da ANS, representam 
atualmente 21,71% das operadoras de saúde atuantes (BRASIL, 2014, p. 14).

202  Nos termos da disciplina da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, Cooperativa Odontológica é a 
“[...] operadora que se constitui na forma de associação de pessoas sem fins lucrativos nos termos da Lei n. 
5.764,  de  16 de  dezembro  de  1971,  formada  por  odontólogos,  e  que comercializa  ou opera  planos  de 
assistência à saúde exclusivamente odontológicos” (BRASIL, 2012. p. 42). Segundo dados de dezembro de 
2013, da ANS, representam atualmente 8,03% das operadoras de saúde atuantes (BRASIL, 2014, p. 14).

203 De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, Filantropia é a “[...] operadora que se 
constitui  em entidade  sem fins  lucrativos que opera planos  de  saúde e que tenha  obtido  certificado de 
entidade filantrópica junto ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS)”  (BRASIL,  2012. p. 52). 
Segundo dados de dezembro de 2013, da ANS, tal modalidade societária representa atualmente 5,30% das 
operadoras de saúde em atuação no Brasil  (BRASIL, 2014, p. 14).

204 Nos termos da inteligência da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, consiste em Medicina de 
Grupo  a  “[...]  operadora  que  se  constitui  em  sociedade  que  comercializa  ou  opera  planos  de  saúde, 
excetuando-se as classificadas nas modalidades: administradora, cooperativa médica, autogestão, filantropia 
e seguradora especializada em saúde”  (BRASIL,  2012. p. 57). Segundo dados de dezembro de 2013, da 
ANS, representam atualmente 24% das operadoras de saúde atuantes (BRASIL, 2014, p. 14).
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Seguradora especializada em saúde205; e, por último, a Odontologia de Grupo206.

Em vista de toda essa contextualização dos planos de saúde e de suas operadoras e 

adentrando  em  algumas  peculiaridades  inerentes  à  espécie  dos  planos  de  saúde,  faz-se 

essencial,  ainda,  no  presente  momento,  trazer  à  baila  a  classificação  destes  planos  de 

assistência privada à saúde, o que será fundamental ao desenvolvimento do estudo, dado que a 

cobertura dos serviços à saúde varia de acordo com cada um deles, pautando a extensão da 

autonomia privada das operadoras de saúde, bem como gerando ora um maior volume de 

obrigatoriedade aos fornecedores, ora uma maior limitação das prestações abrangidas, o que é 

bastante  importante,  notadamente  para  fins  de  ponderação entre  a  liberdade  privada  e  os 

direitos fundamentais, assim como o que é reiteradamente discutido nos tribunais e, inclusive, 

o que se afigura objeto fundamental da atividade regulatória exercida pela Agência Nacional 

de Saúde Suplementar – ANS, nos termos do que será visto em momento posterior.

Com fulcro em tal ideia, mostra-se de enorme importância destacar que, atualmente, 

sobretudo em razão da complexidade em redor da oferta dos serviços na seara da prestação de 

serviços de saúde pelo segmento privado, emergem uma série de classificações relativamente 

aos planos de assistência saúde, de forma que os mesmos podem ser tratados e distinguidos, 

dentre  diversos  outros  métodos  classificatórios,  de  acordo  com:  1)  a  modalidade  de 

contratação,  de  onde  se  extraem  os  contratos  individuais,  familiares  ou  coletivos;  2)  a 

abrangência ou cobertura contratual, que pode variar dos planos que ofertam uma simples 

cobertura ambulatorial até mesmo àqueles que envolvem, também, cirurgias e outros serviços 

e procedimentos mais complexos e específicos; 3) a data de assinatura do contrato, onde se 

consideram os  contratos  antigos  (anteriores  à  produção dos  efeitos  da  Lei  dos  Planos de 

Saúde) e os contratos novos (posteriores ao início da vigência da Lei n. 9.656/1998).

Contudo, mesmo apesar dessa riqueza classificatória no âmbito dos planos privados de 

assistência à saúde, resta patente que apenas uma dessas classificações deve ser abordada e 

205 Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, Seguradora Especializada em Saúde é aquela 
“Empresa constituída em sociedade seguradora com fins lucrativos que comercializa seguros de saúde e 
oferece,  obrigatoriamente,  reembolso  das  despesas  médico-hospitalares  ou  odontológicas,  ou  que 
comercializa ou opera seguro que preveja a garantia de assistência à saúde, estando sujeita ao disposto na 
Lei n. 10.185, de 12 de fevereiro de 2001, sendo vedada a operação em outros ramos de seguro” (BRASIL, 
2012.  p.  85).  Segundo dados de dezembro de 2013, da ANS, referida  modalidade  societária  representa  
atualmente 0,81% das operadoras de saúde em atuação no Brasil  (BRASIL, 2014, p. 14).

206 Conforme destaca a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, consiste em Odontologia de Grupo a  
“[...]  operadora  que  se  constitui  em  sociedade  que  comercializa  ou  opera  exclusivamente  planos 
odontológicos”,  excetuando-se  as  operadoras  classificadas  na  modalidade  cooperativa  odontológica 
(BRASIL,  2012.  p.  57).  Segundo  dados  de  dezembro  de  2013,  da  ANS,  tais  empresas  representam 
atualmente 18,72% das operadoras de saúde atuantes no território pátrio (BRASIL, 2014, p. 14).
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exposta com cautela no estudo em desenvolvimento, porquanto indispensável ao avanço do 

raciocínio em tecitura, qual seja a que considera a amplitude dos serviços e procedimentos 

abrangidos na cobertura contratual. Em outras palavras, impende asseverar que a análise da 

cobertura  contratual  se  mostra  nuclear  para  a  aferição  do  limite  da  responsabilidade  das 

operadoras de saúde na prestação dos contratos de planos de assistência à saúde, tornando 

viável, consequentemente, o equilíbrio entre a preservação dos direitos fundamentais à saúde 

e à vida e da liberdade contratual e da autonomia privada, como também a propositura de um 

modelo regulatório do segmento baseado na consecução do desenvolvimento e na estabilidade 

e na satisfação mútua dos interesses das pessoas englobadas no triângulo regulatório.

A esse  respeito,  dada  a  temática  escolhida  e  a  opção  pelo  aprofundamento  da  a 

classificação que considera os contratos de planos de saúde conforme a cobertura contratada, 

o  que  decorre  do  permissivo  legal  (da  lei  dos  planos  de  saúde)  de  oferta  de  planos 

segmentados, isto é, de planos com abrangências assistenciais diversas, afiguram-se cinco as 

possibilidades de cobertura contratual dos serviços de saúde, as quais variam desde o plano 

referência (item 1, infra) até suas segmentações (itens 2 a 5), in verbis:

1) Plano de referência de assistência à saúde207, que envolve cobertura contratual mais 

ampla e abrangente, com assistência médico-ambulatorial e hospitalar, inclusive com 

cobertura obstétrica, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente 

no país,  com padrão de enfermaria,  centro de terapia  intensiva ou similar,  quando 

necessária  a  internação  hospitalar,  de  todas  as  doenças  listadas  na  Classificação 

Estatística  Internacional  de  Doenças  e  Problemas  Relacionados  com  a  Saúde, 

ressalvadas unicamente algumas hipóteses legais expressas208;

2) Plano ambulatorial209, que compreende os atendimentos e procedimentos realizados 

em  consultório  ou  ambulatório,  definidos  e  listados  no  Rol  de  Procedimentos  e 

Eventos  em  Saúde  da  ANS,  não  incluindo  internação  hospitalar  ou  outros 

207 Vide artigo 10 da Lei dos Planos de Saúde, de n. 9.656/1998.
208 Consoante artigo 10 e incisos da Lei n. 9.656/1998, dispositivo consagrador do plano referência, excetuam-

se da cobertura contratual o seguinte: tratamento clínico ou cirúrgico experimental; procedimentos clínicos  
ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; inseminação artificial; 
tratamento  de  rejuvenescimento  ou  de  emagrecimento  com  finalidade  estética;  fornecimento  de 
medicamentos  importados  não  nacionalizados;  fornecimento  de  alguns  medicamentos  para  tratamento 
domiciliar; fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; tratamentos 
ilícitos ou antiéticos definidos sob o aspecto médico ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; 
casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente.

209 Vide artigo 12, inciso I, da Lei dos Planos de Saúde, de n. 9.656/1998.
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procedimentos para fins de diagnóstico que demandem o apoio de estrutura hospitalar 

por período superior a 12 (doze) horas;

3)  Plano  hospitalar  sem  obstetrícia210,  que  abrange  os  atendimentos  em  unidade 

hospitalar  definidos  na  lei  dos  planos  de  saúde,  não  incluindo  procedimentos 

ambulatoriais,  ressalvados,  todavia,  aqueles  serviços  e  atendimentos  especiais, 

necessários à continuidade da assistência hospitalar e, inclusive,  listados no Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS;

4)  Plano hospitalar com obstetrícia211,  que compreende os atendimentos em unidade 

hospitalar  definidos  na  lei  acrescidos  dos  procedimentos  relativos  ao  pré-natal,  à 

assistência  ao  parto  e  à  cobertura  do  recém-nascido durante  os  seus  primeiros  30 

(trinta) dias de vida, independentemente da incidência de carência contratual.

5)  Plano  odontológico212,  que  envolve  todos  os  procedimentos  realizados  em 

consultório odontológico,  entre  tais:  cobertura de consultas e exames auxiliares ou 

complementares, solicitados pelo odontólogo assistente; cobertura de procedimentos 

preventivos, de dentística e endodontia; cobertura de cirurgias orais menores, assim 

consideradas as realizadas em ambiente ambulatorial e sem anestesia geral.

Nessa senda, em vista dessas considerações e esclarecidas algumas feições inerentes 

aos contratos de planos privados de assistência à saúde, os quais encontram-se imersos em 

uma  seara  jurídica  bastante  complexa,  relevante  destacar  a  impossibilidade  de 

aprofundamento de todas as características em redor de suas qualificação, natureza jurídica ou 

classificações. Nesse diapasão, como o exaurimento de tais questões não se afigura o fim do 

presente estudo, que se volta a uma análise desenvolvimentista e regulatória da matéria, resta 

despicienda  uma  análise  pormenorizada  desses  aspectos,  devendo-se  proceder,  ora,  à 

exposição do regime jurídico aplicável à seara da assistência privada à saúde, de forma a se 

denotar as diretrizes gerais no seu regramento e a se tornar viável o exame das cláusulas 

limitativas da cobertura contratual e da regulação setorial efetuada pelo Estado.

210 Vide artigo 12, inciso II, da Lei dos Planos de Saúde, de n. 9.656/1998.
211 Vide artigo 12, incisos II e III, da Lei dos Planos de Saúde, de n. 9.656/1998.
212 Vide artigo 12, inciso IV, da Lei dos Planos de Saúde, de n. 9.656/1998.
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4.3.2 Regime jurídico dos contratos de planos privados de saúde

Dando prosseguimento  a  todo  o  entendimento  já  esboçado  e  avançando-se,  ora,  à 

análise  do  regime  jurídico  aplicável  à  seara  da  assistência  privada  à  saúde,  afigura-se 

mandamental reprisar, nas linhas já adiantadas, que o setor suplementar de saúde é regido, 

sobretudo,  pela  combinação e  pela  coerência  lógica  entre  os  preceitos  emanados  de  dois 

diplomas  legais  peculiares213:  o  primeiro  deles,  bastante  específico  e  voltado,  quase  que 

exclusivamente, à temática da assistência privada à saúde, qual seja a lei n. 9.656, de 3 de 

junho de 1998, ou Lei dos Planos de Saúde; o segundo, a seu turno, referente à proteção da 

relação  de  consumo  no  ordenamento  pátrio,  materializando-se  na  lei  n.  8.078,  de  11  de 

setembro de 1990, também denominada Código de Defesa do Consumidor – CDC.

À luz de referida sistemática jurídica, necessário dispor que referidos corpos legais se 

afiguram de salutar importância à garantia da ordem e do equilíbrio no segmento da saúde 

prestada  pelos particulares,  posto notadamente  que,  antes  de  suas  respectivas  vigências  e 

aplicabilidade  na  seara  da  assistência  privada  à  saúde,  predominava,  quase  que 

exclusivamente, os interesses viciosos do polo contratual mais forte, isto é, dos fornecedores 

de  planos  de  saúde.  Em  outras  palavras,  saliente-se  que  somente  após  o  início  da 

aplicabilidade de tais diplomas nas avenças de planos de saúde, os quais se complementam e 

viabilizam a proteção garantida pela Carta Constitucional de 1988 aos direitos à saúde e, 

igualmente, à vida, é que passou a se evidenciar o surgimento de uma relação jurídica de 

consumo equilibrada, estável e marcada, principalmente, pela conformação entre os direitos 

fundamentais  em  epígrafe,  os  princípios  econômicos  garantidores  das  livres  iniciativa  e 

concorrência e, igualmente, a proteção de seus usuários ou beneficiários consumidores.

Nesse diapasão, procedendo-se à relação e aos papéis desempenhados pela Lei dos 

Planos  de  Saúde,  Lei  n.  9.656/1998,  e  pelo  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  Lei  n. 

8.078/1990, na regulamentação da assistência privada à saúde, há de se relembrar que aquela 

primeira surge da necessidade de se especificar e esmiuçar a relação híbrida firmada entre o 

213 Neste ponto, imprescindível denotar que esse regime jurídico dos contrato de planos privados de assistência 
à saúde, formado a partir da combinação dos dispositivos da Lei dos Planos de Saúde e do Código de Defesa 
do Consumidor, só incide nos casos de contratos novos, isto é, firmados após o início da vigência da Lei n. 
9.656/1998, ou de contratos antigos adaptados a esta lei,  o que ocorre mediante opção de seu usuário ou 
beneficiário,  consoante  artigo 35,  do referido  diploma.  Quanto  aos  contratos  antigos  não adaptados,  a 
legislação  aplicável  é,  principalmente,  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  que  pode  ser  aplicado 
conjuntamente com a legislação anterior aplicável aos seguros e delineada na nota de rodapé n. 192.
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consumidor e a operadora do plano de saúde, o que não pode ser realizado pelo CDC, dada a 

sua  natureza  vasta  e  genérica214.  Com base  nisso,  depreende-se  que  a  Lei  n.  9.656/1998 

adentra,  por  ser  dispositivo  mais  especial,  nas  minúcias  dos  contratos  e  das  relações 

envolvidas nos planos de saúde, deixando ao Código de Defesa do Consumidor um espaço 

concomitante e mais amplo, haja vista incidir quando aquela legislação específica silencia ou 

se  afigura  inaplicável;  desempenha  o  CDC,  pois  e  notadamente,  o  papel  de  fixar  as 

perspectivas e diretrizes maiores da modalidade contratual em comento215 216.

Sob referido prisma, adiantando-se à apreciação do regramento aplicável aos contratos 

de assistência privada à saúde e atendo-se, inicialmente, à Lei n. 9.656/1998, encarregada de 

dispor sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, urge destacar que a mesma, 

conforme  lições  de  Maria  Stella  Gregori217,  demonstra  uma  preocupação  tríplice  com  o 

segmento  regulamentado,  voltando-se,  pois,  à  proteção:  institucional,  encarregada  da 

adequação e da vigilância dos fornecedores dos serviços, isto é, das operadoras de planos de 

saúde;  econômico-financeira,  destinada a normatizar as finanças e a saúde financeira dessas 

prestadoras de serviços; assim como  assistencial, ficando incumbida do disciplinamento da 

relação  contratual  propriamente  dita,  encarregando-se  de  pautar  as  cláusulas  contratuais, 

especificamente  a  respeito  da  abrangência  e  da  qualidade  da  cobertura  contratual  e, 

notadamente, da legitimidade das cláusulas limitativas da responsabilidade das operadoras, 

estas as quais, em razão da importância ao tema, serão melhor tratadas no subtópico seguinte.

Por sua vez, diante das peculiaridades e da enorme especificidade da Lei n. 9.656/1998 

214 “A matéria 'proteção e defesa do consumidor' é por si só vasta e complexa, donde ser na prática impossível a 
previsão de tudo que diga respeito aos direitos e deveres dos consumidores e fornecedores. Por isso mesmo é  
que o novo Código vale muito mais pela perspectiva e diretrizes que fixa para a efetiva defesa ou proteção 
do consumidor, bem como pelo devido equacionamento da harmonia buscada, do que pela exaustão das 
normas que tendem a esses objetivos” (FILOMENO, José Geraldo B. In GRINOVER et al, 2007. p. 18/19). 

215 Reforçando tal inteligência, evidencia-se que a subsidiariedade do Código de Defesa do Consumidor em 
relação à Lei dos Planos de Saúde é expressamente prescrita no corpo deste último diploma, o qual apregoa,  
em seu artigo 35-G, o seguinte: “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”.

216 Divergindo a respeito da tese da subsidiariedade do Código de Defesa do Consumidor em relação à Lei dos 
Planos de Saúde, Cláudia Lima Marques defende o seguinte: “Este art. 35-H (sic) da lei especial não está 
dogmaticamente correto, pois determina que norma de hierarquia constitucional, que é o CDC […], tenha 
apenas aplicação subsidiária a normas de hierarquia infraconstitucional, que é a Lei 9.656/98, o que dificulta  
a interpretação da lei e prejudica os interesses dos consumidores que queria proteger. Sua ratio deveria ser a  
de aplicação cumulativa de ambas as leis,  no que couber, uma vez que a Lei 9.656/98 trata com mais  
detalhes os contratos de planos privados de assistência à saúde do que o CDC, que é norma principiológica  
e  anterior  à lei  especial.  Para  a maioria  da  doutrina,  porém,  a  Lei  9.656/98 tem prevalência  como lei 
especial e mais nova, devendo o CDC servir como lei geral principiológica a guiar a interpretação da lei 
especial  na defesa  dos interesses do consumidor,  em especial  na interpretação de todas as  cláusulas na 
maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC)” (MARQUES, 2011. p. 633).

217 In GREGORI, 2010. p. 144.
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em relação  aos  planos  privados  de  saúde,  a  qual  adentra  e  esmiuça  a  relação  contratual 

formulada na seara da assistência suplementar à saúde, nos termos da vertente de atuação 

tríplice informada acima, extrai-se a importância maior do diploma consumerista à relação 

jurídica em apreço, a qual, subsidiariamente à lei mais específica, nos termos já apreciados, 

encarrega-se de fazer incidir sobre a modalidade contratual dos planos de saúde as diretrizes 

mais genéricas e não apreciadas pela Lei dos Planos de Saúde, especificamente acerca da 

proteção  ambivalente  do  consumidor  e  da  iniciativa  privada  nos  contratos  de  consumo, 

coadunando toda a relação contratual firmada à disciplina constitucional relativa à proteção 

das boas práticas consumeristas e, principalmente, auxiliando a legislação específica e afeta à 

seara da saúde privada, suplementar à consecução da universalização do direito à saúde.

Nesse  viés,  voltando-se  especificamente  ao  regramento  conferido  aos  planos  de 

assistência  à  saúde  pela  Lei  n.  8.080/1990,  instrumentalizadora  do  Código de  Defesa do 

Consumidor, mister se faz destacar que muita polêmica pairava em redor da discussão acerca 

da natureza contratual de consumo creditada aos planos de saúde. Atualmente, todavia, não há 

mais que se falar mais em tal  imbróglio,  dado o enquadramento dos  polos  negociais  nas 

figuras do fornecedor de serviços e do consumidor, bem como a completa exaustão do tema 

pela lei dos planos de saúde, precisamente em seu artigo 35-G, transcrito na nota de rodapé n. 

215, e, igualmente, pela jurisprudência das Cortes de Justiça pátrias, em especial do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, que consagra tal raciocínio por meio de seus mais relevantes 

precedentes jurisprudenciais, assim como através da edição da Súmula n. 469, segundo a qual 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Nessa  senda,  assevere-se  que  dúvidas  não  há  de  que  o  papel  desempenhado  pelo 

Código de Defesa do Consumidor se afigura suplementar às disposições da Lei n. 9.656/1998, 

sendo, porém, de cunho fundamental, no sentido do alcance da garantia da harmonização dos 

interesses contratuais de consumo, de modo a buscar o equilíbrio da relação consumerista que, 

a priori, encontra-se desnivelada, ante a hipossuficiência do consumidor218, sobretudo tendo 

em vista os abusos perpetrados pelas operadoras de saúde no momento anterior ao surgimento 

do marco regulatório. Portanto, na busca desse equilíbrio entre consumidor e fornecedor nas 

218 “[...] embora se fale das necessidades dos consumidores e do respeito à sua dignidade, saúde e segurança, 
proteção dos seus interesses econômicos, melhoria de sua qualidade de vida, já que sem dúvida são eles a 
parte vulnerável no mercado de consumo, justificando-se dessarte um tratamento desigual para as partes 
manifestamente desiguais, por outro lado se cuida de compatibilizar a mencionada tutela com a necessidade 
de desenvolvimento econômico e tecnológico, viabilizando-se os princípios da ordem econômica de que 
trata o artigo 170 da Constituição Federal, e educação-informação de fornecedores e consumidores quanto 
aos seus direitos e obrigações” (FILOMENO, José Geraldo Brito. In GRINOVER et al, 2007. p. 17). 
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linhas da proteção despendida pela Lei n. 8.080/1990, exercem um papel salutar os princípios 

regentes  das  relações  de consumo,  notadamente aqueles  preceitos  da:  obrigatoriedade do 

instrumento  contratual ou  pacta  sunt  servanda; transparência,  voltado  à  transmissão  de 

informações claras e precisas; boa-fé objetiva, relativo ao dever de honestidade e lealdade das 

partes contratantes; como também, ademais, o da função social do contrato.

Trasladando-se tal inteligência à casuística específica dos planos de saúde, verifica-se 

que  a  harmonização  contratual  tem como  pressuposto  a  justa  e  escorreita  prestação  dos 

serviços de saúde ao consumidor, o que deve ser feito considerando o tipo do plano de saúde 

contratado,  assim como a amplitude dos  serviços  abrangidos  e  as  condições  previstas  no 

instrumento do contrato, devendo-se ter como norte interpretativo a liberdade contratual, a 

obrigatoriedade dos contratos e os demais princípios consumeristas acima destacados, quais 

sejam a boa-fé objetiva, a transparência, a função social do contrato de consumo. Justamente à 

luz  desse  enfoque  é  que  o  estudo  se  desenvolverá  a  seguir,  precisamente  no  que  toca  à 

avaliação de algumas condições concretas em torno de instrumentos e práticas contratuais de 

planos de saúde, devendo se trazer em pauta discussões polêmicas a respeito da extensão da 

responsabilidade dos fornecedores dos serviços e, igualmente, da validade e do respaldo legal 

de certas cláusulas contratuais limitativas da abrangência ou cobertura da convenção.

4.3.3 As cláusulas limitativas e o equilíbrio das operadoras de saúde privada

Na esteira do regramento infraconstitucional aplicável à assistência privada à saúde, 

notadamente à disciplina dos planos de saúde, que, nas linhas do exposto, são dirigidos pelas 

Leis n. 9.656/1998 e n. 8.078/1990, estas, instrumentalizadoras, respectivamente, da Lei dos 

Planos de Saúde e do Código de Defesa do Consumidor, faz-se essencial, ora, adentrar no 

exame  de  alguns  dispositivos  de  tais  diplomas  legais,  os  quais,  voltando-se  ao  prisma 

assistencial da regulamentação dos planos de saúde privados, passam a impingir a modalidade 

contratual em estudo e, sobretudo, as suas cláusulas em  específico das garantias contratuais, 

entre outras, da boa-fé, da transparência, da previsibilidade e da função social, representando, 

pois,  inequivocamente,  a  materialização  da  iniciativa  privada  tão  consagrada  no  Direito 

Privado, a qual, nos termos já denotados e conforme será explorado no tópico seguinte, devem 

ser temperadas e ponderadas à luz dos direitos fundamentais à saúde e à vida.

A esse respeito, afigura-se fundamental denotar que referido regime jurídico é bastante 
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engajado no tratamento da forma e da extensão dos contratos de planos de saúde ofertados e 

avençados,  de  modo,  inclusive,  que  se  preocupa  em criar  as  segmentações  aplicáveis  às 

espécies de planos de saúde, consoante delineadas e tratadas no momento da qualificação dos 

planos de saúde, além de prever algumas cláusulas e coberturas obrigatórias e, igualmente, 

possibilitar  a  previsibilidade  e  a  validade  de  certas  cláusulas  limitativas  e  condições  de 

exclusão da cobertura contratual, como será visto no presente momento. A regulamentação 

desse segmento pela associação dos corpos legais em comento desempenha, portanto, a busca 

do  equilíbrio  contratual  e,  inequivocamente,  representa  os  anseios  dos  polos  contratuais 

envolvidos, eis que garante a proteção dos usuários consumidores com a conformação de seus 

direitos à saúde e à vida e, concomitantemente, viabiliza a ingerência de preceitos econômicos 

favoráveis às operadoras de serviços, entre tais, a iniciativa privada e a livre concorrência.

À  luz  desse  raciocínio  em  referência  e  procedendo-se  ao  exame  da  proteção 

assistencial declinada no regime jurídico em apreço, mais precisamente na esteira da extensão 

e da qualidade da cobertura contratual, evidencia-se a preocupação maior da Lei dos Planos 

de Saúde, a qual, em concordância com o regramento consumerista, não mede esforços ao 

denotar a necessária transparência do instrumento contratual pactuador dos planos de saúde 

nem, sequer, ao pautar a obrigatoriedade de cobertura de serviços médicos atinente a uma 

série de condições de saúde e de enfermidades. Nesse viés, extrai-se, enquanto instrumento 

maior de proteção do beneficiário, o próprio artigo 10, caput, da referida Lei n. 9.656/1998219, 

o qual logra êxito ao estender a responsabilidade das operadoras de saúde à cobertura da 

totalidade das enfermidades prescritas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados com a Saúde - CID, da Organização Mundial de Saúde.

Por  sua  vez,  vislumbra-se,  ao  longo  da  Lei  em  referência,  além  do  artigo 

susomencionado, uma ampla gama de dispositivos direcionados às obrigações das operadoras 

de  serviços  no desenvolvimento dos  contratos  de  planos de  saúde,  todos  enquadrados na 

condição de verdadeiros instrumentos de proteção do consumidor e de consequente busca da 

estabilidade do setor, encontrando-se, portanto, em total acordo com o regramento consagrado 

no Código de Defesa do Consumidor, este, delineador das diretrizes gerais na matéria.

Dentre tais mecanismos legais, basta mencionar os seguintes, os quais, por sua simples 

219 Lei  dos planos de saúde, artigo 10,  caput:  “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: [...]” (GRIFOS PRÓPRIOS).
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leitura, denotam o contrabalanço da hipossuficiência do consumidor, assim como a garantia 

dos  preceitos  consumeristas  consagrados  na  ordem  pátria:  o  artigo  11,  ao  prescrever  a 

obrigatoriedade de cobertura das doenças e lesões preexistentes220 ao contrato após o decurso 

de 24 (vinte e quatro) meses de sua pactuação, inclusive com a atribuição do ônus da prova ao 

polo fornecedor dos serviços; o artigo 12, inciso VI, encarregado de ordenar às operadoras de 

saúde o reembolso, em 30 (trinta) dias, dos gastos efetuados pelo usuário com assistência à 

saúde, nos limites das obrigações contratuais, em casos de urgência ou emergência, quando 

não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados 

pelas mesmas; o artigo 13, parágrafo único, consagrador da impossibilidade, nos contratos 

individuais,  de recontagem de carências e de suspensão ou rescisão unilateral  do contrato 

durante o período de internação ou em outros momentos, ressalvados os casos de fraude ou 

inadimplemento contratual superior a 60 (sessenta) dias, dentro do período de um ano, desde 

que notificado o consumidor dentro de 50 (cinquenta) dias de inadimplência; os artigos 14 e 

15,  que impedem a rejeição de usuário por critérios de idade ou deficiência  ou,  ainda,  o 

reajuste  pecuniário  abusivo;  e,  ademais,  o  artigo  16,  voltado  aos  requisitos  formais  do 

instrumento contratual, garantindo a transparência do feito e a segurança dos contratantes221.

De outra banda, para além destes dispositivos que buscam reduzir a hipossuficiência 

do usuário dos planos de saúde em face do poderio das operadoras, a partir da restrição da 

autonomia privada em prol do direito à saúde222, maximizando a cobertura contratual a que se 

encontram adstritas as empresas exploradoras de tal  atividade,  merecem destaque,  ora,  os 

dispositivos  insertos  no regime  jurídico em apreço que,  voltados  à  primazia da iniciativa 

privada e da liberdade contratual, atinem às cláusulas que prevêem e legitimam a limitação e a  

exclusão  de  serviços  e  procedimentos  da  cobertura  contratual.  Tal  exame  é  essencial  à 

ponderação da eficácia horizontal dos direitos à saúde e à vida na seara da assistência privada 

à  saúde,  sobretudo  porque,  dada  a  natureza  por  adesão  das  modalidades  contratuais,  tais 

cláusulas pendem, frequentemente, em favor do fornecedor, criando condições que se opõem 

ao consumidor, que, muitas vezes, fica com seus direitos à saúde e à vida prejudicados.

220 Segundo o artigo 1º, da Resolução n. 02, de 04 de novembro de 1998, do Conselho de Saúde Suplementar – 
CONSU,  “doenças e  lesões  preexistentes  são  aquelas  que  o  consumidor  ou  seu  responsável,  saiba  ser  
portador ou sofredor, à época da contratação de planos ou seguros privados de assistência à saúde [...]”.

221 Em  conformidade  com  o  artigo  16,  caput e  seus  incisos,  da  Lei  dos  Planos  de  Saúde,  são  cláusulas 
obrigatórias  nos  contratos  de  planos  de  saúde,  para  fins  de  garantia  dos  princípios  contratuais  e 
consumeristas, aquelas versantes acerca de:  condições de admissão; períodos de vigência e de carência;  
faixas  etárias  e  percentuais  de  reajuste  pecuniário;  condições  de  perda  da  qualidade  de  beneficiário; 
limitações contratuais; regime de contratação; franquia e limites financeiros; bônus, descontos ou agravos da 
contraprestação; área de abrangência; registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

222 In MARTINS, 2010. p. 174/181.



118

Nesse diapasão, relevante destacar que tais cláusulas restritivas da responsabilidade 

das operadoras de planos de saúde, notadamente em vista de sua prescrição na Lei dos Planos 

de  Saúde  e  desde  que  respaldadas  nas  condições  consagradas  no  diploma  consumerista, 

afiguram-se de salutar importância, dado que, nos termos já adiantados, desempenham um 

importante  papel  na  mitigação  da  obrigatoriedade  dos  direitos  fundamentais  na  ordem 

privada, que, como cediço, não deve gozar da mesma dimensão aplicável à relação com o ente  

público.  Em outras palavras, mormente  em razão do cunho peculiar e aleatório ínsito aos 

planos privados de saúde, faz-se imprescindível conceder à operadora de saúde instrumentos 

hábeis à garantia da justa harmonização dos interesses contratuais e ao equilíbrio da relação 

consumerista, sob pena de tal parte contratual perecer à margem do alto risco contratual sobre 

si recaído. Nessa vertente, a atribuição de compromissos ilimitados às operadoras de planos 

de saúde seria um medida totalmente desprovida de racionalidade, razoabilidade e sensatez.

Assim,  destacam-se  como  maiores  meios  legítimos  de  resguardo  da  atuação  das 

operadoras de planos de saúde as próprias cláusulas limitativas da cobertura contratual, que 

originam as cinco segmentações de planos de saúde já analisadas, pondo à disposição do 

consumidor, destarte, uma gama de possibilidades com coberturas distintas, as quais implicam 

em  contraprestações  distintas,  permitindo  ao  contratante  a  escolha  daquela  que  mais  se 

compatibiliza com suas necessidades e que condiga com suas condições financeiras reais.

Em  outras  palavras,  importante  salientar  que,  estando  prescritas  no  contrato  e 

encontrando-se em conformidade com os regramentos de consumo, da lei dos planos de saúde 

e da ANS, supramencionados, tais cláusulas de exclusão são perfeitamente válidas e eficazes, 

preconizando a obrigatoriedade contratual e a autonomia de vontade das partes, de modo a 

evitarem uma onerosidade excessiva à empresa contratada, dado o alto custo dos serviços à 

saúde, e a garantirem, de outra banda, a consolidação e a maximização do papel da assistência 

privada à saúde rumo à concreção do direito à saúde e, igualmente, do desenvolvimento.

Disso, extraem-se como modalidades dessas prescrições de limitação da abrangência 

contratual e de garantia das operadoras de planos de saúde, principalmente: 1) as  cláusulas  

que estipulam e limitam os serviços cobertos pelo plano, as quais, como já adiantado, dão azo 

às  diferentes  coberturas  e  segmentações,  como  também; 2) as  cláusulas  que  impõem 

carências contratuais223, isto é, que excluem a cobertura de certos procedimentos médicos 

223 Segundo a ANS, o instituto da carência contratual se refere ao “período corrido e ininterrupto, determinado 
em contrato, contado a partir da data de início da vigência do contrato do plano privado de assistência à  
saúde,  durante  o qual  o  contratante  paga  as  contraprestações  pecuniárias,  mas  ainda  não  tem acesso a 
determinadas coberturas previstas no contrato” (BRASIL, 2012. p. 30).
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durante ínterins preestabelecidos contratualmente. Categorias restritivas estas que possibilitam 

às operadoras a criação de uma reserva financeira relativa e, igualmente, a prevenção dos 

riscos de perfazimento de contratos eivados de má-fé por parte do consumidor, o qual, muitas 

vezes, contrata única e exclusivamente com o fim de obter a cobertura de uma condição de 

saúde preexistente, deixando, ademais, de pagar os prêmios ou contraprestações devidos e 

subsequentes à realização do tratamento ou procedimento médico respectivo224.

Dessa feita, tendo em mente que a primeira de tais espécies restritivas da abrangência 

contratual já fora adiantada no subtópico referente à qualificação dos contratos de planos de 

saúde,  momento em que foram abordadas as diversas modalidades de planos de saúde de 

acordo com a extensão dos serviços cobertos, item 4.3.1 do presente estudo, necessário se faz, 

ora, reprisar e tecer alguns breves comentários acerca das prestações excluídas do contrato, 

nos termos do artigo 10, da Lei dos Planos de Saúde em comento, para, logo após, ater-se a 

um exame mais detido das cláusulas carenciais, estas, sim, que geram as maiores polêmicas e 

discussões na temática do equilíbrio e da consecução da assistência privada à saúde.

Nesse  sentido,  fundamental  asseverar  que  um  dos  normativos  que  se  reporta  à 

limitação da cobertura contratual é, por excelência, aquele enunciado nos incisos do artigo 10, 

da legislação em comento, posto que referido dispositivo, ao prescrever a natureza do plano-

referência, passa a excluir da cobertura contratual uma série de procedimentos e atendimentos 

médicos, quais sejam: tratamento clínico ou cirúrgico experimental; procedimentos clínicos 

ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; inseminação 

artificial;  tratamento  de  rejuvenescimento  ou  de  emagrecimento  com  finalidade  estética; 

fornecimento  de  medicamentos  importados  não  nacionalizados;  dispensação  de  alguns 

medicamentos para tratamento domiciliar; fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios 

não ligados ao ato cirúrgico; tratamentos ilícitos ou antiéticos definidos sob o aspecto médico, 

ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; bem como casos de cataclismos, guerras 

e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente.

224 À luz dos ensinamentos de Joseane Suzart Lopes da Silva, depreende-se que “a admissão da carência nas 
relações contratuais estabelecidas entre as empresas que atuam no setor de assistência à saúde suplementar e  
consumidores  tem  por  móvel  possibilitar  a  fidelização  dos  usuários.  Caso  o  consumidor,  logo  após  a 
contratação de certo plano ou seguro de saúde, tivesse autorização para fazer uso imediato dos serviços 
disponibilizados, imediatamente em seguida à realização do atendimento ou tratamento desejado, poderia 
cessar o pagamento das mensalidades. Esta situação ocasionaria prejuízos de grande monta para as empresas 
do setor, uma vez que os serviços prestados no campo da saúde, em geral, não apresentam valor exíguo,  
dada  a especificidade  das  atividades desenvolvidas.  Desta forma,  o  instituto da carência permite  que  o 
consumidor, transcorrido certo período de adesão e consequente pagamento das mensalidades, vincule-se a 
determinado plano  ou  seguro  de  saúde  e,  em contrapartida,  a  empresa  contratada  lastreie  o  seu  fundo 
econômico-financeiro para cumprir as condições contratuais” (SILVA, 2010. p. 190).
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Por sua vez, restando clarividente a limitação imposta à cobertura dos contratos de 

planos  de  saúde  pelos  incisos  do  artigo  10,  supramencionados,  dispensa-se  maiores 

comentários ou discussões acerca daquelas circunstâncias excluídas, especialmente porquanto 

tais restrições já são aceitas pacificamente por parte da doutrina, desde que veiculadas em 

cláusulas  contratuais  claras,  destacadas  e  em consonância  com a  disciplina  consumerista 

prescrita  na  Lei  n.  8.078/1990,  devendo  sua  aplicação,  in  casu,  depender  única  e 

exclusivamente da ponderação com os direitos fundamentais, conforme será tratado a seguir.

A seu turno,  questão bastante  mais  complexa é  aquela  pertinente  às  cláusulas  que 

impõem isenção da cobertura de determinados procedimentos durante determinados intervalos 

de tempo, sobretudo porque afloram, nesse aspecto, as mais ávidas deliberações acerca da 

responsabilidade ou não das operadoras de saúde na cobertura de certos tratamentos durante 

os  períodos  de  carência,  dentre  tais  aqueles  de  urgência  ou  emergência  ou  de  lesões 

preexistentes, conforme será tratado na presente etapa do estudo em desenvolvimento.

Para tanto, mister iniciar destacando que a carência é o período corrido e ininterrupto  

estipulado no instrumento  contratual,  iniciado a partir  da data do início  de  vigência do  

contrato de plano de assistência privada à saúde, durante o qual o seu beneficiário paga as  

contraprestações  pecuniárias  sem,  contudo,  ter  acesso  a  certas  coberturas  avençadas  no  

contrato225. Vem disciplinada, sobretudo, no artigo 12, inciso V, da Lei dos Planos de Saúde, 

diploma de n. 9.656/1998226, segundo o qual há a possibilidade de estabelecimento de três 

prazos máximos de carência contratual, a depender das circunstâncias envolvidas no caso. 

Nos termos de tal dispositivo, frise-se que tais períodos de carência não podem ser superior a: 

300 (trezentos) dias, nos casos de parto a termo, isto é, de parto ocorrido entre a 37ª e a 42ª  

semana de gestação; 180 (cento e oitenta) dias, em conjunturas genéricas; nem, tampouco, a 

24 (vinte e quatro) horas, nas situações excepcionais de urgência e emergência.

Necessário  denotar,  em tal  ponto,  que  alguns  autores  pátrios,  a  exemplo  de  Luiz 

Antonio Rizzato Nunes227, vêm acrescer às espécies carenciais supramencionadas um quarto 

prazo de carência, qual seja o estabelecido no artigo 11 da Lei dos planos de saúde228, sendo 

225 In BRASIL, 2012. p. 30.
226 Lei dos planos de saúde, artigo 12, V: “[...] V - quando fixar períodos de carência:  a) prazo máximo de 

trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo 
máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência”.

227 In NUNES, 2000.
228 Lei dos planos de saúde, artigo 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”.
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relativo,  pois,  à  cobertura parcial  temporária,  segundo a  qual  pode-se  estipular  carência 

máxima  de  2  anos à  cobertura  de  procedimentos  decorrentes  de  condições  preexistentes 

apresentadas  pelo  consumidor  ao  momento  da  contratação.  Nesse  prisma,  em havendo  a 

necessidade de realização desse tratamento antes de decorrido tal  interregno,  a Resolução 

Normativa n. 162 da Agência Nacional de Saúde Suplementar faculta ao contratante a opção 

de  pagar  um  agravo à  mensalidade,  obrigação esta  que,  em sendo adimplida,  confere ao 

beneficiário do plano o direito a uma cobertura médico-contratual plena ou integral229.

Arrimando-se  nesse  referido  entendimento,  verifica-se  que  clara  e  inegável  é  a 

preocupação legal dispensada, sobretudo, pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei 

dos Planos de Saúde no tocante à proteção e à garantia do equilíbrio contratual dos planos de 

saúde, de forma que baseados, notadamente, nos princípios da obrigatoriedade, da autonomia 

e da vedação à onerosidade excessiva, vêm conferir legitimidade às cláusulas limitativas dos 

tratamento e, igualmente, das obrigações impostas às operadoras de planos de saúde.

Contudo, nesse prisma, necessário falar que a validade das mesmas não se dá de modo 

automático a partir da simples veiculação no instrumento contratual; pelo contrário, faz-se 

mister que tais obedeçam a todo o regime jurídico estabelecido e já delineado. Nesses termos, 

é  salutar  que,  além  de  estarem  condizentes  com  as  prescrições  das  lei  n.  9.656/1998, 

relativamente  à  abrangência  da  avença  e  aos  prazos  carenciais  já  destacados,  as  mesmas 

devem, ademais, obedecer às formalidades explicitadas no Código de Defesa do Consumidor, 

a exemplo dos parágrafos 3º e 4º de seu artigo 54230, que prevêem a transparência contratual e 

a obrigatoriedade de destaque das cláusulas que limitem os direitos do consumidor.

Outrossim,  ainda  no  que  concerne  a  tal  temática  das  restrições  na  amplitude  da 

229 Resolução  Normativa  n.  162  da  Agência  Nacional  de  Saúde  Suplementar,  Artigo  2º:  “Para  fins  desta 
Resolução, considera-se:  I  -  Doenças ou Lesões Preexistentes  (DLP)  aquelas que o beneficiário  ou seu 
representante legal saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano privado  
de assistência à saúde, de acordo com o art. 11 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, o inciso IX do art 4º 
da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000 e as diretrizes estabelecidas nesta Resolução; II - Cobertura Parcial 
Temporária (CPT) aquela que admite,  por um período ininterrupto de até 24 meses,  a partir  da data da 
contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a suspensão da cobertura de Procedimentos  
de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados 
exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou seu representante legal; 
III - Agravo como qualquer acréscimo no valor da contraprestação paga ao plano privado de assistência à 
saúde,  para  que  o  beneficiário  tenha  direito  integral  à  cobertura  contratada,  para  a  doença  ou  lesão  
preexistente declarada, após os prazos de carências contratuais, de acordo com as condições negociadas 
entre a operadora e o beneficiário; e IV - Segmentação como tipo de cobertura contratada no plano privado 
de assistência à saúde conforme o art. 12 da Lei nº 9.656, de 1998.

230 Lei n. 8.078/1990, artigo 54, parágrafos 3º e 4º: “§ 3o  Os contratos de adesão escritos serão redigidos em 
termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze,  
de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito  
do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”.
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cobertura contratual, importante destacar que, uma vez válidas, as mesmas não gozam de uma 

obrigatoriedade  absoluta,  podendo  serem  relativizadas231,  cedendo  espaço  ao  dever  de 

realização de alguns procedimentos específicos, por parte das operadoras de planos de saúde. 

Tal é o que se dá ante a ocorrência e a comprovação, in concreto, das conjunturas de urgência 

ou emergência, as quais podem afastar a carência se ocorridas, inclusive, durante as 24 (vinte 

e quatro) horas posteriores à assinatura do contrato, conforme a inteligência exarada pelos 

artigos 2º ao 5º, da Resolução n. 13 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU232.

Nessa  toada,  em que  pese  a  possibilidade  de  afastamento  da  obrigatoriedade  das 

cláusulas impositivas de limitações à cobertura contratual nos casos específicos e peculiares 

de urgência e emergência, faz-se imprescindível uma delimitação, da forma mais precisa e 

objetiva possível, das reais concepções envolvidas nos vocábulos urgência e emergência, de 

modo a se evitar inseguranças jurídicas e contratuais, assim como, a condenação irrestrita dos 

planos de saúde à cobertura de procedimentos médicos desnecessários, o que, em ocorrendo, 

ocasionaria a quebra das operadoras e a inviabilização do sistema híbrido de acesso à saúde. 

Sob tal prisma, deve-se ter em vista, mormente, que o papel desempenhado pelo setor privado 

em matéria de assistência à saúde jamais se equipara à responsabilidade incumbida ao Poder 

231 “Lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em 
plano  de  saúde,  merecendo  temperamento,  todavia,  a  sua  aplicação  quando  se  revela  circunstância 
excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não 
combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual  seja,  o de assegurar  eficiente  
amparo à saúde e à vida” (STJ, REsp 466.667/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, 4ª Turma, 27/11/2007).

232 Resolução  n.  13,  CONSU:  “Art.  2°  O  plano  ambulatorial  deverá  garantir  cobertura  de  urgência  e 
emergência, limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento.
Parágrafo  único.  Quando  necessária,  para  a  continuidade  do  atendimento  de  urgência  e  emergência,  a 
realização de procedimentos exclusivos da cobertura hospitalar, ainda que na mesma unidade prestadora de 
serviços  e  em  tempo  menor  que  12  (doze)  horas,  a  cobertura  cessará,  sendo  que  a  responsabilidade  
financeira, a partir da necessidade de internação, passará a ser do contratante, não cabendo ônus à operadora.
Art.  3°  Os  contratos  de  plano  hospitalar  devem  oferecer  cobertura  aos  atendimentos  de  urgência  e 
emergência  que  evoluírem para internação,  desde  a  admissão  do paciente  até  a  sua  alta  ou  que  sejam 
necessários  à  preservação da  vida,  órgãos  e funções.  §1º.  No plano  ou seguro do segmento hospitalar, 
quando  o  atendimento  de  emergência  for  efetuado  no  decorrer  dos  períodos  de  carência,  este  deverá  
abranger  cobertura  igualmente  àquela  fixada  para  o  plano  ou  seguro  do  segmento  ambulatorial,  não 
garantindo,  portanto,  cobertura  para  internação.  §2º.  No  plano  ou  seguro  do  segmento  hospitalar,  o 
atendimento de urgência decorrente de acidente pessoal, será garantido, sem restrições, após decorridas 24 
(vinte e quatro) horas da vigência do contrato. §3º. Nos casos em que a atenção não venha a se caracterizar  
como própria do plano hospitalar, ou como de risco de vida, ou ainda, de lesões irreparáveis, não haverá a  
obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora.
Art. 4° Os contratos de plano hospitalar, com ou sem cobertura obstétrica, deverão garantir os atendimentos 
de urgência e emergência quando se referirem ao processo gestacional.
Parágrafo  único.  Em  caso  de  necessidade  de  assistência  médica  hospitalar  decorrente  da  condição 
gestacional de pacientes com plano hospitalar sem cobertura obstétrica ou com cobertura obstétrica – porém 
ainda cumprindo período de carência – a operadora estará obrigada a cobrir o atendimento prestado nas  
mesmas condições previstas no art. 2° para o plano ambulatorial.
Art. 5° O plano ou seguro referência deverá garantir a cobertura integral, ambulatorial e hospitalar para 
urgência e emergência”.
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Público, que é, de longe, bastante mais ampla e complexa, tal como já informado.

Nesses termos,  voltando-se às definições e aos critérios  envolvidos na temática da 

urgência e emergência, mister salientar, inicialmente, que tais modalidades não se confundem, 

sendo, pois, distintas. É justamente com isso que se preocupa a lei dos planos de saúde, mais 

precisamente em seu artigo 35-C, ao afirmar a obrigatoriedade de cobertura do atendimento 

nas circunstâncias de emergência, a qual se volta aos casos que impliquem risco imediato de 

vida  ou  de  lesões  irreparáveis  ao  indivíduo,  e  de  urgência,  esta,  relativa,  unicamente,  a 

acidentes pessoais ou complicações ocorridas durante o processo gestacional233 234.

Com fulcro nisso, afigura-se que importantes são as cláusulas contratuais no que tange 

à busca e à garantia da harmonia contratual na modalidade consumerista em apreço, dados, 

sobretudo, os altíssimos custos dos procedimentos e produtos médicos, assim como, a enorme 

álea envolvida nos contratos de planos de saúde. Destarte, um grande mérito deve recair sobre 

os dispositivos convencionais referentes à limitação da cobertura pelas operadoras, os quais se 

encontram em consonância com a disciplina legal e devem vigorar, desde que não sobrevenha 

alguma situação  enquadrada  nos  critérios  de  urgência  e  emergência.  Em outras  palavras, 

ocorrendo  uma  dessas  circunstâncias,  afastam-se  as  minutas  contratuais  relativas  à 

abrangência contratual e à liberdade compromissória dos planos de saúde, os quais passam a 

ser  obrigados a  agir  de  imediato,  não  podendo,  sequer,  condicionar  o  tratamento  médico 

necessário aos procedimentos internos de solicitação ou autorização prévia.

Destarte, em razão de todo o exposto no tópico em apreço, não subsistem dúvidas 

acerca da imprescindibilidade ou da importância da regulamentação dos planos de assistência 

à saúde por parte da Lei n. 9.656/1998 e do Código de Defesa do Consumidor, estes os quais, 

voltando-se a uma disciplina ampla e minuciosa acerca da modalidade contratual em comento,  

logram  êxito  na  garantia  de  um  segmento  privado  marcado  pela  proteção  do  polo 

consumerista, inclusive com a previsibilidade de cláusulas de cobertura mínima e essenciais, 

assim como pela consagração da iniciativa privada e da livre concorrência, de onde se extrai, 

233 Lei  dos  planos  de  saúde,  artigo  35-C:  “É  obrigatória  a  cobertura  do  atendimento  nos  casos:  I  -  de 
emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o 
paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes 
de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar.
Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os 
termos de adaptação previstos no art. 35”

234 Segundo  cartilha  emanada  pela  ANS,  acidentes  pessoais  são  “eventos  ocorridos  em  data  específica 
provocados por agentes externos ao corpo humano, súbitos e involuntários e causadores de lesões físicas não 
decorrentes de problemas de saúde, como, por exemplo, acidentes de carro, quedas e inalação de gases”, ao 
passo que as complicações na gestação correspondem a “alterações patológicas durante a gestação, como, 
por exemplo, gravidez tubária, eclampsia, parto prematuro, diabetes e abortamento”  (BRASIL, 2005. p. 22).
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notadamente, a relevância maior e inquestionável das cláusulas exclusivas ou limitativas da 

cobertura  contratual235,  as  quais  devem,  sim,  vigorar  e  servir,  inequivocamente,  enquanto 

parâmetros  de ponderação concreta  e  casuística da  iniciativa  privada em face  da eficácia 

horizontal dos direitos fundamentais à saúde e à vida, conforme será tratado em sequência.

4.4 PONDERAÇÃO E SAÚDE PRIVADA: DO NECESSÁRIO CONTRAPONTO 

ENTRE A EFICÁCIA HORIZONTAL DO DIREITO À SAÚDE E O PACTA SUNT 

SERVANDA

Considerando o raciocínio em torno da assistência privada à saúde, cumpre reprisar 

que o êxito desse segmento da sociedade privada na realização do direito à saúde, nos termos 

constitucionalmente propostos e,  igualmente,  o alcance da estabilidade e da harmonia dos 

interesses  antagônicos  inerentes  a  tal  modalidade  contratual  demandam, inequivocamente, 

uma  discussão  acerca  do  nível  de  vinculação  das  operadoras  de  planos  de  saúde  no 

cumprimento  de  prestações  intrínsecas  aos  direitos  à  saúde  e  à  vida  dos  consumidores 

contratantes, assim como uma avaliação a respeito da extensão da liberdade contratual, da 

iniciativa privada e de outros mecanismos contratuais rumo à limitação da responsabilidade 

dos fornecedores de serviços na satisfação dos direitos fundamentais dos indivíduos.

Disso, extrai-se a inafastabilidade da ponderação dos direitos envolvidos na assistência 

à  saúde  prestada  pela  seara  privada,  a  qual  deve  ser  feita  casuisticamente  e  de  modo  a 

compatibilizar  a  proteção  constitucional  dispensada  aos  direitos  fundamentais,  in  casu  os 

direitos à saúde e à vida, aos mais vários preceitos regulamentadores das relações privadas e 

afetos à liberdade e à autonomia de vontade. Tal raciocínio é salutar, eis que a vinculatividade 

dos particulares aos direitos fundamentais não se dá na mesma intensidade que a do Estado e,  

também, que a prevalência irrestrita, no setor privado, dos direitos fundamentais ou, de outra 

banda, da liberdade contratual, implicaria no asfixiamento, respectivamente, da salubridade 

das relações privadas ou da efetividade dos direitos consagrados na alçada constitucional.

235 Acerca da validade das cláusulas impositivas de limitações à cobertura dos contratos de planos de saúde, são 
essenciais  as  lições  do  Mestre  em  Direito  Thiago  Penido  Martins:  “[...]  se  a  cláusula  contratual  que 
estabelece a exclusão for elaborada em estrita observância ao conjunto de normas protetivas estabelecidas  
pela  Lei  9.656  de  1998,  e,  portanto,  não  preveja  a  exclusão  de  procedimento  ou  evento  em  saúde 
considerado, para aquela modalidade de plano de saúde contratada, de cobertura obrigatória, não há sequer 
como cogitar a sua abusividade, com fundamento nos preceitos legais contidos no artigo 51, do Código de 
Defesa do Consumidor. Isto porque o reconhecimento da abusividade de cláusula de exclusão, neste caso, 
implicaria no reconhecimento indireto da inadequação das normas contidas na Lei 9.656 de 1988, bem como 
das diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde e Agência Nacional de Saúde Suplementar, 
face ao direito fundamental à saúde, o que não pode prosperar” (MARTINS, 2010. p. 181).
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A partir de tal enfoque, salutar o avanço do trabalho ao exame da dinâmica, à luz dos 

contratos de planos de saúde, da ponderação entre a eficácia privada dos direitos à saúde e à 

vida, de um lado, e a garantia dos preceitos contratuais e da iniciativa privada, do outro, de 

modo a se aferir o papel desempenhado pelo setor privado na consecução do direito social à 

saúde, assim como sua importância rumo ao desenvolvimento. Para tanto, dada, notadamente, 

a natureza casuística de tal balanço, faz-se essencial a abordagem do assunto sob dois prismas 

divergentes, porém complementares entre si, quais sejam o teórico, voltado a uma exposição 

conceitual e quase ideológica do fenômeno da ponderação, e o prático, este, sim,destinado à 

real  verificação do tratamento jurisprudencial  conferido à matéria e,  também, do nível de 

estabilidade do setor e do grau de conformação entre direito fundamental e privado.

4.4.1 Alicerces e parâmetros da ponderação de direitos na saúde privada

Retomando a busca da efetivação do direito fundamental à saúde e a extensão desse 

dever fundamental à iniciativa privada, que passa a ter, entre outras figuras, as operadoras de 

planos de saúde na condição de destinatárias da norma fundamental, mediante suplementação 

ao  Poder  Público,  consoante  artigo  199,  da  Constituição  Federal,  urge  ressaltar  que,  nos 

termos denotados, tal papel atribuído ao segmento privado decorre, sobretudo, da adoção, pela  

ordem constitucional, da eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, a 

qual não se confunde com a vinculação do Estado àquela categoria de direitos236, devendo, 

pois, compactuar-se com a proteção jurídica conferida às relações privadas, precisamente por 

meio do sopesamento entre os direitos à saúde e à vida e a liberdade e iniciativa privadas237.

236 Distinguindo o grau de vinculatividade do Poder Público e do segmento privado aos direitos fundamentais, 
Daniel Sarmento propugna o seguinte: “É preciso recordar que o responsável primário pela garantia das  
prestações sociais é o Estado, e  que a sobrecarga dos atores  privados com obrigações positivas,  sequer  
previstas em lei, pode comprometer de forma exagerada a dinâmica dos subsistemas sociais, prejudicando 
seu funcionamento, muitas vezes em detrimento, por paradoxal que seja, dos grupos mais vulneráveis e mais 
carentes da tutela dispensada pelos direitos sociais. (...) Juridicamente, o mercado não é tudo, mas o Direito, 
inclusive o Constitucional, está longe de ser onipotente, e – talvez infelizmente – nunca conseguira revogar  
as  leis  mercadológicas”  (SARMENTO,  2008.  p.  305).  Reforçando  tal  ponto,  Thiago  Martins  denota  a 
seguinte  conjectura:  “[...]  diante  de  situação  em  que  se  verifique  que  um  beneficiário  necessita  de  
procedimento  ou  evento  não  coberto  pelo  plano  privado  de  assistência  à  saúde,  não  sendo  aquele 
procedimento previsto como de cobertura obrigatória pela legislação de regência, não se está a sustentar que 
ao indivíduo deve ser negada a tutela judicial do direito fundamental à saúde, mas tão-somente que, esta  
tutela  seja  deferida  para  obrigar  o  poder  público,  e  não  o  particular,  operadora  de  planos  privados  de  
assistência à saúde, a custear o procedimento ou evento necessário [...]” (MARTINS, 2010. p. 184).

237 Corroborando o equilíbrio necessário entre o direito fundamental à saúde e os preceitos contratuais ínsitos às 
relações privadas, destaca-se o regramento jurídico da Lei dos Planos de Saúde e do Código de Defesa do 
Consumidor, diplomas que, nos moldes do tópico anterior, buscam, concomitantemente, a observância dos 
direitos fundamentais,  voltando-se ao alcance de uma prestação de serviços ótima e consentânea com a 
consecução do acesso à saúde nas linhas propugnadas na Constituição Federal, assim como, o respeito ao 
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Nesse norte, notadamente à luz do raciocínio empreendido no tópico 4.2, afigura-se 

inquestionável, na seara dos planos de saúde, a essencialidade de uma ponderação238 casuística 

entre a proteção jusfundamental da saúde e da vida e a autonomia privada e demais preceitos 

contratuais envolvidos em conjunturas reais e peculiares, dado que a adoção, nesse prisma, de 

uma solução automática e prima facie relativamente às questões afetas à assistência privada à 

saúde  poderia  se  mostrar  deveras  prejudicial  ou  ofensiva  ao  ordenamento  jurídico  em 

vigência,  quer,  especificamente,  à  disciplina  fundamental  consagrada  na  Carta  Magna  de 

1988, quer, por sua vez, aos próprios cernes da livre iniciativa e da autonomia da vontade 

instrumentalizadas e garantidas ao longo das normas de Direito Privado239.

A esse  respeito,  saliente-se  que  uma  primazia  irrestrita  da  questão  constitucional 

envolvida, isto é, dos direitos fundamentais à saúde e à vida sobre a dinâmica consagrada no 

Direito  Privado  representaria  o  desvirtuamento  e  a  integral  inobservância  da  autonomia 

privada  e  da  livre  iniciativa,  afrontando,  pois,  os  preceitos  jurídicos  afetos  às  relações 

contratuais e, consequentemente, a consagração do equilíbrio e da harmonia dos interesses 

envolvidos  nas  relações  jurídicas  entre  particulares.  Em  outras  palavras,  frise-se  que  tal 

raciocínio implicaria na injusta subvenção do Direito Privado, o que se encontra em manifesta 

oposição ao sistema jurídico pátrio, prejudicando o papel das operadoras de planos de saúde e 

atribuindo  a  estas  uma  ampla  e  desmedida  responsabilidade  pela  efetivação  dos  direitos 

fundamentais dos consumidores, o que se mostra manifestamente inconcebível240.

Direito  Privado,  direcionando  suas  regras,  igualmente,  à  proteção  da  liberdade  privada  e  contratual. 
Exemplos dessa harmonização entre direito fundamental e privado na ordem da legislação dos planos de 
saúde emerge do próprio tratamento conferido pela Lei dos Planos de Saúde, a qual, nos termos expostos no  
ponto 4.3, prevê mecanismos distintos direcionados tanto à garantia de uma cobertura contratual mínima e 
satisfatória ao beneficiário, como também à imposição de limites à cobertura contratual e à responsabilidade 
das operadoras de planos de saúde na oferta de prestações à saúde aos consumidores contratantes.

238 Defendendo a ponderação na assistência privada à saúde: “[...] as soluções não terão como fugir de uma  
análise tópica, empreendida dentro do marco axiológico desenhado pelo Constituinte. Mas é importante,  
neste particular, manter o equilíbrio e a sensatez, para evitar tanto o conservadorismo, que imuniza a esfera 
privada dos valores solidaristas emergentes da Constituição, como o populismo jurídico, que, a pretexto de 
fazer  justiça  material,  pode  acabar,  em  nome  da  incidência  dos  direitos  sociais  nas  relações  entre  
particulares, destruindo mercados e agravando ainda mais a situação dos excluídos” (SARMENTO, 2010).

239 Sobre a fundamental conformação entre direitos fundamentais e o Direito Privado, destaque-se que: "os 
direitos  fundamentais  existem  para  a  proteção  e  promoção  da  dignidade  da  pessoa  humana,  e  esta  é 
ameaçada  tanto  pela  afronta  às  liberdades  públicas,  como  pela  negação  de  condições  mínimas  de  
subsistência  ao indivíduo.  Como ressaltou com absoluta  propriedade  Fábio Konder  Comparato,  '(...)  os 
direitos humanos (...)  formam um conjunto uno e indivisível.  A liberdade individual é ilusória,  sem um 
mínimo de igualdade social; e a igualdade social imposta com sacrifício dos direitos civis e políticos acaba 
engendrando, mui rapidamente, novos privilégios econômicos e sociais'" (SARMENTO, 2010. p. 20).

240 A esse respeito, Canotilho destaca: “A ordem jurídica privada não está, é certo, divorciada da Constituição. 
Não é espaço livre de direitos fundamentais. Todavia, o direito privado perderá a sua irredutível autonomia 
quando as regulações civilísticas – legais ou contratuais – vêem o seu conteúdo substancialmente alterado 
pela eficácia directa dos direitos fundamentais na ordem jurídica privada. A Constituição, por sua vez, é 
convocada para as salas diárias dos tribunais com a conseqüência da inevitável banalização constitucional. 
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Analisando-se tal conjuntura especificamente à luz dos contratos de planos de saúde 

suplementar prestados pelas operadoras de saúde, verifica-se que, sobretudo em decorrência 

da natureza aleatória destas espécies contratuais, os elementos do risco e da imprevisibilidade 

se afiguram desmedidos e circunstanciais à prestação dos serviços e procedimentos médico-

sanitários  por  parte dos fornecedores  contratados,  de modo que estes agentes,  até  mesmo 

diante da impossibilidade  de assunção de todo e  qualquer  custo  inesperado imposto pelo 

segurado,  sob  pena  de  restarem  inviabilizadas  suas  atividades,  devem  criar  válvulas  de 

contenção  da  referida  álea  contratual,  a  ponto  de  conferirem  previsibilidade  à  atuação 

contratual,  de  se  resguardarem  diante  dos  numerosos  riscos  contratuais,  assim  como  de 

garantirem o equilíbrio contratual e o alcance de sua finalidade precípua, qual seja o lucro 241.

Tal contingência se dá exatamente por meio da previsibilidade de cláusulas carenciais, 

limitativas  da  cobertura  contratual  e  impositivas  de  reajustes  de  prestações,  as  quais 

consubstanciam a obrigatoriedade contratual e a autonomia privada, que devem, nos termos 

propostos,  ser  respeitadas  e  balanceadas  casuisticamente  com  os  direitos  fundamentais 

envolvidos, quais sejam à saúde e à vida. Sobretudo porque, como sabido, a despeito de a 

teoria  da  eficácia  horizontal  dos  direitos  fundamentais  propagar  a  aplicabilidade  direta  e 

imediata desses direitos nas relações privadas, o grau de vinculação do particular jamais será 

igual ao do Estado, mas, sim, moderado de acordo com a autonomia privada ,  porquanto a 

própria essência da atuação dos setores particular e público não se confunde,  dado que o 

primeiro almeja primordialmente o lucro e segundo, a seu turno, o interesse público.

Nesse diapasão, tem-se que as operadoras de planos de saúde não podem, a pretexto 

dos direitos à saúde e à vida, serem obrigadas a cumprir e a ofertar a totalidade dos serviços e 

Se o direito privado deve reconhecer os princípios básicos dos direitos e garantias fundamentais, também os 
direitos fundamentais devem reconhecer um espaço de auto- regulação civil, evitando transformar-se em 
‘direito  de não-liberdade’ do direito  privado.  A nosso ver,  o problema não está apenas nos perigos que 
espreitam as duas ordens – constitucional e civil – quando se insiste na conformação estrita e igualitarizante 
das relações jurídicas privadas pelas normas constitucionais. Em causa está também o problema de saber se  
o apego a Drittwirkung não transporta um pathos ético e jurídico profundamente desconhecedor das rupturas 
pós-modernas” (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. In GRAU; GUERRA FILHO, 2003. p. 228).

241 Defendendo a seleção do risco como meio de equilíbrio da relação negocial dos planos de saúde, Rogério 
Leal assevera que: “O que não pode se perder de vista, todavia, sob pena de inviabilizar economicamente os  
serviços de saúde privados e públicos no país é que o contrato de seguro de saúde, como a maior parte dos 
contratos aleatórios, se assenta sobre a seleção de riscos, sendo que, neste processo, se revela o entrechoque  
de interesses que,  em última instância,  leva à celebração do contrato.  O segurador busca maximizar  as 
receitas  que aufere para administrar o fundo comum que irá  cobrir  riscos bem delimitados,  enquanto o  
segurado quer se proteger contra o maior número de riscos pelo menor custo possível.292 Adverte a Ministra  
Nanci Andrighi, com o que concordo, que se deve admitir, nestes contratos, que a vontade manifestada pelas 
partes na escolha dos riscos cobertos pela apólice revela o chamado ponto ótimo de equilíbrio contratual, 
abrindo-se exceções para a revisão judicial destes negócios naquelas circunstâncias específicas em que a 
autonomia da vontade viu-se maculada, em face de cláusulas defeituosas, práticas comerciais abusivas e 
eventual má-fé de um dos contratantes” (LEAL, 2010. p. 184/185).
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procedimentos  médico-sanitários  pleiteados  pelos  consumidores  beneficiários,  devendo 

apenas proverem a assistência previamente pactuada e correspondente às contraprestações dos 

contratantes, precisamente porque o fornecedor de serviços, tal como o Estado, imprescinde 

de fundos para a oferta das prestações e ao justo desenvolvimento contratual. Pensar de modo 

distinto  se  revela  inadmissível,  devendo-se  ter  em mente  que,  ao  equilíbrio  da  atividade 

econômica, o primado do lucro jamais pode ser suplantado pelo custo da atividade, este o qual 

deve ser  contido242,  assim como que tampouco o Estado, na condição de destinatário por 

excelência da norma de direito à saúde, fica vinculado ao atendimento da integralidade das 

necessidades médico-sanitários dos titulares do direito, dado o alto custo de tais medidas.

Referido  entendimento  se  apresenta  salutar,  eis  que  o  eventual  reconhecimento  da 

preponderância dessas rubricas jusfundamentais em detrimento da autonomia privada e da 

liberdade contratual dos planos de saúde subverteria completamente o segmento da saúde 

suplementar, impondo às operadoras de saúde obrigações deveras iníquas e abusivas, as quais, 

em  decorrência  de  ocasionarem  um  custo  exacerbado  e  inaceitável  ao  ente  privado, 

implicariam a quebra e a ineficiência do setor em apreço, bem como um repasse exagerado 

desses ônus ou externalidades aos consumidores243, mediante reajustes de contraprestações244 

242 Reforçando os eventuais prejuízos ofertados ao equilíbrio do setor decorrentes da prevalência irrestrita dos 
direitos à saúde e à vida sobre a iniciativa privada no contexto peculiar dos planos de saúde, bem como 
corroborando a necessária contenção do custo da atividade para fins de garantia do equilíbrio contratual, 
saliente-se que: “É muito importante analisar, dentre outras coisas,  o impacto econômico, para o agente 
privado, que resultará uma imposição de uma obrigação positiva ligada aos direito sociais em questão. A 
dimensão do ônus econômico imposto ao particular é um dos dados da ponderação, porque a aplicação dos 
direitos fundamentais na esfera privada não pode importar em restrições desproporcionais à esfera subjetiva 
de quem quer que seja. (...) Mesmo quando se tratar de uma entidade privada rica e poderosa, o dado em 
questão  será  relevante  porque,  quase  sempre,  o  custo  da  prestação  acaba  sendo  repassado  a  outros  
particulares, muitas das vezes tão ou mais vulneráveis do que o titular do direito social supostamente lesado. 
Se um plano de saúde fosse obrigado, por exemplo, a tratar gratuitamente de todos os seus clientes a partir 
de determinada idade, isto fatalmente encareceria as mensalidades pagas pelos demais consumidores, alguns 
decerto mais necessitados que os beneficiários da medida” (SARMENTO, 2008. p. 306).

243 Adentrando na cobertura,  por parte  das operadoras de saúde, de serviços não contratados em planos de 
saúde, Édila Ribeiro trata do aspecto negativo de tal medida, especificamente ao dispor a respeito do repasse 
desse custo inesperado do polo fornecedor  ao consumidor:  “De acordo com uma macroanálise,  a  mera 
probabilidade de custeamento de serviços não contratados, por parte dos planos de saúde, é repassada para 
os demais consumidores, que, sem perceber, respondem por uma obrigação à qual não deram ensejo. Esse 
fenômeno denomina-se externalidade, um fator negativo causado por agente econômico a outro, afetando o 
seu bem-estar,  na ausência de uma transação econômica direta entre eles. Ou seja, na medida em que a 
empresa vê-se com a possibilidade de responder, judicialmente, por uma prestação não avençada, repassa o 
risco para os demais usuários do plano, mediante o aumento das mensalidades” (RIBEIRO, 2013. p. 17).

244 Corroborando  o  repasse,  por  parte  dos  fornecedores  de  serviços  aos  consumidores,  das  externalidades 
envolvidas no contrato aleatório de planos de saúde, merecem destaque as lições de Ronald H. Coase, a  
partir do momento em que o mesmo trata da importância da política de preços rumo à dissipação do custo da 
atividade recaído sobre a empresa: “The main reason why it is profitable to establish a firm would seem to  
be that there is  a cost of using the price mechanism. The most obvious cost of ‘organizing’ production  
through the price mechanism is that of discovering what the relevant prices are. This cost may be reduced  
but it will not be eliminated by the emergence of specialists who will sell this information. The costs of  
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e ainda, por via de consequência, a própria impotência do segmento de saúde privada no papel 

de  suplementação da atuação estatal rumo à universalização do acesso à saúde.

De outra  banda,  fica  claro que a  prevalência  a priori  e incondicionada do Direito 

Privado sobre os direitos fundamentais à saúde e à vida, na área dos contratos de assistência 

privada  à  saúde  privada,  também  seria  flagrantemente  indesejável  e  ofensiva  ao  Direito 

Pátrio, notadamente porque, pendendo em direção oposta à consignada no parágrafo anterior, 

iria de encontro à supremacia e à força normativa da Constituição, e, mais especificamente, à 

proteção dispensada aos direitos e garantias fundamentais, os quais, segundo o parágrafo 1º, 

do artigo quinto constitucional, gozam de uma aplicabilidade imediata e não expressamente 

restrita às relações com o Poder Público245. Adicione-se a isso que tal tendência apriorística 

importaria, ainda, no reconhecimento de uma contradição no sistema jurídico, pois ao limitar 

os deveres fundamentais a um prisma exclusivamente público, o ordenamento incorreria na 

falsa ideia de que um particular não ameaça ou ofende direitos fundamentais de outrem.

À luz  de  tal  inteligência,  avançando-se  à  análise  do  modelo  de  ponderação  entre 

direitos fundamentais e privados no substrato da assistência privada à saúde, evidencia-se a 

imprescindibilidade  de  adoção  de  uma  interpretação  sistemática  do  ordenamento  jurídico 

pátrio, de modo a consagrar, sempre que possível, nas mais várias casuísticas atinentes às 

avenças de planos de saúde, as soluções jurídicas que mais se compatibilizam com os direitos 

fundamentais e, igualmente, com a autonomia privada e seus preceitos consectários, de modo 

a maximizar a eficácia dos mesmos e compactuá-los entre si246. Somente não sendo possível a 

conformação  entre  as  ordens  constitucional  e  legal,  é  que  referido  método  ponderatório 

negotiating and concluding a separate contract  for  each exchange transaction which takes place on a  
market must also be taken into account. Again, in certain markets […] a technique is devised for minimizing  
these contract costs but they are not eliminated. It is true that contracts are not eliminated when there is a  
firm but they are greatly reduced” (COASE, 1937. p. 389).

245 Conforme lições da catedrática da Universidade de Sevilha, Espanha, a Doutora Inmaculada Vivas Teson, 
“En los conflictos horizontales, el juez debe respetar, com sumo cuidado, la libertad individual, evitando  
una invasión desmesurada del principio de autonomía privada, libertad contractual y, em definitiva, del  
Derecho Privado, de ahí que la doctrina de la Drittwirkung deba reservarse, rigurosamente, a supuestos de  
grave infracción de derechos fundamentales que, agrediendo, razonablemente, valores esenciales y mínimos  
de la convivencia social, supongan un atentado al orden publico” (VIVAS TESON, 2009. p. 6).

246 Lecionando a respeito  da sistemática da ponderação na eficácia horizontal  dos direitos  fundamentais,  o 
Mestre em Direito pela PUC, Ricardo Nakahira, dispõe que: “O importante nessa operação é buscar uma 
solução para o embate de direitos fundamentais nas relações privadas.  Em um primeiro plano, deve ser 
levada em conta a relação de igualdade entre os agentes privados,  quanto maior for essa relação, maior  
prevalência dar-se-á a autonomia privada. Pelo contrário, quando estivermos diante de uma relação onde um 
dos agentes privados seja detentor de poder social, maior será a penetração dos direitos fundamentais, a fim 
de proteger a parte débil da relação. Em segundo lugar, há de ser analisada o quanto da dignidade humana 
está sendo afetada, pois, como princípio fundamental do ordenamento jurídico, constitui núcleo intangível e 
indisponível  frente  a  ataques  de  quem quer  que  seja.  Assim,  quanto  maior  for  a  questão  da  dignidade 
humana em jogo, maior será a consideração dos direitos fundamentais" (NAKAHIRA, 2007. p. 113).
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admite a prevalência de uma ou outra categoria de direitos; tal primazia, contudo, a depender 

das circunstâncias da causa, é que irá ditar, ocasionalmente, o respeito ao pacta sunt servanda 

ou, a seu turno, a sobreposição do direito à saúde247, a fim de atender ao mínimo existencial248.

Atualmente, destarte, passa a gozar de uma relevância crescente a discussão a respeito 

do referido balanceamento de direitos na seara contratual dos planos de saúde, conjuntura esta 

que se deve, de um lado, notadamente, à natureza por adesão da avença infirmada, a qual 

pende tendenciosamente em favor dos interesses das operadoras de saúde em detrimento dos 

consumidores, e, de outra banda, à expectativa injustificável, por parte de seus beneficiários, 

de uma cobertura contratual cada vez mais ampla e abrangente de serviços e procedimentos 

médicos, muitos dos quais, grande parte das vezes, são expressamente excluídos da cobertura 

contratual ou, ademais, supérfluos e manifestamente incompatíveis com as reais condições 

sanitárias e quadros clínicos inerentes aos usuários destes planos de saúde privados.

Sob referido prisma, destaque-se que, a fim de resolver essas controvérsias firmadas 

entre  operadoras  e  consumidores  usuários  de  planos  de  saúde,  os  quais  almejam, 

respectivamente,  a  proteção  da  iniciativa  privada  ou  do  direito  fundamental  à  saúde,  tal 

ponderação casuística empreendida por ambos o legislador  e  o  aplicador  do Direito deve 

lograr  êxito,  inegavelmente,  no  exame da  obrigatoriedade,  por  parte  dos  fornecedores  de 

serviços, da cobertura de procedimentos médicos excluídos do objeto contratual e, ainda, no 

alcance  de  uma  resposta  para  quais  seriam  o  limite  ou  a  extensão  da  responsabilidade 

incumbida às prestadoras  de planos privados de saúde na efetivação e  na observância do 

direito à saúde de titularidade de seus consumidores contratantes249.

Justamente a partir da exposição em ensejo, tendo restado inegável a essencialidade de 

um sopesamento,  in concreto, dos direitos para a consecução e a harmonia dos interesses 

contratuais envolvidos na modalidade dos planos de saúde, em vista da impossibilidade de 

247 Corroborando essa referida inteligência, frise-se o entendimento esposado por Thiago Martins, para quem, 
“ao  intérprete  aplicador  competirá  proceder  à  análise  das  restrições  contratualmente  estabelecidas, 
especialmente em face do direito fundamental à saúde, bem como considerar todo o arcabouço normativo 
infraconstitucional destinado a regulamentar as relações contratuais entre as operadoras de planos privados 
de assistência à saúde e seus beneficiários, para encontrar uma solução constitucionalmente adequada para o 
problema, a qual perpassa pela definição da extensão da eficácia do direito fundamental à saúde no âmbito  
desta relação jurídica entre particulares” (MARTINS, 2010. p. 166).

248 Neste ponto, importante asseverar, especificamente quanto aos casos em que a solução pende em direção à 
prevalência dos direitos fundamentais à saúde e à vida sobre os preceitos de Direito Privado, que a proteção 
da questão constitucional não se deve dar a ponto de alcançar um nível máximo ou ótimo de satisfação do 
direito envolvido, mas, sim, única e exclusivamente, para o fim de garantir um grau aceitável de efetivação 
do mesmo. Tal é o que se deve, sobretudo, ao fato de que o mínimo existencial não objetiva a realização 
ideal dos direitos a si afetos, mas, sim, a disponibilidade de condições mínimas para que o ser garanta a sua 
sobrevivência com dignidade e, igualmente, lute pelo progresso, nos termos expostos no tópico 2.4, supra.

249 In MARTINS, 2010. p. 166/167.
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adoção de uma fórmula automática e irrestrita para a solução dos conflitos entre o direito à 

saúde e a autonomia privada, afigura-se mister, ora, o avanço do estudo a uma análise prático-

jurisprudencial da temática, a fim de se viabilizar a apreensão, dentro dos moldes e critérios 

elencados no presente ponto, do atual tratamento conferido à eficácia horizontal do direito à 

saúde no segmento da saúde suplementar e, consequentemente, à verificação do real papel do 

setor privado na efetivação do direito fundamental à saúde e, ademais, na suplementação do 

Poder Público em direção ao ideal da universalização do acesso à saúde.

4.4.2  A saúde privada nos tribunais e o desprezo do pacta sunt servanda

Tendo em vista,  portanto,  a consagração da necessidade  de ponderação,  isto  é,  do 

método do sopesamento salientado acima, enquanto instrumento concreto para a conformação 

e maximização dos direitos fundamentais e privados incidentes sobre as relações jurídicas 

afetas à assistência privada à saúde, cumpre afirmar, ora, que mais várias e corriqueiras são as 

pautas judiciárias voltadas à discussão da temática, estas as quais, afiliando-se a universos 

hermenêuticos  bastante  variados,  assim  como  adotando  as  linhas  de  raciocínio  e 

fundamentação  mais  esparsas  possíveis,  conduzem a  um vasto  acervo  jurisdicional,  este, 

consequentemente,  voltado  à  resolução  das  mais  complexas  e  infinitas  peculiaridades 

inerentes  ao  assunto.  Justamente  em  razão  desse  substrato  jurisprudencial  deveras 

heterogêneo e exaustivo, afigura-se enriquecedor ao estudo a análise, sobretudo com vistas 

para a busca do equilíbrio do segmento da saúde privada, do entendimento conferido pelos 

Tribunais pátrios aos conflitos de interesses configurados nas relações contratuais de planos 

de saúde, exatamente nos termos do que será tratado nos parágrafos seguintes.

Contudo, apesar de todo o regramento legal exposto e ora defendido, cabe adiantar, 

desde já, que a jurisprudência pátria não é consolidada e objetiva nesta mesma direção, de 

modo  que  corriqueiros  vêm  se  apresentando  os  fundamentos  judiciais  contrários  aos 

princípios norteadores dos contratos de planos de saúde e à justa harmonização das partes 

contratuais. Em outras palavras, examinando-se as questões da harmonização contratual e da 

observância  do  regime  jurídico  de  consumo  dos  planos  de  saúde  na  seara  jurisdicional, 

constata-se que  a  realidade  pátria  em matéria  de contratos  de  planos de saúde,  mesmo a 

despeito  de  alicerçada  no  substrato  jurídico  e  na  tese  da  compatibilização  casuística  dos 

direitos  já  esmiuçados,  ainda  se  afigura  deveras  distinta  daquela  dinâmica  de  assistência 
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privada à saúde já defendida e voltada, notadamente, ao equilíbrio dos interesses contratuais e 

à estabilidade e à compactuação das ordens jurídicas constitucional e legal.

Tal é o que ocorre uma vez que as decisões judiciais, inclusive aquelas emanadas de 

tribunais superiores, a exemplo da Jurisprudência concretizada no Supremo Tribunal Federal e  

no Superior Tribunal de Justiça, a pretexto do empreendimento de uma ponderação casuística 

de  direitos,  que,  na  verdade,  mais  se  aproxima  de  um  falso  sopesamento  de  direitos, 

porquanto  impositiva  de  soluções  automáticas  e  tendenciosas  à  prevalência  irrestrita  dos 

direitos  à  saúde e à  vida250,  em detrimento da liberdade contratual  e do limitado grau de 

vinculação dos particulares aos direitos fundamentais, nos termos já esclarecidos, pautam-se 

cada vez menos em princípios e  dispositivos consentâneos com o ideário das  relações  de 

consumo e passam a, corriqueira e injustificadamente, tirar a importância e a eficácia social 

dos preceitos que consagram a obrigatoriedade contratual, a transparência, a boa-fé objetiva, a 

autonomia das vontades e, sobretudo, a prevenção da onerosidade excessiva.

A explicação para isso é muito simples e reside em dois fundamentos principais. O 

primeiro se justifica na automática aplicação ou primazia dos direitos fundamentais à vida e à 

saúde, proteção constitucional esta que, segundo entendimento dos julgadores pátrios, tem se 

tornado  uma  garantia  absoluta  em  matéria  dos  contratos  de  planos  de  saúde,  afastando 

qualquer espaço à ponderação casuística de princípios e valores. Por sua vez, relacionada a tal 

ideia surge, inclusive, o segundo fundamento, este voltado à falta de clareza e de objetividade 

nos conceitos médicos e técnicos envolvidos, o que atrapalha o órgão jurisdicional e faz com 

que  o  mesmo,  diante  de  tal  vaguidão  e  da  subjetividade  conceitual,  amplie  ou  exclua 

equivocadamente da cobertura contratual alguns procedimentos e serviços médico-sanitários 

excepcionais, a exemplo daqueles relativos a casos de urgência e emergência.

Ilustrativamente nesse viés, o que vem se verificando, de modo majoritário, na práxis 

judiciária é a seguinte situação: a partir da judicialização da saúde prestada pela iniciativa 

privada,  o  Poder  Judiciário  vem,  com frequência,  valendo-se  do  argumento  indistinto  da 

primazia251 integral de tais direitos à vida e à saúde, dada e eficácia horizontal dos direitos 

250 Asseverando a ausência de ponderação justa e isenta no setor,  Daniela Batalha Trettel  destaca pesquisa 
segundo  a  qual,  entre  os  anos  de  1990  e  2008,  82,10%  das  demandas  referentes  a  planos  de  saúde 
submetidas ao crivo do STJ foram julgadas favoravelmente ao polo consumerista, 4,21% foram parcialmente 
favoráveis, ao passo em que somente 13,68% decidiu-se em prol das operadoras (TRETTEL, 2009. p. 98).

251 Neste prisma, o raciocínio da Ministra  do STJ, Nancy Andrighi: “A saúde é direito constitucionalmente 
assegurado. Está entre aqueles de maior importância para o ser humano, individualmente, e para a sociedade.  
[...]  Portanto,  vê-se que a saúde é de relevância social  e individual,  segundo a Constituição,  superior  à 
qualquer direito  de  natureza  patrimonial  ou econômica,  sendo que  o direito  ao lucro  é  resguardado na 
medida em que auferido com a prestação de serviço adequado, garantido constitucionalmente. E o que se 
entende por serviço adequado é aquele que possibilita a garantia da saúde por inteiro, através da viabilização 
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fundamentais252, excepcionando, pois, a obrigatoriedade contratual e retirando o valor de um 

contrato  perfeito  e  válido253,  ao  determinar  a  prestação  de  serviços  não  contratados  e  a 

invalidade de cláusulas como a impositiva de carência contratual e a limitativa da cobertura.

Isso  é,  destarte,  o  que  desvirtua  a  natureza  contratual  e  torna  o  negócio  jurídico 

deveras oneroso ao pólo fornecedor254, não se encontrando, ademais, à luz do Pós-Positivismo 

e  da  Nova  Hermenêutica,  razão  pela  qual  tal  entendimento  deve  ser  revisto.  Em  outras 

palavras, a ordem constitucional atual não mais admite uma primazia apriorística dos valores 

do tratamento médico necessário e de qualidade, seja pelo Estado ou pela iniciativa privada. [...] De fato, a 
garantia à saúde requer atendimento a qualquer mal que a prejudique, independente, é claro, se será obtida a 
cura, mas conferindo-se àquele que realiza um contrato para assegurar-se de riscos contra a saúde, o acesso a 
todo tratamento necessário a tanto. Por todo o exposto, assinalada a relevância constitucional do direito à  
saúde,  garantida  através  do  acesso  ao  serviço  adequado,  o  direito  ao  lucro,  que  assiste  à  Empresa 
exploradora  de  atividade  de  assistência  à  saúde,  entre  elas  as  seguradoras,  não  se  deve  sobrepor  ou 
contradizer a necessidade de oferecimento do mencionado serviço adequado, mas, sim, a este se adaptar. [...] 
Desse  modo,  tendo  em vista  o  respeito  à  natureza  ou  fim  primordial  do  contrato  ora  examinado  e  a 
necessidade de se garantir maior efetividade ao direito à cobertura dos riscos à saúde - através do acesso ao 
tratamento médico necessário  -  que ao  direito  ao lucro  -  pela manutenção  do equilíbrio econômico do  
contrato -, é necessário concluir-se pela invalidade da cláusula que excluía da cobertura do seguro, os gastos 
com eventual transplante, sendo o único procedimento recomendado para tentar curar a segurada” (STJ, 
REsp 319707/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, 07/11/2002, DJ 28/04/2003).

252 Reprisando o alicerce da teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, frise que a mesma fora 
recepcionada  no  Brasil  em  sua  modalidade  direta  e  imediata,  tendo  sido,  desde  então,  aplicada  pelos 
tribunais pátrios, a exemplo do seguinte trecho emanado de julgado do STF, de relatoria do Ministro Gilmar  
Mendes,  in verbis: “[...]  EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. 
As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o  
Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os 
direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos,  
estando  direcionados  também  à proteção  dos  particulares  em  face  dos  poderes  privados”  (STF,  RE 
201.819/RJ, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma. DJ de 27.10.2006).

253 Demonstrando tal entendimento, a fundamentação do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito: “Seguro 
saúde. Cobertura. Câncer de pulmão. Tratamento com quimioterapia. Cláusula abusiva. 1. O plano de saúde 
pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a 
respectiva cura. Se a patologia está coberta, no caso, o câncer, é inviável vedar a quimioterapia pelo simples 
fato de ser esta uma das alternativas possíveis para a cura da doença. A abusividade da cláusula reside 
exatamente  nesse  preciso aspecto,  qual  seja,  não  pode o  paciente,  em razão  de  cláusula  limitativa,  ser 
impedido de receber tratamento com o método mais moderno disponível no momento em que instalada a 
doença  coberta.  2.  Recurso  especial  conhecido  e  provido”  (REsp  668.216/SP,  Rel.  Ministro  CARLOS 
ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2007, DJ 02/04/2007, p. 265).

254 Tratando dos prejuízos à estabilidade da saúde privada decorrentes da falta de ponderação, frise-se que: “[...] 
se as operadoras de planos privados de assistência à saúde calculam seus riscos considerando as obrigações  
que lhe são atribuídas pela legislação e, posteriormente, se vê judicialmente compelida a custear e cobrir  
procedimento médico não considerado obrigatório ou não contratado, essa cobertura legislativamente não 
prevista terá reflexos imediatos sobre o equilíbrio econômico-finaceiro do contrato e, mais, se tal situação  
ocorre em movimento cascata ou em efeito multiplicador,  coloca-se em risco a viabilidade da empresa, 
comprometendo,  inclusive,  a  proteção  dos  direitos  dos  demais  beneficiários.  Nesse  sentido  destaca 
SAMPAIO JÚNIOR: 'Quando se determina que os hospitais privados ou as escolas particulares atendam a 
população carente sem qualquer contraprestação, ao fundamento de que valores existenciais não podem 
sujeitar-se ao ímpio e espúrio lucro dos empresários, a primeira impressão que se tem é de que tal medida  
seria efetivamente necessária. Afinal, quem poderia deixar o paciente à míngua de tratamento médico ou o 
aluno sem acesso à educação? Resolve-se, sim, o problema daquele paciente ou aluno, mas às custas dos 
demais usuários, que arcarão com os serviços não pagos pelo beneficiário, enquanto a sociedade não tem 
qualquer  motivação  para  exigir  que  o  Estado  cumpra  as  suas  obrigações  mínimas.  Enfim,  uma última 
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e princípios, de modo que o embate entre duas ou mais espécies destes deve ser resolvido no 

calor  do  caso  concreto  e  à  vista  das  circunstâncias  envolvidas  na  casuística.  Assim,  na 

condição de princípios, tais direitos à saúde e à vida devem ser temperados e sopesados255 

com os princípios consumeristas já tratados, consagrando-se, pois, o Estado de Ponderação e, 

consequentemente, evitando-se a aplicação daqueles na forma do tudo ou nada256.

De outra banda, superada essa questão voltada à primazia apriorística dos direitos à 

saúde e à vida e ao afastamento dos princípios consumeristas, emerge que, para além dos 

prejuízos à harmonia das relações contratuais de planos de saúde emanados dessa ponderação 

falha dos  direitos  envolvidos,  as  pautas  judiciárias  referentes  ao controle  da assistência  à 

saúde prestada pela iniciativa privada ainda se mostram bastantes prejudiciais às operadoras 

de  planos  de  saúde  no  que  toca  às  lides  voltadas  à  discussão  de  cláusulas  e  coberturas 

contratuais alicerçadas em termos ou expressões peculiares à seara médica ou,  ainda,  que 

demandam uma interpretação mais precisa e dependente de conhecimentos técnicos.

À luz dessa referida linha de raciocínio, urge ressaltar que a própria imprecisão de 

conceitos  médicos  e  técnicos  essenciais  à  delimitação  das  obrigações  contratuais  e  da 

responsabilidade  dos  fornecedores  de  planos  de  saúde  ocasiona  um  cenário  eivado  de 

insegurança jurídica, sobretudo à alçada do polo contratado. Isso é o que se denota uma vez 

que  a  natureza  por  adesão  dos  contratos  e  a  própria  dinâmica  consumerista  envolvidas 

implicarão, frequentemente, na adoção de uma interpretação mais favorável ao consumidor, 

ainda que as operadoras contratadas não hajam incorrido em falta ou má-fé ao usar tais termos 

técnicos ao longo das cláusulas contratuais, os quais são, muitas vezes, inafastáveis, em vista 

consideração se impõe, e se verifica no fato de que ao se transformar a ordem jurídica em uma ordem 
concreta  de  valores,  aumenta-se  o  ‘perigo  dos  juízos  irracionais,  porque  neste  caso  os  argumentos 
funcionalistas prevalecem sobre os normativos’[...]” (MARTINS, 2010. p. 193/194). 

255 Sobre a ponderação na saúde privada, Gustavo Binenbojm destaca: “Assim, salvo onde o constituinte foi 
explícito ao estabelecer regras específicas de prevalência, a identificação do interesse que deverá prevalecer 
há  de  ser  feita  mediante  uma  ponderação  proporcional  dos  interesses  em  conflito,  conforme  as 
circunstâncias do caso concreto, a partir de parâmetros substantivos erigidos pela própria Constituição. Daí 
se dizer que o Estado democrático de direito é um Estado de ponderação [...]” (BINENBOJM, 2006. p. 86).

256 “O  postulado  da  proporcionalidade  […]  orienta  a  interpretação  e  aplicação  de  normas  no  sentido  de 
acomodar os bens jurídicos em jogo, sem que se exclua totalmente um em prol da subsistência do outro. Ou 
seja, dentre as opções disponíveis, todas serão otimizadas em algum nível [ponderação]. […] Fato é que o 
'princípio' em questão, ao negligenciar as especificidades de cada caso, impondo uma única e invariável 
relação de prevalência do interesse público, termina por distanciar-se do princípio da proporcionalidade, 
mormente no que tange às suas acepções – adequação (o meio escolhido deve ser apto a atingir o fim a que 
se destina), necessidade (dentre os meios hábeis, a opção deve incidir sobre o menos gravoso em relação aos  
bens envolvidos) e proporcionalidade em sentido estrito (a escolha deve trazer maiores benefícios do que a 
restrição  proporcionada)  –  ,  nas  quais  sobressalta  a  relevância  da  análise  casuística  pelo  aplicador  e 
intérprete da norma. Similar ao postulado da proporcionalidade, a concordância prática viabiliza o exercício 
da ponderação ao afirmar a coordenação entre os bens jurídicos e negar-lhes uma posição antípoda, quando 
se apresentam, ambos, constitucionalmente protegidos” (BINENBOJM, 2006. p. 98).
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da natureza sui generis e técnica da modalidade contratual em discussão.

Exemplificativamente  nessa  esteira,  evidencia-se  que  os  termos  técnicos  mais 

recorrentemente  submetidos  ao  crivo  do  Judiciário  são  os  conceitos  e  as  conjunturas  de 

urgência  e  emergência  que,  como  já  adiantado,  enquadram-se  na  condição  de  hipóteses 

excepcionais que importam a preponderância dos direitos fundamentais à saúde e à vida e, 

impondo  um  dever  de  atuação  às  operadoras  de  planos  de  saúde,  afastam  os  termos 

contratuais  e,  consequentemente,  põem  em  um  segundo  plano  a  proteção  dos  princípios 

contratuais e, notadamente, as garantias da iniciativa privada e do pacta sunt servanda.

A esse respeito, focando-se especificamente na urgência e na emergência contratuais, 

afigura-se necessário aduzir que falta uma objetividade em redor de tais concepções ou, pelo 

menos,  um elenco claro de procedimentos que se encontrem à luz de tais  critérios  e que 

admitam o dever de cobertura pelo plano de saúde. Nesse diapasão, inviável o direcionamento 

da  atuação  jurisdicional  no  sentido  de  se evitar  a  conferência,  ao julgador,  de  um poder 

decisório  acerca  de  situações  técnicas  que  não  se  encontram inseridos  no  seu  campo de 

conhecimento. Sob referido prisma, necessário acrescer que o próprio dispositivo que prevê a 

obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos nos casos de urgência e emergência, qual seja 

o artigo 35-C da lei dos planos de saúde, já dá azo a controvérsias em redor da temática. Tal é  

o que se constata uma vez que, ao prever o dever de atuação das operadoras, referida norma 

não se encarrega de impor como limite à obrigação do plano de saúde a própria cobertura 

contratual estipulada, de acordo com as segmentações já apresentadas.

Exemplo  disso  reside  na  circunstância  de  que,  se  o  plano  contratado  fora  o 

ambulatorial,  o  compromisso  da  operadora  nas  situações  de  urgência  ou  emergência  que 

demandassem procedimentos cirúrgicos e hospitalares seria reduzido, de modo consentâneo 

com o sistema jurídico  e,  igualmente,  com a vinculatividade  restrita  dos  particulares  aos 

direitos fundamentais, acima exposta, a, apenas, as 12 (doze) primeiras horas do tratamento, 

conforme resolução n. 13 do CONSU, supra, o que, na práxis jurídica, quase nunca funciona, 

haja  vista  a  súmula  n.  302,  do  STJ257 258,  assim  como,  as  tendências  jurisprudenciais  à 

257 Súmula n. 302, do Superior Tribunal de Justiça: “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que 
limita no tempo a internação hospitalar do segurado”.

258 Denotando o  teor  da  Súmula  302,  do  STJ,  responsável  pela  previsão  de  impossibilidade  do  tempo de 
internação hospitalar,  relevante destacar  o julgado que lhe dera origem, de relatoria do Ministro Carlos  
Alberto Menezes Direito: “Plano de saúde. Limite temporal da internação. Cláusula abusiva. 1. É abusiva a  
cláusula que limita no tempo a internação do segurado, o qual  prorroga a sua presença em unidade de 
tratamento  intensivo  ou  é  novamente  internado  em  decorrência  do  mesmo  fato  médico,  fruto  de 
complicações da doença,  coberto pelo plano de saúde.  2.  O consumidor não  é senhor  do prazo de sua 
recuperação, que, como é curial, depende de muitos fatores, que nem mesmo os médicos são capazes de 
controlar. Se a enfermidade está coberta pelo seguro, não é possível, sob pena de grave abuso, impor ao 
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condenação  ampla  das  operadoras  ao  cumprimento  do  tratamento  médico  integral259 e  à 

confusão entre os níveis de vinculação do Estado e do particular aos direitos fundamentais.

De outra banda, necessário reforçar, ainda, que esta referida imprecisão em redor de 

definições e termos médicos gera a recorrência, na jurisprudência pátria, da confusão dos 

julgadores em relação aos casos de urgência e emergência. Isso é o que fica comprovado a 

partir do simples fato de que tais terminologias muitas vezes são usadas pelos magistrados de 

forma indistinta, isto é, como se fossem termos sinônimos e idênticos entre si. Tal problema 

vai bem mais longe na realidade pátria, haja vista que a falta de clareza e objetividade não 

provoca  única  e  exclusivamente  a  mera  confusão  entre  essas  circunstâncias260 261;  pelo 

segurado que se retire da unidade de tratamento intensivo, com o risco severo de morte, porque está fora do 
limite temporal estabelecido em uma determinada cláusula. Não pode a estipulação contratual ofender o 
princípio da razoabilidade, e se o faz, comete abusividade vedada pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do 
Consumidor.  Anote-se que a regra protetiva,  expressamente, refere-se a uma desvantagem exagerada do 
consumidor e, ainda, a obrigações incompatíveis com a boa-fé e a eqüidade. 3. Recurso especial conhecido e  
provido. (REsp 158728/RJ, Rel. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, 3ª TURMA, DJ 17/05/1999).

259 Em voto proferido no REsp 242.550/SP, o Ministro do STJ, Ruy Rosado de Aguiar defendeu: “A limitação  
do número de  dias  de internação não prevalece quando o doente tiver  a necessidade,  reconhecida pelo 
médico que ordenou a sua baixa em estabelecimento hospitalar, de ali permanecer por mais tempo do que o 
inicialmente previsto no contrato de seguro saúde. A natureza desse contrato e a especificidade do direito a 
que visa proteger estão a exigir sua compreensão à luz do direito do contratante que vem a necessitar do  
seguro para o pagamento das despesas a que não pode se furtar, como exigência do tratamento de sua saúde. 
Já está referida nos autos a lição do eminente Prof. Galeno Lacerda: 'O contrato de seguro saúde cria um 
direito  absoluto.  Estamos  em presença,  assim,  de  uma categoria  nova  de  direitos  sobre  direitos.  Nessa 
espécie prevalece a natureza mais importante. Ou como esclarece Ferrara,  il  diritto dominato assume Ia 
natura del diritto dominante (ob. cit. p. 414). Por isso, se, no caso concreto, a seguradora, sem razão, negar 
cobertura à segurada, estará atentando contra direitos absolutos à saúde e à vida do paciente' (cf. Seguro de 
Saúde in RT 717/117)'. Não é razoável que as seguradoras operadoras nesse ramo de atividade tenham como 
perspectiva possível a desinternação do segurado, embora ainda doente e necessitando desses serviços com 
risco  de  vida,  apenas  porque  terminou  o  prazo  inicialmente  previsto  para  a  cobertura”.  (STJ,  REsp 
242550/SP, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 02/03/2000, DJ 18/02/2002).

260 Acerca da invocação indistinta das circunstâncias de urgência e emergência pelos tribunais, destaque-se o 
seguinte julgado do STJ, que invoca, em um caso de apendicite aguda, ora a emergência, ora a urgência:  
“RECURSO  ESPECIAL.  PLANO  DE  SAÚDE.  PRAZO  DE  CARÊNCIA.  SITUAÇÃO  DE 
EMERGÊNCIA.  APENDICITE  AGUDA.  CARÊNCIA  CONTRATUAL.  ABUSIVIDADE  DA 
CLÁUSULA  RESTRITIVA.  DANO  MORAL.  OCORRÊNCIA.  PRECEDENTES.  1.  A  cláusula  que 
estabelece o prazo de carência deve ser afastada em  situações de urgência, como o tratamento de doença 
grave,  pois o  valor  da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse.  Precedentes específicos  da 
Terceira  e  da  Quarta  Turma  do  STJ.  2.  A jurisprudência  desta  Corte  'vem reconhecendo  o  direito  ao  
ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava 
a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização 
da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada'. (REsp 
918.392/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). 3. Atendendo aos critérios equitativos estabelecidos pelo 
método bifásico adotado por esta Egrégia Terceira Turma e em consonância com inúmeros precedentes desta 
Corte, arbitra-se o quantum indenizatório pelo abalo moral decorrente da recusa de  tratamento médico de 
emergência, no valor de R$ 10.000, 00 (dez mil reais). 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (STJ, REsp 
1243632/RS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3ª Turma, DJe 17/09/2012) [GRIFEI].

261 Na alçada da Jurisprudência emanada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, destaque-se o seguinte 
julgado:  “APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  PLANO  DE  SAÚDE. 
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELO APELANTE. TRANSFERÊNCIA 
PARA  O  MÉRITO.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.  PRINCÍPIO  DO  LIVRE 
CONVENCIMENTO  MOTIVADO.  ART.  131  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  CÓDIGO  DE 
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contrário, a situação é deveras pior quando o intérprete e o aplicador do direito passam a tecer 

seus  próprios  conceitos  de  urgência  e  emergência,  abrangendo  estas,  corriqueira  e 

equivocadamente,  a  casos  que  não  demandam uma atuação  médica  imediata  ou  que  não 

envolvem riscos diretos e irremediáveis à saúde ou à vida do indivíduo262.

De todo o entendimento exposto linhas acima, pois, exsurge que as pautas judiciárias 

mais recentes e  consagradas nos  Tribunais pátrios,  notadamente nas  Cortes Superiores  de 

Justiça, especialmente porquanto propagadoras de uma ponderação tendenciosa em favor das 

questões jusfundamentais e em detrimento da autonomia contratual, distanciam-se bastante do 

ideal  de  realização  da  assistência  privada  à  saúde  e,  consectariamente,  do  papel 

desempenhado pela iniciativa privada na busca da efetivação do direito à saúde. Fundamental 

asseverar, outrossim, que bastantes escassos ainda são aqueles julgamentos que consagram 

uma  ponderação  efetiva  e  isenta  entre  os  direitos  fundamentais  e  privados  em jogo  nos 

contratos de planos de saúde, dos quais pode resultar, eventualmente, o reconhecimento da 

validade das cláusulas limitativas discutidas263, em contraposição a essa linha jurisprudencial 

DEFESA DO CONSUMIDOR. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA POR PROFISSIONAL/HOSPITAL NÃO 
CREDENCIADO  EM  OUTRO  ESTADO  DA FEDERAÇÃO.  COMPROVAÇÃO  DE  EMERGÊNCIA. 
CUSTEIO INTEGRAL DEVIDO.  RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO  PACTA SUNT SERVANDA. 
IMPROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA MANTIDA. 01. Não há cerceamento de defesa quando o 
magistrado julga antecipadamente a lide, nos termos do livre convencimento motivado, por entender estarem 
os  autos  prontos  para  uma  decisão  de  mérito,  mormente  quando  não  foram  juntados  os  documentos 
existentes à época da contestação. 02. Em se tratando de ausência de estabelecimento adequado para realizar 
o tratamento ou intervenção necessários ao paciente em hospital conveniado na localidade da assinatura do 
contrato, é devido o custeio das despesas efetuadas com tratamento médico e internação em outro estado da  
federação, não abrangidos pelo contrato de plano de saúde estabelecido entre a empresa cooperativa de 
trabalho médico e o consumidor, quando restar caracterizada a urgência. 03. Apelo conhecido e desprovido” 
(TJRN, AC n. 2012.006790-4, Rel. Desembargador Amílcar Maia, 1ª Câmara Cível, 23/05/2013) [GRIFEI].

262 Exemplo bastante comum disso são os frequentes julgados dos mais diversos tribunais pátrios que ordenam 
às operadoras de saúde a cobertura de procedimentos de gastroplastia por videolaparoscopia, denominados 
de  cirurgias  bariátricas,  ao  argumento  da  caracterização  dos  critérios  de  urgência  ou  emergência.  Ora, 
segundo a inteligência médica, não há, via de regra, qualquer urgência ou emergência em redor de referida 
intervenção, dado que a obesidade é uma patologia que acompanha o paciente por anos, não surgindo de 
modo súblito ou demandando uma solução imediata. Neste sentido, destaque-se a seguinte ementa do STJ: 
“RECURSO  ESPECIAL.  PLANOS  DE  SAÚDE.  CIRURGIA  BARIÁTRICA.  TRATAMENTO  DE 
OBESIDADE MÓRBIDA. FINALIDADE TERAPÊUTICA. NECESSIDADE PARA A PRESERVAÇÃO 
DA  VIDA  DA  PACIENTE.  ABUSIVIDADE  DA  NEGATIVA  DA  COBERTURA  SECURITÁRIA. 
INTERPRETAÇÃO DOS CONTRATOS DE ADESÃO. 1. A gastroplastia, indicada para o tratamento da 
obesidade mórbida, bem como de outras doenças dela derivadas, constitui cirurgia essencial à preservação 
da vida e da saúde do paciente segurado, não se confundindo com simples tratamento para emagrecimento. 
2. Abusividade da negativa do plano de saúde em cobrir as despesas da intervenção cirúrgica necessária à 
garantia da própria sobrevivência do segurado. 3. Interpretação das cláusulas dos contratos de adesão da 
forma  mais  favorável  ao  consumidor  .  4.  Inteligência  do  enunciado normativo  do  art.  47  do  CDC.  5. 
Doutrina  e  jurisprudência  do  STJ  acerca  do  tema.  6.  RECURSO  ESPECIAL PROVIDO” (STJ,  REsp 
1249701/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sansseverino, 3ª Turma, julgado em 04/12/2012, DJe 10/12/2012).

263 A esse respeito, prescrevendo a imprescindibilidade de ponderação imparcial e, inclusive, a possibilidade de 
prevalência da questão privada sobre a jusfundamental, transcreva-se ementa de relatoria do Ministro do 
STJ, Ruy Rosado de Aguiar Júnior,  in verbis:  “CIVIL. SEGURIDADE PRIVADA. PLANO DE SAÚDE. 
CONTRATO.  CLÁUSULAS  RESTRITIVAS.  INEXISTÊNCIA,  À  ÉPOCA,  DE  NORMAS  LEGAIS 
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tendenciosa à guarida irrestrita dos direitos fundamentais à saúde e à vida264.

Nesse viés, inegável ressaltar que essa dinâmica judiciária, tal como delineada supra, 

ao  se  distanciar  da  tese  do  sopesamento  defendida  e  verter  em  favor  dos  direitos  do 

consumidor às custas do pacta sunt servanda e do polo fornecedor dos serviços, ocasiona um 

desequilíbrio inegável  ao  setor  da  assistência  privada  à  saúde e,  ainda,  à  estabilidade  do 

segmento  dos  planos  de  saúde.  Justamente  à  luz  disso,  emerge  a  imprescindibilidade  da 

previsão, no ordenamento jurídico pátrio, de mecanismos outros de busca e garantia de uma 

estabilidade  jurídico-contratual  na  seara  das  prestações  médicas  pactuadas  em  sede  de 

contratos  de  planos  de  saúde,  dentre  os  quais  se  denota  a  importância  fundamental  da 

intervenção estatal  na  iniciativa  privada,  precisamente  por  meio da  proteção do triângulo 

regulatório desempenhada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

À luz desse quadro controverso da realização jurisdicional do direito à saúde e da justa 

harmonização dos contratos de planos de saúde, essencial partir em defesa da atuação técnica 

da ANS como garantia da compactuação dos direitos à saúde e à vida com a obrigatoriedade e 

a boa-fé inerente aos contratos de planos de saúde. Isso, de modo a se proclamar a segurança 

jurídica e a estabilidade decorrentes da máxima obrigatoriedade dos contratos, a qual deve ser 

mitigada, unicamente, nos casos excepcionais que impliquem a necessária proteção do núcleo 

dos direitos à saúde e à vida afeto ao mínimo existencial.  Para tanto, mister considerar os 

poderes executivos,  normativos e judiciários conferidos a esta autarquia especial,  os quais 

devem ser voltados, entre outras medidas: à ponderação neutra dos direitos envolvidos nos 

contratos de planos de saúde; à regulamentação e à conferência de clareza e objetividade a 

conceitos técnicos, entre tais, urgência e emergência; à maior previsibilidade das cláusulas 

limitativas da atuação das operadoras; a uma atuação efetiva na pacificação de conflitos entre 

usuários e operadoras e, igualmente, rumo ao equilíbrio do triângulo regulatório.

IMPEDITIVAS  DE  LIMITAÇÕES  EM  INTERNAÇÃO  HOSPITALAR.  VALIDADE.  EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO.  Constitui  dever  do  Estado  proporcionar  amplo  e  eficaz  atendimento  à 
população  na  área  da  saúde,  nos  termos  e  na  forma estabelecida  na  legislação  em vigor,  custeada  por  
intermédio  de  impostos  e  contribuições  fiscais.  De  outra  parte,  a  seguridade  privada,  proporcionada 
mediante participação voluntária em planos de saúde oferecidos pela rede particular, há que se conformar às  
regras do contrato, porquanto tais serviços são resultado de uma contraprestação financeira necessária ao 
equilíbrio econômico da avença, viabilizadora da própria higidez e continuidade da assistência em comento. 
Destarte, salvo as hipóteses expressamente vedadas em lei ou regulamentos baixados para o setor, à época da  
contratação  inexistentes  a  respeito,  válidas  são  as  limitações  impostas  nos  contratos  aos  limites  de 
internação, se a opção espontânea do contratante se fez por plano de menor custeio, em comparação com 
outros, da mesma ou de outras entidades, mais abrangentes. Recurso especial conhecido pela divergência e 
provido” (REsp 242.550/SP, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Rel. p/ Acórdão Ministro ALDIR 
PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 02/03/2000, DJ 18/02/2002, p. 449).

264 In SARMENTO, 2010. p. 261.
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5. PAPEL REGULATÓRIO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR 

E O EQUILÍBRIO CONTRATUAL DOS PLANOS DE SAÚDE

Nas  linhas  de  todo  raciocínio  já  esboçado  acerca  da  assistência  privada  à  saúde, 

notadamente com vistas à busca de meios idôneos e efetivos em direção à consecução da 

estabilidade  desses  segmento  da  iniciativa  privada  e,  igualmente,  à  efetivação  do  direito 

fundamental  à  saúde  por  meio  da  suplementação  da  saúde  privada,  evidencia-se, 

inegavelmente, a necessidade de criação e implantação de mecanismos outros além da simples  

ponderação entre direitos e interesses já abailada. Especialmente porquanto, nos termos já 

denotados, tal instrumento de compactuação entre direitos fundamentais e preceitos inerentes 

à  autonomia  privada  ainda  se  encontra  de  reduzida  eficácia,  tendo  em  vista  que  tal 

sopesamento, na prática,  não se desenrola da forma que deveria,  mas, sim, mediante uma 

dinâmica  que,  corriqueiramente  e  ao  pretexto  de  um  falso  balanceamento  casuístico  de 

direitos, privilegia, de modo quase automático, a sobreposição dos bens jurídicos da saúde e 

da vida sobre a iniciativa privada e a obrigatoriedade dos contratos.

Justamente à luz disso, fundamental, a fim de se preconizar os propósitos a que este 

estudo  se  destina,  eis  que  voltado  ao  ideal  da  universalização  do  acesso  à  saúde  e  à 

estabilidade  da  assistência  privada  à  saúde,  destacar  a  relevância  maior  e  adentrar  nas 

especificidades  da  intervenção  do  Estado  em  tal  setor  da  economia,  que  se  dá, 

especificamente, por meio da regulação econômica desempenhada pela agência reguladora 

competente, qual seja a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Tal medida é salutar, 

tendo em vista que, a partir da emergência do Estado Neoliberal, importantes tornaram a ser 

as pautas de intervenção do Estado na sociedade privada e na economia, a qual deixara de 

implicar  um dirigismo  estatal  forte  e  repressor  da  iniciativa  privada  e,  igualmente,  uma 

liberdade econômica isenta de ingerências mínimas do Poder Público, passando a ser, por via 

de consequência, consentânea com o equilíbrio e direcionada ao progresso.

Para  tanto,  afigura-se  imprescindível  avançar,  ora,  primeiramente,  ao  exame  dos 

alicerces e do marco de regulação relativos a tal segmento da iniciativa privada, para, somente 

após, uma vez esclarecido tal substrato de atuação do Estado rumo à proteção do triângulo 

regulatório, avançar-se à exposição dos objetivos, aos instrumentos atribuídos à agência e, 

outrossim,  ao diagnóstico atual do papel  e  do êxito da regulação efetivada pela  ANS em 

direção ao desenvolvimento da saúde privada e, também, do acesso universal à saúde.
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5.1 PLANOS DE SAÚDE E ANS: OBJETIVOS E AMBIENTE REGULATÓRIO

Antes de se adentrar no substrato da regulação econômica incidente sobre o segmento 

da assistência privada à saúde, afigura-se fundamental o tratamento dos alicerces que pautam 

o  fenômeno  regulatório  no  Estado  Constitucional  pátrio.  A  esse  respeito,  denota-se 

inicialmente  que  a  modalidade  de  intervenção  do  Estado  na  economia  materializada  na 

regulação  setorial  constitui  um  mecanismo  bastante  recente  no  ordenamento  jurídico 

brasileiro, eis que advindo notadamente das pautas neoliberais impingidas na Constituição 

Federal de 5 de outubro de 1988, a qual, inegavelmente, alçou a livre iniciativa à condição de 

princípio fundamental da República265, assim como garantiu, entre seus artigos 170 e 181, a 

ampla exploração da atividade econômica pelos particulares, podendo ser restringida única e 

exclusivamente em casos excepcionais e taxativos sendo, ainda, passível de uma regulação 

estatal voltada às funções precípuas de fiscalização, incentivo e planejamento setoriais 266.

À luz da referida disciplina regulatória conferida pela  Lex Fundamentalis  vigente e 

tendo em vista, sobretudo, uma interpretação sistemática de todo o texto constitucional, este o 

qual, como adiantado, rompe com ambas as ideias absenteístas e intervencionistas dominantes 

em períodos e  ordens  jurídicas  anteriores e  passa  a  compartilhar,  destarte,  de um ideário 

neoliberal,  inaugurando  a  qualidade  de  um  Estado  Mínimo,  vislumbra-se  que  o  novel 

fenômeno regulatório afigura-se, por excelência, um ponto intermediário entre uma economia 

totalmente  independente  e  isenta  de  ingerências  estatais  e,  de  outra  banda,  um  Estado 

intervencionista  forte,  de modo a almejar,  notadamente,  a consagração de uma autonomia 

privada  equilibrada,  livre,  desenvolvimentista  e,  ademais,  consentânea  com  os  direitos  e 

garantias fundamentais e com toda a disciplina consagrada na Constituição em vigência.

Em  outras  palavras  e  seguindo  o  mesmo  raciocínio  compartilhado  em  momento 

265 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Art. 1º: “A República Federativa do Brasil, formada  
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 
de Direito e tem como fundamentos: [...] IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”.

266 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Art. 174: “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. § 1º - A lei  
estabelecerá  as  diretrizes  e  bases  do  planejamento  do  desenvolvimento  nacional  equilibrado,  o  qual 
incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. § 2º - A lei apoiará e  
estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. § 3º - O Estado favorecerá a organização da 
atividade  garimpeira  em  cooperativas,  levando  em  conta  a  proteção  do  meio  ambiente  e  a  promoção 
econômico-social  dos  garimpeiros.  §  4º  -  As  cooperativas  a  que  se  refere  o  parágrafo  anterior  terão 
prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, 
nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei”.
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antecedente do estudo em questão, especificamente no que toca à necessária compactuação 

entre  direitos e  garantias jusfundamentais  e  a  autonomia privada,  denota-se que o Estado 

Regulador em apreço surge, indubitavelmente, como um instrumento nuclear no sentido da 

efetivação da unidade do sistema jurídico. Isso é dizer, pois, que, ao romper com os ideários 

puramente  liberal  ou  intervencionista,  o  modelo  de  regulação  estatal  instaurado  na 

Constituição de 1988 passa a adotar  uma posição mais moderada e positiva,  objetivando, 

concomitantemente,  a  preservação da livre iniciativa  consagrada enquanto fundamento do 

Estado Neoconstitucional e, em igual proporção, o respeito maior às liberdades e direitos mais 

fundamentais inerentes aos polos envolvidos na relação jurídica de Direito Privado, tudo isso 

com vistas ao alcance do desenvolvimento e da harmonia do setor econômico.

Nesse diapasão, frise-se que o Estado Regulador consiste em uma tendência recente, 

decorrente de ideais essencialmente neoliberais e consagrados no atual momento do Estado 

Mínimo e de Direito, representando, pois, a superação das funções estatais clássicas, as quais 

restaram ultrapassadas e não mais subjacentes ao Estado Contemporâneo. Tal é o que ocorreu, 

mormente,  em decorrência  do fato de  que  o  intervencionismo estatal  direto  na  economia 

capitalista conduzira a uma crise de financiamento do Estado, que passara a ter um inchaço 

em seus gastos com os serviços não essenciais, conjuntura tal que demandou uma retração 

maior da atuação do Estado frente às necessidades socioeconômicas e conduziu, inclusive, a 

uma atuação estatal menos autoritária e mais paciente com a iniciativa privada 267.

A partir dessa sobrecarga na atuação e nas contas do Poder Público, vislumbra-se que 

o Estado deixa de participar ativamente de setores da economia e da sociedade que não se 

encontram afetos ao núcleo essencial do interesse público primário, concedendo, preferente 

ou  exclusivamente,  o  direito  de  exploração  dos  mesmos  à  esfera  privada,  o  que  é  feito 

mediante uma tendência que ficou conhecida como processo de privatização da economia ou, 

ainda,  como  programa  nacional  de  desestatização  da  economia,  a  qual  tomou  parte, 

sobretudo, a partir da década de 1990. A contar de tal movimento, pois, a atuação do Estado 

passa a ser limitada, quase que exclusivamente, à prestação dos serviços públicos e, na seara 

267 Acerca da necessidade de retração da atuação estatal diante da crise de financiamento do Estado, o que 
marcou a consagração da ordem economia neoliberal e a ascensão do Estado Regulador, destaquem-se as 
ideias do jurista pátrio Marçal Justen Filho, no sentido do que o Estado Regulador “retrata uma redução nas 
diversas  dimensões  da  intervenção  estatal  no  âmbito  econômico,  incorporando  uma  concepção  de 
subsidiariedade.  Isso  importa  reconhecer  os  princípios  gerais  da  livre  iniciativa  e  da  livre  empresa, 
reservando-se ao Estado o instrumento da regulação como meio de orientar a atuação dos particulares à  
realização de valores fundamentais. É certo que por esse modelo regulador reserva-se ao Estado funções 
voltadas à fiscalização, fomento e planejamento. Nesse contexto, não há como permanecer o Estado atuando 
diretamente em setores sem amparo Constitucional” (JUSTEN FILHO, 2002. p. 21).
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econômica, à garantia de condições mínimas para o desenvolvimento do setor privado e de 

sua  compatibilização  com a  Nova Ordem Constitucional,  ou  ainda,  excepcionalmente,  às 

atividades necessárias a imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo 268. 

À  consecução  do  êxito  do  papel  tríplice  atribuído  ao  Estado  Regulador,  isto  é,  à 

efetivação da fiscalização, do fomento e do planejamento dos setores regulados, nos moldes 

das  considerações  já  tecidas,  afigura-se  imprescindível  a  figura  das  agências  reguladoras, 

estas, pessoas jurídicas de Direito Público integrantes da Administração Pública Indireta, as 

quais,  investidas  nas  figuras  de  autarquias  especiais,  direcionam-se  objetivamente  para  o 

empreendimento  das  atividades  afetas  à  regulação  por  parte  do  Estado.  Imprescindível 

destacar,  nesse  viés,  que  tal  tarefa  não poderia  ser  incumbida  a  qualquer  outra  figura  da 

Administração Pública,  mas, sim, única e exclusivamente, a essas autarquias,  porquanto a 

natureza da dinâmica regulatória demanda, claramente, um elevado grau de independência e 

autonomia, assim como um alto nível de conhecimento técnico, todos estes, requisitos que 

não poderiam ser exigidos de qualquer outro corpo integrante do Poder Público.

Sob  referido  prisma,  tendo  em  consideração  essa  atual  sistemática  do  Estado 

Regulador, assim como levando-se em conta, notadamente, a imprescindibilidade da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar – ANS ao alcance e à garantia da justa harmonização dos 

polos  contratuais  dos  planos  de  saúde  privada,  nas  linhas  já  expostas,  afigura-se  mister 

delinear, no presente momento,  a dinâmica da regulação do setor de assistência privada à 

saúde,  partindo, especificamente,  do exame das etapas em redor da intervenção estatal  na 

saúde suplementar.  Primeiramente,  importante  iniciar afirmando que referida regulação na 

seara da assistência privada à saúde se justifica, precipuamente, em face do caráter de serviço 

de relevância pública conferido à matéria269, nos moldes já referendados no trabalho.

Procedendo-se, portanto, a tal pauta regulatória peculiar, é salutar a consignação de 

que  a  regulação  do  mercado  de  saúde  suplementar,  seguindo  todo  o  ensejo  da  política 

neoliberal e, igualmente, da emergência do Estado Regulador, desponta sua primeira etapa no 

ordenamento brasileiro a partir de meados do século XX, isto é, da década de 1990, mais 

268 Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, Artigo 173, caput: “Ressalvados os casos previstos nesta 
Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária 
aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei”.

269 Neste ponto,  salutar  a  retomada do conceito do jurista  Celso Antônio Bandeira de Mello,  para quem a 
assistência privada à saúde se enquadra como serviço público, haja vista este se referir a “toda a atividade de 
oferecimento de utilidade ou comodidade material fruível diretamente pelos administrados, prestado pelo 
Estado  ou  por  quem lhe  faça  as  vezes,  sob  um regime  de  Direito  Público  –  portanto  consagrador  de  
prerrogativas de supremacia e de restrições especiais – , instituído pelo Estado em favor dos interesses que  
houver definido como próprios no sistema normativo” (BANDEIRA DE MELLO, 2000. p. 575).
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precisamente a partir da edição, em 3 de junho de 1998, da Lei dos Planos de Saúde, de 

número 9.656/1998, corpo legal este já exaustivamente tratado ao longo do estudo, seguido 

imediatamente, por sua vez, da emanação da Medida Provisória n. 1.665, de 4 de junho de 

1998270.  Nesse  momento,  dada  a  natureza  destes  diplomas  regulamentadores  do  setor 

econômico em apreço, os quais inovaram o substrato dos planos de saúde, demonstraram uma 

preocupação maior do Estado pela harmonia do setor e, ademais, despontaram o fenômeno da 

regulação econômica nesta área, resta inegável o papel fundamental desempenhado pela Lei 

dos Planos de Saúde e pela MP n. 1.665/1998 no lançamento das bases do marco regulatório 

da saúde privada271, servindo de supedâneo a toda a dinâmica regulatória em destaque.

Posteriormente,  alicerçando-se nessa  fase  inaugural  e  buscando um aprimoramento 

dos mecanismos de intervenção estatal no setor privado da assistência à saúde, a regulação 

dos  planos  de  saúde  privados  caminha  a  um  segundo  momento,  este  marcado  por  duas 

ocasiões principais272,  quais sejam: 1) a introdução do conceito legal de Plano Privado de 

Assistência  à  Saúde,  disciplinando  e  prevendo  as  pessoas  vinculadas  à  regulação  e 

preconizando  o  fim  das  discussões  acerca  da  inconstitucionalidade  da  inclusão  das 

seguradoras no universo da regulação273; 2) a definição e a atribuição do Ministério da Saúde, 

por  meio  do  Conselho  Nacional  de  Saúde  Suplementar  –  CONSU  e  da  Secretaria  de 

Administração da Saúde/Departamento de Saúde Suplementar – SAS/DESAS, como único 

ente regulador responsável pelo empreendimento das modalidades de regulação econômico-

financeira e assistencial no segmento da assistência privada à saúde274.

270 Tal medida provisória foi a primeira das muitas alteradoras da lei dos planos de saúde, de n. 9.656/1998, as 
quais já totalizam dezenas de emendas sem modificações substanciais maiores e pertinentes ao tema.

271 A respeito do papel da Lei dos Planos de Saúde no lançamento das bases do marco regulatório da assistência 
privada à saúde, fundamental reprisar que tal legislação se encarrega de uma preocupação tríplice com o  
segmento regulamentado, consoante denotado no subtópico 4.3.2, voltando-se, pois, à proteção institucional 
(encarregada  da  adequação  e  da  vigilância  das  operadoras  de  planos  de  saúde),  econômico-financeira  
(destinada  a  normatizar  as  finanças  e  a  saúde  financeira  dessas  prestadoras  de  serviços)  e  assistencial 
(incumbida do disciplinamento da relação consumerista e da cobertura contratual propriamente dita).

272 In GREGORI, 2010. p. 44.
273 Vide artigo 1º da Medida Provisória de n. 2.177-44, de 24 de agosto de 2001.
274 Operou-se, neste momento, uma reforma das competências regulatórias, que antes eram bipartidas entre o 

Ministério da Fazenda, voltado à regulação econômico-financeira, e o Ministério da Saúde, afeto a uma 
regulação meramente assistencial. Ao contrário da novel dinâmica, o modelo anterior se encontrava assim 
estruturado: “O Ministério da Fazenda, por intermédio do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP e 
da  Susep,  ficou  responsável  pelos  aspectos  econômico-financeiros,  de  normas  para  autorização  de 
funcionamento das operadoras,  registros dessas entidades,  política de reajustes e  os  respectivos atos de 
fiscalização. Já o Ministério da Saúde, por intermédio do Conselho de Saúde Suplementar – Consu e da 
Secretaria  de Assistência  à  Saúde – SAS,  por  meio do Departamento de  Assistência  à  Saúde – Desas,  
assumiu  a  responsabilidade  pelos  aspectos  assistenciais,  tais  como:  estabelecimento  de  um  rol  de 
procedimentos,  exigências  para  registro  de  produtos,  qualidade  da  assistência  e  os  respectivos  atos  de 
fiscalização”. Com a superação dessa estrutura e a unificação da regulação, passou “o Ministério da Saúde, 
por meio do Consu e da SAS/Desas, a ser o único responsável pelos dois níveis de regulação do setor […]. 
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Por sua vez, saliente-se que, a despeito de todos os esforços empreendidos nessas duas 

fases iniciais da regulação da assistência privada à saúde, a mudança mais relevante em sede 

da regulação incidente sobre o substrato econômico em referência foi a instrumentalizada a 

partir da terceira etapa, haja vista ter sido um produto desse momento a criação da Agência 

Nacional  de  Saúde  Suplementar,  agência  reguladora  esta  instituída  sob  a  modalidade  de 

autarquia em regime especial, surgida com a Lei de n. 9.961/2000, a quem fora conferida a 

competência exclusiva à regulação do segmento dos planos privados de assistência à saúde, 

estando voltada, pois, precipuamente, à  fiscalização, à regulamentação e ao monitoramento  

do  mercado  de  saúde  suplementar,  de  forma  a  inibir  práticas  lesivas  ao  consumidor  e  

estimular comportamentos que reduzam os conflitos e a estabilidade do setor275.

Com escopo em tal  linha evolutiva,  faz-se essencial  asseverar  que a  criação desta 

agência reguladora incumbida da ordenação do setor da saúde prestada pelos particulares, 

qual seja a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, foi um passo determinante à 

consagração da regulação socioeconômica ou intervenção do Estado em matéria  de saúde 

prestada pela iniciativa privada, nos termos da dinâmica do triângulo regulatório já tratada. 

Isso é o que se justifica, dentre diversos fatores, pelos simples caracteres inerentes às agências 

reguladoras, que lhes conferem autonomia, independência276 e um alto nível de conhecimento 

técnico  inerente  à  economia  e  à  medicina,  elementos  estes  os  quais  não  se  encontravam 

presentes  nos  órgãos  do  controle  incipiente  perpetrado  nas  fases  anteriores  ao  terceiro 

momento regulatório, dado, sobretudo, que os mesmos sofriam de altas ingerências políticas e 

que não detinham o necessário saber técnico à harmonização e ao desenvolvimento do setor.

Nesses  termos,  corroborando  o  importante  papel  desempenhado  pela  autarquia 

especial em apreço, especialmente quando comparadas às entidades estatais incumbidas da 

regulação dos planos de saúde em momentos anteriores, merecem destaque apenas algumas 

das feições ínsitas à ANS, quais sejam: a previsão do poder regulador em lei, permitindo à 

mesma regular,  controlar,  fiscalizar  e  punir;  a  conferência  de  autonomia  administrativa  à 

agência, materializada no mandato de seus dirigentes e na flexibilidade dos instrumentos de 

O Consu absorveu atribuições do CNSP, enquanto a SAS/Desas, as da Susep” (GREGORI, 2010. p.43/44).
275 GREGORI, Maria Stella. In AMORIN; PERILLO, 2008. p. 56. 
276 A respeito da apreensão da extensão e da natureza relacionados ao caractere da independência atribuído ao 

segmento da regulação setorial na ordem econômica vigente, saliente-se a inteligência consignada por Leila 
Cuéllar,  segundo  quem,  para  além da  inexistência  de  hierarquia  junto  ao  Poder  Central  do  Estado,  a 
independência  das  agências  reguladoras  se  mostra  deveras  mais  abrangente,  nos  seguintes  termos:  “A 
independência corresponde inicialmente à ausência de vínculo hierárquico formal entre a agência reguladora 
e a pessoa administrativa central, mas identifica-se, igualmente, com a autonomia de atuação e a autonomia  
financeira, além de, do ponto de vista prático, e não jurídico, referir-se a previsão de garantias para evitar a 
captura dos organismos por interesses políticos ou econômicos” (CUÉLLAR, 2001. p. 93).
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gestão; a sua autonomia financeira, firmada a partir da arrecadação direta da Taxa de Saúde 

Suplementar; assim como as atribuições de monitorar a evolução dos preços dos planos de 

saúde, de autorizar os processos de cisão, fusão, incorporação ou alteração das operadoras e 

de articular o mercado com os órgãos de defesa do consumidor.

À luz disso, imprescindível asseverar que, em decorrência desses caracteres ínsitos à 

ANS, sua atuação não se volta  única e  exclusivamente  à  proteção dos consumidores dos 

planos de saúde. Pelo contrário, haja vista a posição estratégica e neutra assumida por aquela 

em relação à sistemática da assistência privada à saúde, a autarquia especial, objetivando a 

compatibilização do interesse público com a liberdade privada, não pode tender a nenhum dos 

polos  envolvidos277,  nos  termos do que  será  analisado  no tópico  seguinte.  Nessas  linhas, 

adiante-se que referido amadurecimento da regulação estatal  pela  ANS evolui a ponto de 

vedar a esta entidade a defesa, de modo exclusivo e apaixonado, dos interesses singulares de 

um dos sujeitos envolvidos na regulação. Em outras palavras, a ANS não pode consagrar, 

única e exclusivamente: os fins do Poder Público, isto é, do concedente dos serviços; ou o 

lucro excessivo e a cobertura mínima, almejados pelas operadoras; ou, ademais, a modicidade 

tarifária e a cobertura ampla e de qualidade impecável, estas, desejadas pelos consumidores.

Deve  essa  autarquia  especial,  portanto,  prezar,  sempre  e  inequivocamente,  pelo 

equilíbrio e pela estabilidade econômica e social do segmento, garantindo às partes o justo 

desenrolar  dos  serviços  e  dos  termos  contratados,  tudo  isso  nos  moldes  da  legislação  e, 

inclusive,  com  vistas  ao  equilíbrio  setorial,  ao  desenvolvimento  da  seara  da  assistência 

privada  à  saúde  e,  consectariamente,  à  consecução  do  direito  social  à  saúde.  Em outras 

palavras, mister salientar que sua atuação abrange uma série de fatores, a exemplo da oferta 

de segurança ao consumidor, da garantia da capacidade econômico-financeira da operadora e, 

ademais, do alcance da transparência, da sustentabilidade e da competitividade do setor278.

277 Reforçando as  finalidades envolvidas  no fenômeno da regulação  econômica desempenhada pelo Estado 
Neoliberal pátrio, evidenciam-se, notadamente, as lições de Fabiano André de Souza Mendonça, para quem, 
“[...] a Agência reside numa posição central e não lhe tocaria defender os interesses específicos de nenhum 
dos envolvidos no processo econômico, Governo, consumidores e empresários, mas sim de mediar a relação 
entre os mesmos, quiçá sendo objeto de crítica a todos, se isso for preciso para defender o interesse público.  
Assim, geraria segurança e tranquilidade nos investimentos, de modo a gerar riquezas, desenvolvimento e 
empregos e proporcionar serviços de qualidade [...]. O consumidor buscaria modicidade tarifária e serviço 
de qualidade. As empresas, a remuneração dos serviços – para o que se ajunta a busca de segurança jurídica,  
representada  por  contratos  e  regras  claras.  E  o Governo  persegue  a estabilidade  econômica  e  deseja  a  
universalização de serviços que não conseguiu” (MENDONÇA, 2007. 41/52).

278 Esmiuçando os  objetivos da regulamentação  do setor  de  saúde suplementar,  Januario Montone,  Diretor 
Presidente da ANS em seu momento inicial, afirma que os objetivos da regulação setorial da assistência  
privada  à  saúde,  surgidos  a  partir  do  marco  regulatório,  “poderiam  ser  resumidos  em seis  pontos:  1.  
Assegurar  aos  consumidores de  planos  privados  de  assistência  à  saúde cobertura  assistencial  integral  e 
regular  as  condições  de  acesso;  2.  Definir  e  controlar  as  condições  de  ingresso,  operação  e  saída  das  



146

Para  a  consecução  e  realização  de  todo  esse  ideário  e  de  todos  esses  objetivos 

previstos e respaldados na sistemática regulatória consagrada na Carta Constitucional, faz-se 

imprescindível, destarte, que uma considerável carga de funções seja acumulada pela ANS. 

Justamente daí, extrai-se o status sui generis conferido às agências reguladoras, haja vista as 

mesmas, para a busca da proteção do triângulo regulatório e o alcance de suas finalidades, 

gozarem de uma natureza jurídica bastante peculiar e estratégica, bem como desempenharem 

funções executivas, normativas e julgadoras, nos termo do que será tratado a seguir.

5.2 A INVESTIDURA E A NATUREZA JURÍDICA DA ATUAÇÃO DA ANS

Com supedâneo na evolução e nos objetivos em torno da regulação dos planos de 

saúde, inaugurada a partir do Estado Mínimo e Regulador, que, como visto, progredira de uma 

intervenção esparsa e prematura a um ambiente regulatório estruturado e capacitado, destaca-

se o papel da ANS rumo à consecução dos fins da dinâmica da regulação e, ainda, em direção 

à  harmonização  e  ao  desenvolvimento  dos  interesses  afetos  ao  triângulo  regulatório.  Em 

outras palavras, clara é a importância da agência reguladora em apreço na conformação das 

ambições  envolvidas  no  segmento  intervindo,  especificamente  na  proteção:  do  interesse 

público almejado pelo Estado; da iniciativa privada e do lucro objetivados pelas operadoras de 

saúde; e da modicidade tarifária e da qualidade dos serviços intentadas pelos consumidores. 

Diante disso, exsurge a necessidade do estudo específico das peculiaridades em torno da ANS.

Nesse  viés,  retomando-se,  inicialmente,  a  essência  do  fenômeno  regulatório  e  a 

necessidade  de  reforma dos  entes  reguladores  consagrados  na  estrutura  da  Administração 

Pública, dada a insuficiência dos antigos órgãos de intervenção estatal no domínio econômico 

e a consectária demanda por entidades reguladoras dotadas de um amplo grau de autonomia, 

independência  e  conhecimento  técnico,  necessários  à  fiscalização,  ao  fomento  e  ao 

planejamento  dos  setores  regulados279,  emergiu  no  Direito  pátrio  a  figura  das  agências 

empresas e entidades que operam no setor; 3. Definir e implantar mecanismos de garantias assistenciais e  
financeiras que assegurem a continuidade da prestação de serviços de assistência à saúde contratados pelos 
consumidores;  4.  Dar  transparência  e  garantir  a  integração do setor  de saúde suplementar  ao  SUS e o 
ressarcimento dos gastos gerados por usuários de planos privados de assistência à saúde no sistema público; 
5. Estabelecer mecanismos de controle da abusividade dos preços; 6. Definir o sistema de regulamentação,  
normatização e fiscalização do setor de saúde suplementar” (BRASIL, 2001a. p. 11)

279 Segundo Marçal Justen Filho, “[...] a ampliação do poder de controle estatal sobre a atividade privada exige  
instrumentos jurídicos e materiais compatíveis com necessidades inexistentes anteriormente. A experiência 
dos  demais  países  ocidentais  propiciou  o  surgimento  de  figuras  específicas,  as  quais  foi  atribuída  a  
competência  para  exercício  de  poderes  essenciais  para  a  configuração  do  modelo  regulatório.  […]  A 
natureza  dos  poderes  a  elas  reservados  demandaria  autonomia  e  independência,  o  que  justificaria  seu 
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reguladoras,  estas,  reprise-se,  instituídas  na  condição  de  autarquias  públicas  em  regime 

especial,  integrantes  da  estrutura  da  Administração  Pública  Indireta280,  desvinculadas  de 

ingerências diretas das três esferas do Poder e criadas mediante edição de lei específica. 

Apenas a partir dessa modulação na figura dos sujeitos empreendedores da regulação, 

pois, com a atribuição da competência regulatória à alçada das autarquias públicas em regime 

especial,  precisamente  às  agências  reguladoras,  é  que  passou a  se  alcançar  um substrato 

estrutural  favorável  ao  sucesso  da  regulação  setorial  e  inegavelmente  desvinculado  de 

intervenções e influências diretas por parte de órgãos e agentes integrantes do corpo subjetivo 

dos  Poderes  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário.  Tudo  isso  se  deve,  notadamente,  à 

circunstância deveras objetiva de que a estas pessoas jurídicas  sui generis,  ao contrário da 

investidura  relativa  às  autarquias  comuns,  foram  estendidos  amplas  prerrogativas  e 

instrumentos peculiares garantidores de uma atmosfera de regulação efetiva e obrigatória281.

Trasladando-se tal entendimento à temática em estudo e adentrando-se na análise da 

dinâmica relativa à aprovação e à disciplina jurídica conferida à Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS, as quais remontam à Lei n. 9.961/2000, verifica-se que referida autarquia 

especial  constitui  uma  agência  reguladora  por  excelência,  pelo  fato  de  abranger, 

inequivocamente, todos os requisitos ínsitos às agencies brasileiras e considerados essenciais 

ao  êxito  da  regulação  e  da  concreta  harmonização  entre  o  interesse  público  e  o 

desenvolvimento setorial,  dentre tais: imparcialidade e independência decisória;  autonomia 

financeira,  administrativa e  gerencial;  detenção de grande carga de conhecimento técnico; 

direção composta por órgão colegiado, nomeado pelo Presidente da República após aprovação 

prévia pelo Senado Federal; investidura de dirigentes para mandatos fixos e não coincidentes.

Analisando-se,  portanto,  a legislação criadora da agência reguladora em referência, 

qual seja a Lei n. 9.961/2000, à luz desse substrato adiantado, verifica-se, concretamente, que 

a  mesma logra  êxito  inequívoco ao  esmiuçar,  com objetividade  e  clareza,  a  essência  e  a 

afastamento da influência direta dos órgãos executivos e legislativos” (JUSTEN FILHO, 2002. p. 51).
280 Esmiuçando a questão blindagem das agências reguladoras frente às eventuais ingerências da Administração 

Pública, o jurista potiguar Fabiano André de Souza Mendonça, orientador da presente obra, proclama que 
“as autarquias  representam um processo de  descentralização da Administração  Pública (não apenas de 
desconcentração de suas atividades), com a atribuição de poderes decisórios a entes ´satélites´ do poder 
central, os quais passam a ter personalidade jurídica e patrimônio próprios, distintos daquele do ente central  
que as instituiu, necessariamente, por lei específica” (MENDONÇA, 2007. 99).

281 Sobre o grau das prerrogativas necessário aos objetivos das  agencies, Luís Roberto Barroso apregoa que: 
“[...] as agências reguladoras somente terão condições de desempenhar adequadamente seu papel se ficarem 
preservadas de ingerências externas inadequadas, especialmente por parte do Poder Público, tanto no que diz 
respeito a suas decisões político-administrativas quanto a sua capacidade financeira. Constatada a evidência, 
o ordenamento jurídico cuidou de estruturá-las como autarquias especiais, dotadas de autonomia político-
administrativa e autonomia econômica-financeira” (BARROSO, Luís Roberto. In MORAES, 2002. p. 121).
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atuação da Agência Nacional de Saúde Suplementar rumo ao progresso e à viabilidade dos 

instrumentos regulatórios afetos à assistência de saúde privada e suplementar, inclusive com a 

previsão  e  extensão  dos  caracteres  e  das  prerrogativas  acima  denotadas  e  salutares  ao 

empreendimento de uma regulação econômico-setorial satisfatória e cogente.

Exemplificativamente  nessa  esteira,  faz-se  imprescindível  asseverar  que  o  diploma 

legal criador da agência reguladora competente na seara da saúde suplementar, em epígrafe, 

preocupa-se em prever e regulamentar os mais amplos e variados aspectos inerentes ao agente 

regulador e, igualmente, ao fenômeno da intervenção do estado no mercado dos planos de 

saúde. Tal é o que ocorre uma vez que o próprio teor da Lei n. 9.961/00, por meio de seus 5  

(cinco)  capítulos,  empreende  esforços  objetivos  e  concretos  na  normatização  de  distintos 

campos  envolvidos  na  estruturação  e  implantação  da  logística  regulatória,  voltando-se 

especificamente:  à  criação  e  delimitação  da  competência  da  ANS;  à  formulação  de  sua 

estrutura organizacional; ao regramento do contrato de gestão; à ordenação do patrimônio, das 

receitas e da gestão financeira da agência; e, por fim, à previsão de disposições gerais.

Com efeito, por meio do primeiro capítulo da lei em apreço, extrai-se a previsão dos 

mais importantes caracteres da ANS, nos termos já adiantados. Nesse ponto, saliente-se que é 

exatamente em tal etapa da positivação, entre os artigos 1º e 4º, que o diploma se encarrega da 

criação da agência reguladora, conferindo-lhe existência jurídica por meio da figura de uma 

autarquia  sob  regime  especial  que,  vinculada  ao  Ministério  da  Saúde  e  mediante  forte 

autonomia  decisória,  administrativa,  financeira,  patrimonial  e  gerencial,  direciona-se  às 

manobras de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades garantidoras da 

assistência suplementar à saúde. Outrossim, acrescente-se que, ainda nesse momento, a lei 

estende uma série de competências a tal agency, as quais abrangem o exercício de uma série 

de funções executivas, normativas e judicantes, que devem ser direcionadas ao alcance dos 

objetivos da regulação, quais sejam, in casu,a defesa do interesse público na saúde privada e o 

alcance do desenvolvimento do setor, por meio da conformação dos interesses envolvidos282.

Para a consecução dessas finalidades, o segundo capítulo da lei avança à estruturação 

organizacional da ANS, quando, buscando consagrar, nos seus artigos 5º a 13, o caractere da 

282 Esquematizando os objetivos ínsitos à dinâmica regulatória da assistência privada à saúde, emergem quatro 
diretrizes estratégicas da Agência Nacional de Saúde Suplementar: 1) ampliação da capacidade efetiva de 
participação  dos  usuários  no  setor,  garantindo  e  aperfeiçoando  as  coberturas  ofertadas,  impedindo  ou 
restringindo a vinculação da assistência e dos preços às condições de saúde e idade; 2) garantia do equilíbrio  
das informações aos sujeitos integrantes do setor; 3) garantia do equilíbrio e da estabilidade setoriais, a partir  
do estabelecimento e do controle dos padrões de entrada, operação e saída das operadoras de saúde no  
mercado; 4) conferência de segurança aos usuários de planos de saúde de acesso, exercício e defesa de seus  
direitos e interesses, no tocante à assistência privada e suplementar à saúde (BRASIL, 2001c, p. 25/26).
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autonomia da agência, atribui a tal autarquia especial uma Diretoria Colegiada e uma Câmara 

de  Saúde Suplementar.  Especificamente  quanto  à  Diretoria  Colegiada,  prescreve  que  esta 

desempenhará a gestão da ANS, que dar-se-á por meio de um Colégio formado por até cinco 

Diretores  com  estabilidade,  os  quais  se  submetem,  para  fins  de  garantia  de  isenção  e 

legitimidade da regulação, a um regime de  quarentena,  segundo o qual o ex-dirigente não 

pode atuar perante a agência, salvo em defesa de plano de saúde próprio, ou, ainda, participar 

ou  funcionar  em  organização  submetida  à  regulação  da  ANS.  Dispõe,  ademais,  que,  à 

neutralidade da regulação, a Presidência do órgão será exercida por um Diretor-Presidente 

designado pelo Chefe do Poder Executivo para um mandato trienal, reconduzível por igual 

período, porém nunca coincidente com o mandato do Chefe do Executivo que o elegera.

Dando  continuidade  à  formulação  da  atuação  da  Agência  Nacional  de  Saúde 

Suplementar,  o  capítulo  terceiro  se  reporta,  essencialmente,  ao  contrato  de  gestão,  este, 

instrumento por meio do qual se pauta a administração da agência, disciplinando, entre outras 

medidas: a sua edição, que decorre de negociação entre o Diretor-Presidente e o Ministro da 

Saúde e de aprovação pelo Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, dentro do prazo de 

120 dias da designação do Diretor-Presidente da autarquia; o seu conteúdo,  prevendo que o 

mesmo deve elencar os parâmetros da gestão interna e, também, os indicadores e marcadores 

da atuação administrativa e do desempenho da administração; bem assim à sanção imposta ao 

Diretor-Presidente em caso de descumprimento injustificado do contrato de gestão, qual seja, 

a dispensa pelo Presidente da República, mediante prévia solicitação do Ministro da Saúde.

A seu turno, do capítulo quarto da Lei n. 9.961/00 sobressai um regramento dúplice 

das agências reguladoras, eis que os artigos 16 a 25, encarregam-se da previsão dos aspectos 

atinentes à autonomia patrimonial e financeira dessa autarquia especial. Nesse norte, frise-se 

que, com relação ao patrimônio, a lei em apreço dispõe que este abrange todos os bens e 

direitos de propriedade da ANS, independentemente de terem sido a esta conferidos ou por 

esta  adquiridos  ou  incorporados.  De  outra  banda,  no  que  pertine  às  receitas  e  à  gestão 

financeira da ANS, o ponto da lei em apreço se encarrega de enumerar as entradas financeiras, 

quase todas decorrentes da atuação própria dessa pessoa jurídica e, dentre as quais, emerge a 

Taxa  de  Saúde  Suplementar,  que  tem  por  fato  gerador  o  exercício  do  Poder  de  Polícia 

atribuído à ANS, devida por operadoras de saúde suplementar em razão de plano de saúde ou 

dos atos de registro, alteração cadastral ou exame de pedido de reajuste de contraprestações.

Por sua vez, corroborando toda a estrutura e a atuação da Agência Nacional de Saúde 
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Suplementar, os artigos 26 a 41, integrantes do capítulo final da Lei da ANS, voltam-se às 

disposições  transitórias,  assim como aos  regramentos  finais  acerca  da  regulamentação  da 

autarquia regulatória da saúde suplementar. Nessa senda, complementando a disciplina dos 

pontos  anteriores  e  buscando  a  oferta  de  meios  outros  ao  êxito  da  regulação  setorial, 

legitimam algumas  medidas  como a  possibilidade  de  contratação  de  especialistas  para  a 

realização de trabalhos por projetos ou prazos limitados, sobretudo em área técnica, científica, 

administrativa,  econômica  e  jurídica,  bem como,  de  outra  banda,  vedam a  requisição  de 

pessoal  empregado  ou  contratado  em entidades  sujeitas  à  regulação  da  ANS,  salvo  para 

participação em comissões específicas, transitórias e não integrantes da estrutura da agência.

Justamente da avaliação de tal regime de atuação e da natureza jurídica atribuídos à 

Agência  Nacional  de  Saúde  Suplementar,  nos  termos  propostos  pela  lei  em  referência, 

vislumbra-se  que  o  exercício  das  funções  pela  autarquia  especial  encarregada  da  saúde 

suplementar  se  espraia,  de  modo  essencial,  por  diversas  áreas,  incumbidas  a  cinco 

Diretorias283,  quais  sejam  as  de: Normas  e  Habilitação  das  Operadoras,  voltada  ao 

regramento,  registro  e  monitoramento  das  operadoras  de  saúde,  inclusive  em  sede  dos 

processos de intervenção e liquidação; Normas e Habilitação de Produtos, responsável pela 

normatização, registro e monitoramento dos produtos, incluindo-se autorizações de reajuste 

de contratos; Fiscalização, direcionada aos processos de fiscalização econômico-financeira e 

médico-assistencial e, também, ao apoio ao consumidor e à articulação com órgãos de defesa 

do consumidor; Desenvolvimento Setorial, encarregada do sistema de ressarcimento ao SUS e 

do desenvolvimento de instrumentos que viabilizem a qualidade e a competitividade do setor; 

Gestão, incumbida do sistema de gerenciamento de recursos e suprimentos.

Somente a partir  da extensão e da previsibilidade  de tais  caracteres à ANS, é que 

referido  diploma  legal  confere  substrato  aos  agentes  intervencionistas  responsáveis  pelo 

segmento da saúde suplementar, dadas, sobretudo, a complexidade e as enormes dificuldades 

envolvidas na composição dos vários interesses e dos mais heterogêneos direitos envolvidos 

no setor, que, consoante já delineado em pontos anteriores, envolvem sérias discussões entre 

questões jusfundamentais e Direito Privado. Disso emerge a conclusão de que a infraestrutura 

do  fenômeno regulatório  dos  planos de  saúde,  especialmente  porquanto  afeto à  busca  da 

eficiência,  do  planejamento  e  do  controle  do  domínio  econômico,  e,  igualmente,  à 

compatibilização entre os direitos dos fornecedores de serviços e consumidores, não seria 

realizável  sem a  extensão de  considerável  carga  de  poderes  aos  sujeitos  reguladores,  nas 

283 In BRASIL, 2001c, p. 28.
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linhas do que será visto em sequência, acerca das funções desempenhadas pela agência.

5.3 O PODER REGULATÓRIO DA ANS E O ALCANCE DE SUAS FUNÇÕES

Tomando como lastro a complexa dinâmica de atuação da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS, a qual possui o papel maior de concretização da estabilidade do setor e 

de garantia da harmonia e do equilíbrio da relação contratual de consumo materializada nos 

planos de saúde, necessário destacar, de modo prático e objetivo, todo o substrato que permite 

a essa autarquia em regime especial a consecução de tais objetivos e resultados. Em outras 

palavras, essencial salientar que, dadas as finalidades precípuas da ANS, o Estado Regulador 

prevê e atribui a tal agência uma série de funções284 e deveres-poderes instrumentais285, de 

forma a somarem uma gama de recursos voltados à consecução do interesse público relevante.

À luz disso,  o presente tópico se volta à análise das distintas e peculiares funções 

atribuídas às agências reguladoras, quais sejam as funções executiva, normativa e judicante286, 

o que, para muitos juristas, configura uma usurpação dos poderes legislativo e jurisdicional 

pelo Poder Executivo, dada a vinculação de tais agências a esta última esfera do poder uno do 

Estado. Contudo, prosseguindo com a dinâmica das funções desempenhadas pelas autarquias 

especiais, faz-se mister se adiantar, somente, que tal crítica mencionada não merece qualquer 

respaldo  no  ordenamento  jurídico  pátrio,  em  vista  da  dinâmica  constitucional  vigente  e, 

284 No presente trabalho, a preferência pelo termo funções em detrimento do vocábulo poderes decorre de um 
mero capricho conceitual. Como é sabido, o Poder do Estado é uno e indivisível, não comportando, pois,  
separações; o que se admite, destarte, é o seu exercício por meio de distintas funções, as quais se dividem 
em três  espécies,  nos moldes da teoria  de Montesquieu,  abrangendo as  funções executiva,  legislativa e 
judicante. Nestas linhas, esclarece o pensamento de Alexandre de Moraes: “Note-se que nos referimos às 
garantias dos Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário e da Instituição do Ministério Público, uma vez que  
se assemelham em virtude da autonomia, independência e finalidades constitucionais. Além disso, exercem 
todos  funções  únicas  do  Estado,  dentro  de  uma  visão  mais  contemporânea  das  funções  estatais,  que 
reconhece que o Estado constitucional de direito assenta-se na idéia de unidade, pois o poder soberano é 
uno, indivisível, existindo órgãos estatais, cujos agentes políticos têm a missão precípua de exercerem atos  
de soberania. Aliás, bem o disse Rosseau, o poder soberano é uno. Não pode sofrer divisão. Assim, o que a 
doutrina liberal clássica pretende chamar de separação dos poderes, o constitucionalismo moderno determina  
divisão de tarefas estatais, de atividades entre distintos órgãos autônomos” (MORAES, 2008. p. 406).

285 Vide art. 1º da Lei da ANS, que atribui à referida autarquia especial o exercício das funções de “regulação, 
normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde”.

286 Acerca das distintas funções atribuídas às agências reguladoras, o jurista pátrio Sérgio Varella Bruna, citando  
abalizado trecho da doutrina norte-americana, proclama com sapiência o seguinte: “[…] frequentemente as 
agências são vistas como integrando um quarto poder. Nesse sentido, as palavras do Justice Robert Jackson, 
[…] ‘[administrative bodies such as the FTC] have become a veritable fourth branch of Government, which  
has  deranged  our  three-branch  legal  theories.  (…)  Administrative  agencies  have  been  called  quasi-
legislative, quasi-executive or quasi-judicial, as the occasion required in order to validate their functions  
within the separation-of-powers scheme of the Constitution” (BRUNA, 2003. p. 109).
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sobretudo, da abrangência da política neoliberal esposada pela Carta Magna287.

5.3.1 As agências reguladoras e sua função executiva

De início, pois, voltando-se ao exame das extensas funções atribuídas à competência 

das  agências  reguladoras  e,  especificamente,  à  alçada  da  Agência  Nacional  de  Saúde 

Suplementar – ANS, afigura-se essencial partir a análise da função executiva desempenhada 

pela  autarquia  em regime  especial  em apreço.  A esse  respeito,  afigura-se  imprescindível 

asseverar que a função executiva se configura na condição de atribuição típica das agências 

reguladoras, o que se justifica, objetivamente, em razão de suas diretrizes estratégicas e de 

seus  fins  precípuos,  nos  moldes  já  adiantados,  assim  como  em  decorrência  da  natureza 

peculiar da esfera do poder estatal à qual as agências reguladoras se vinculam, qual seja o 

Poder  Executivo,  materializando-se,  pois,  notadamente,  na  viabilização  do  exercício  das 

capacidades  fiscalizatória e  sancionatória conferidas às autarquias em regime especial,  as 

quais bastante se assemelham ao Poder de Polícia288 da Administração Pública direta.

287 Segundo os juristas Bilac Pinto e Alexandre Santos de Aragão, não há qualquer cabimento no argumento da 
inconstitucionalidade  dos  poderes  normativo  e  judicante  conferido  às  Agências  Reguladoras,  sobretudo 
porque o princípio da separação dos poderes não pode ser concretizado em sua modalidade absoluta, mas, 
sim, compatibilizando, sob a mesma pessoa jurídica de direito público, o exercício das funções estatais entre 
si. Sob tal entendimento, destaque o seguinte raciocínio: “[N. De A. 18:]  Já tivemos a oportunidade de  
observar que a 'doutrina de Montesquieu, além de ter sido objeto de interpretações radicais e absolutas,  
não  contempladas  pelo  próprio  autor,  nunca  foi  aplicada em sua  inteireza.  Ademais,  não  existe  ‘uma  
separação de poderes’, mas muitas, variáveis segundo cada direito positivo e momento histórico diante do  
qual nos colocamos. Se retiramos o caráter dogmático e sacramental impingindo ao princípio da separação  
dos poderes, ele poderá, sem perder a vitalidade, ser colocado em seus devidos termos, que o configuram  
como mera divisão das atribuições do Estado entre órgãos distintos,  ensejando uma salutar divisão de  
trabalho e um empecilho à, geralmente perigosa, concentração das funções estatais'.  […]  Como cautela 
preliminar convém que se estabeleça distinção absoluta entre a caracterização das funções do Estado em 
normativas,  administrativas e jurisdicionais, registrada por ARISTÓTELES e que tem tido, em todos os  
tempos, a irrecusável comprovação dos fatos e a chamada doutrina da separação dos poderes. Ao atribuir 
cada uma dessas funções, com caráter privativo, a determinado órgão e ao imprimir-lhe a designação do 
poder MONTESQUIEU afastou-se totalmente de ARISTÓTELES para filiar-se à corrente dos pensadores e 
filósofos que se preocuparam principalmente com a mecânica do poder. […][N. De A. 19:] O Princípio da 
Separação  dos  Poderes  não  pode  levar  à  assertiva  de  que  cada  um  dos  respectivos  órgãos  exercerá  
necessariamente  apenas  uma das  três  funções tradicionalmente  consideradas  –  legislativa,  executiva  e  
judicial. E mais, dele também não se pode inferir que todas as funções do Estado devam sempre se subsumir  
a uma destas espécies classificatórias. […] Com efeito, 'na atualidade o sistema de divisão e limitação dos  
poderes se desenvolveu a partir de vários pontos de vista, não apenas na conhecida e tradicional trindade  
da divisão horizontal de acordo com as funções mais importantes: legislativo, executivo e judicial. Mas  
também entram em jogo a configuração de unidades de decisão e órgãos coletivos, a autonomização de  
instituições  específicas não  submetidas  a  instruções  e  a  constituição  ainda  de  instâncias  de  controle  
tampouco submetidas a instruções, a margem da divisão tripartite 'clássica'” (PINTO, 2002. p. 161/165).

288 Acerca do Poder de Polícia, Carlos Ari Sundfeld afasta a noção de que tal poder engloba toda intervenção 
imperativa estatal no domínio particular; para tanto, tece a noção de  administração ordenadora: “Desde 
tempos imemoriais, o Poder Público interfere autoritariamente no agir dos indivíduos, para controlá-lo e 
dirigi-lo. Demorou, contudo, até que se percebesse a diferença entre essa atividade e outras manifestações 
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Nesse  sentido,  destarte,  segundo  entendimento  esposado  por  Sérgio  Guerra,  a 

dinâmica  regulatória,  em  virtude  da  instrumentalização  das  funções  executivas,  passa  a 

potencializar e a capacitar as agências reguladoras pátrias para o desempenho de uma série de 

tarefas  direcionadas  ao  êxito  da  regulação  econômica,  entre  tais  as  incumbências  de: 

conceder, permitir e autorizar serviços e uso de bens públicos, expedir licenças, autorizar  

reajuste e revisão ordinária e extraordinária de tarifas de serviços públicos, tudo isso, de  

modo a garantir e manter o equilíbrio econômico e financeiro das concessões289. Entretanto, 

necessário  frisar  que,  mesmo a  despeito  da  amplitude  de  seus  poderes  e  de  sua  atuação 

executiva, as agência reguladoras, inclusive a ANS, não podem, jamais, intervir na iniciativa 

privada a ponto de gerir a execução dos serviços públicos estendidos ao particular, sob pena 

de sérias afrontas ao sistema jurídico pátrio e, sobretudo, à ordem econômica consagrada290.

Com base nisso, adentrando-se na essência da função executiva desempenhada pelas 

autarquias especiais reguladoras, a qual, como cediço, abrange atribuições de fiscalização e de 

imposição  de  sanções,  resta  inegável,  primeiramente,  que  a  incumbência  fiscalizatória  se 

afigura de maior importância à consecução da estabilidade e do desenvolvimento do segmento  

regulado, eis que busca conformar os interesses particulares, isto é, dos concessionários ou 

delegatários dos serviços públicos, ao interesse público primário e ao real  fundamento da 

concessão  da  atividade,  de  maneira  a  garantir  à  sociedade uma prestação de  serviços  de 

qualidade  e  que atenda adequadamente  aos  interesses  sociais  e  econômicos envolvidos291. 

Tratando de outra forma, especificamente no substrato dos planos de saúde, emerge que a 

estatais. Por isso, o termo Polícia parecia adequado para designar todas elas. […] A substituição do poder de  
polícia  pela  administração ordenadora não é mera troca de rótulos.  Claro,  há também a eliminação de 
expressão inconveniente […] A administração ordenadora é a parcela da função administrativa, desenvolvida  
com o uso do poder de autoridade, para disciplinar, nos termos e para os fins da lei, os comportamentos dos  
particulares no campo das atividades que lhe é próprio” (SUNDFELD, 1993. p. 9/20).

289  In GUERRA, 2004. p. 41.
290 Excepciona-se  de  tal  vedação,  contudo,  a  previsão  de  direção  técnica  ou  fiscal  temporária  da  empresa 

prestadora de serviços de assistência privada à saúde, inscrita no artigo 34, da Lei dos Planos de Saúde, a 
qual consiste em uma ultima ratio, isto é, na oferta de uma oportunidade final de readaptação da operadora 
de saúde aos termos de viabilidade e de qualidade almejados para o segmento regulado. A esse respeito, Wal  
Martins  denota  o seguinte raciocínio:  “A demonstração da  viabilidade  econômico-financeira  dos planos 
oferecidos será sempre auferida por meio da fiscalização e, na ocorrência de insuficiência das garantias do 
equilíbrio  financeiro,  anormalidades  econômico-financeiras  ou  administrativas  graves  que  coloquem em 
risco a continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, por parte de qualquer das operadoras de planos 
privados de assistência à saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) poderá determinar o  
regime de direção fiscal ou técnica, por prazo não superior a cento e oitenta dias. Caberá à ANS estabelecer 
medidas  a serem cumpridas pelas operadoras  a  fim de  tentar  sanar  as irregularidades constatadas  e,  na 
hipótese de estas não surtirem efeito, ou também concorrerem à época do fato situações que impliquem risco 
para os consumidores (p. ex. A interrupção da prestação do serviço), a ANS poderá, no prazo máximo de 
cento e oitenta dias, alienar a carteira de clientes das operadoras” (MARTINS, 2008. p. 176/177).

291  In MENEZELLO, 2002. p. 71.
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fiscalização empreendida pela ANS goza de uma enorme relevância ao sucesso da regulação 

setorial, pois, somente assim, viabiliza-se o endereçamento das reais extensão e qualidade dos 

serviços de assistência privada à saúde, para fins de compatibilização dos direitos e interesses 

envolvidos  no  triângulo  regulatório,  quais  sejam  o  interesse  público,  a  autonomia  e  a 

obrigatoriedade contratuais e, ademais, os direitos à saúde, à vida e à proteção do consumidor.

Examinando-se tal atividade fiscalizatória sob um viés mais prático, especificamente à 

luz da legislação aplicável à ANS e aos planos de saúde, exsurge a preocupação maior do 

ordenamento jurídico pátrio na previsão de meios idôneos de fiscalização dos contratos e das 

operadoras  de  planos  de  saúde,  consoante  destacam-se,  por  exemplo,  dentre  diversos 

dispositivos esparsos constantes da Lei n. 9.656/98, os mais vários incisos do artigo 4º, da Lei 

n.  9.961/00,  atinentes,  entre  outras  medidas,  a:  autorizar  reajustes  de  contraprestações 

pecuniárias e registros de planos de saúde e de operadoras de saúde; monitorar a evolução dos 

preços  dos  contratos;  fiscalizar  as  atividades  dos  prestadores  de  serviços  e  zelar  pelo 

cumprimento  e  abrangência  das  coberturas  ofertadas;  investigar  o  cumprimento  das 

disposições prescritas na Lei dos Planos de Saúde; bem como requisitar informações.

De outra banda, no que pertine à conferência de poderes sancionatórios às agências 

reguladoras, há de se afirmar que a previsão e a extensão de tal incumbência a estas autarquias 

peculiares  detêm,  igualmente,  uma importância  fundamental  rumo ao  êxito  do  fenômeno 

regulatório, de modo que se torna despiciendo reprisar que esse papel penalizador  também se 

encontra  intrinsecamente  relacionado  à  essência  da  atuação  das  autarquias  especiais.  Em 

outras palavras, afigura-se salutar destacar que, à consecução das finalidades regulatórias e, 

inclusive,  à  garantia  da  obrigatoriedade  dessa  regulação  setorial  empreendida  pelo  Poder 

Público,  hão  de  existir  meios  cogentes,  idôneos e  transparentes  de  punição  das  condutas 

incompatíveis com os objetivos da regulação, ou seja, que atentem contra o interesse público 

primário, contra a estabilidade do setor econômico regulado ou, ademais, contra a busca da 

plena harmonização dos interesses envolvidos na relação contratual em discussão.

Daí,  emerge  a  necessidade de  se  adequar  tais  concessões  aos  moldes  do  interesse 

público e da natureza do serviço prestado, o que se dá através da possibilidade de imposição 

de sanções, por meio de processo administrativo estabelecido no art. 29, da Lei dos Planos de 

Saúde, e instaurado a partir de auto de infração, representação ou denúncia de irregularidades, 

cuja penalidades variam de acordo com a legislação, abrangendo, entre outras, as elencadas na  

Lei n. 9.656/98, quais sejam: cancelamento ou suspensão da autorização de comercialização 



155

de planos de saúde, inscritas em seu art. 9º, §§ 3º e 4º; direção fiscal ou técnica temporária, do 

art. 24; alienação da carteira das operadoras de saúde, prescrita no § 5º do mesmo art. 24; 

previsibilidade  de  imposição  de  penas  de  multa  pecuniária,  advertência,  suspensão  do 

exercício  do  cargo,  inabilitação  temporária  ou  permanente  para  exercício  de  cargo  e  o 

cancelamento da  autorização de  funcionamento,  todas  consagradas  no art.  25,  da  Lei  em 

comento;  além  de  sanções  como  declaração  de  inidoneidade,  caducidade,  cassação  da 

concessão e rescisão unilateral dos contratos de permissão, concessão ou autorização.

Entretanto, fundamental adiantar que, preconizando-se uma pacífica harmonização dos 

interesses  contratuais  e,  notadamente,  o  alcance  da  qualidade  satisfatória  dos  serviços 

prestados  em sede  de  contratos  de  assistência  privada  à  saúde,  é  facultado  ao  segmento 

regulado,  ainda,  em  casos  de  irregularidades  na  oferta  dos  serviços,  a  substituição  das 

referidas sanções pela celebração de um termo de compromisso de ajuste de conduta, este o 

qual,  segundo  os  artigos  29  e  29-A,  da  Lei  dos  Planos  de  Saúde,  pode  ser  firmado  na 

eventualidade  do  interesse  na  implementação  de  vantagens  para  os  consumidores, 

consubstanciando verdadeiro título executivo extrajudicial. A despeito desse pacto decorrer da 

função compositiva atribuída às agências, consoante será tratado no ponto 5.3.3, necessário 

frisar  que  aquele  fica  dotado,  inclusive,  de  potencialidade  para  suspender  o  processo 

administrativo do qual poderá culminar a aplicação de penalidade ao fornecedor dos serviços. 

Somente não havendo o cumprimento do termo ou o saneamento das irregularidades é que se 

legitima a imposição de penalidade às operadoras, qual seja, na espécie, a sanção da multa, 

arbitrada entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Nesse  ponto,  emerge,  inequivocamente,  que  a  legitimidade desse  referido  controle 

executivo desempenhado pelas agências reguladoras, notadamente pela Agência Nacional de 

Saúde Suplementar,  sub examine, reside no próprio fundamento da dinâmica regulatória do 

Estado, eis que pela concessão da atividade ou do serviço de relevância pública à iniciativa 

privada,  como  ocorre  no  caso  da  saúde  suplementar,  a  Administração  não  transfere  a  

titularidade do serviço, mas apenas sua execução292,  de modo que as empresas delegatárias, 

no caso as operadoras de planos de saúde, têm de zelar pela qualidade do serviço, devendo 

total satisfação ao Estado Regulador, este materializado na agência reguladora competente, 

qual seja, in casu, a ANS, incumbida da fiscalização acerca da execução dos contratos.

Contudo,  necessário  destacar  que,  mesmo  apesar  de  toda  a  sistemática  e  da 

obrigatoriedade desse controle executivo desempenhado pela agência reguladora, que abrange 

292  In DI PIETRO, 1999. p. 79.
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a delegação dos serviços ao segmento particular, a fiscalização do contrato e o sancionamento 

da delegatária que incide em irregularidades, referida atuação estatal a título de regulação não 

é abrangente e completa a ponto de a Administração, isto é, de a autarquia especial poder se 

imiscuir  na atividade de administração ou gestão da empresa concessionária, substituindo, 

consequentemente, o particular na prestação dos serviços, conforme já apontado linhas acima. 

Isso é, destarte, o que se afigura inconcebível e inconciliável com o sistema jurídico pátrio e 

com o intervencionismo estatal na economia, tal como consagrados na Constituição Federal 

de 1988, sob pena da ocorrência de sérias afrontas à ordem econômica e à iniciativa privada.

Dessa referida vedação à substituição da gestão das empresas reguladas pelo agente 

regulador, extrai-se que o exercício das atividades de fiscalização e de imposição de sanções 

por parte das agências reguladoras, instrumentalizadas por meio da função executiva a estas 

estendida, não pode se dar de modo irrestrito e ilimitado, mas, sim, inequivocamente, em 

consonância com a abalizada disciplina administrativa dispensada pela Lex Fundamentalis  e 

pela legislação,  devendo se desenvolver dentro de parâmetros e critérios de razoabilidade, 

previsibilidade, imparcialidade e eficiência, dentre outras pautas cogentes e incidentes sobre a 

atuação da Administração Pública, sob pena de responsabilização judicial do ente regulador 293. 

À luz desse temperamento nas funções executivas e,  mormente,  da salutar conferência de 

amplos poderes às agências reguladoras, pois, é que se buscou maximizar a atuação técnica 

destas autarquias através da conferência de funções outras, consideradas atípicas, atinentes às 

esferas do poder encarregadas da normatização e do julgamento, como será visto a seguir.

5.3.2 As agências reguladoras e sua função normativa

Para além das atribuições executivas estendidas ao fenômeno regulatório, destaca-se 

que uma segunda função de extrema importância ao exercício das agências reguladoras é a 

normativa, que goza de relevância maior na disciplina da regulação do Estado nos domínios 

social  e  econômico,  porquanto  encontra-se  intrinsecamente  ligada  ao  conhecimento  e  ao 

caráter técnico apreendidos nas mãos dos que integram o corpo funcional dessas autarquias 

especiais.  Em outras  palavras,  emerge  que,  dadas  as  peculiaridades  e  a  complexidade da 

293 Em consonância com as lições da doutrinadora administrativista Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “o exercício 
desse poder de direção e controle constitui um poder-dever da Administração, ao qual ele não pode furtar-se, 
sob pena de responsabilidade por omissão. Mas deve ser exercido dentro de limites razoáveis, não podendo a  
fiscalização fazer-se de tal modo que substitua a gestão da empresa. A Administração apenas fiscaliza. Ela 
não administra a execução do serviço” (DI PIETRO, 1999. p. 80).
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regulação  setorial  consagrada,  a  competência  regulatória,  assim  como  toda  a  atividade 

administrativa,  que busca supedâneo no preceito da legalidade,  alicerça-se em disposições 

normativas  emanadas  das  próprias  agências  reguladoras,  as  quais,  buscando  validade  na 

legislação editada, normatizam uma série de critérios técnicos ínsitos ao setor regulado 294 295.

Em vista,  portanto,  da função legiferante  destinada às  agências  reguladoras,  assim 

como da impossibilidade de esgotamento dessa enorme carga de conhecimento técnico por 

parte da legislação  stricto sensu296, afigura-se salutar o destaque de que referida atribuição 

normativa não representa, inclusive à luz do já adiantado, qualquer afronta à divisão funcional 

do poder do Estado. Até mesmo porque a disciplina normativa emanada das agencies constitui 

uma materialização do fenômeno jurídico da desconcentração normativa297, deslegalização ou 

delegificação, segundo o qual o legislador transfere uma parcela de suas atribuições ao Poder 

294 Sobre a densificação da lei essencial à validade das normas da ANS, vide CAVALCANTI, 2009. p. 232/234.
295 Frisando a impossibilidade de esgotamento da norma pelo Legislativo, sobretudo no que tange a conteúdo 

técnico, merece destaque a seguinte lição: “o legislador não tem, necessariamente, o conhecimento técnico 
nem a proximidade dos fatos a editar a norma, que, por isso, deve se manter num plano de generalidade, para  
abrigar  todas  as  situações;  não  é,  assim,  viável  que  adentre  detalhes;  ademais,  as  normas  sobre  o 
funcionamento do mercado tendem a ser normas técnicas, econômicas e financeiras, que mudam com a 
evolução tecnológica ou comercial; se a lei cuidasse de cada detalhe, estaria constantemente desatualizada e 
provocaria a frequente necessidade de movimentação do Poder Legislativo” (GUERRA, 2005. p. 119).

296 Esboçando um histórico acerca da impossibilidade de exaustão da legislação pelo Poder Legislativo, assim 
como, da tendência à conferência de funções normativas ao Poder Executivo, Sérgio Varella Bruna leciona:  
“Apesar dos esforços do Legislativo, desse modo, a marcante ineficiência dos Parlamentos em dar conta das 
novas exigências econômicas manifestadas na sociedade, abriu espaço para que o Executivo - agora já não  
mais de origem monárquica e munido da força conferida pelas eleições populares - passasse a ocupar o 
espaço deixado em aberto por aquele Poder. O esquema clássico que, a despeito da separação de poderes, 
fora originalmente concebido para vigorar com a supremacia do Legislativo sobre os demais Poderes, passa 
a ser marcado por uma gradativa proeminência do Poder Executivo […]. Pode se afirmar, portanto, que a 
tendência atual é respeitar as delegações de poderes normativos a órgãos executivos sempre que haja meios 
para controlar a regularidade do exercício da função administrativa, o que pode ser realizado tanto por meio 
da supervisão política (do Congresso ou do próprio Executivo), quanto judicialmente, mediante análise das 
diretrizes  predefinidas  pelo  legislador,  expressa  ou  implicitamente,  nas  leis  instituidoras  de  tais 
competências, bem como pela da observância de salvaguardas processuais […] a conferir […] maior grau de 
racionalidade aos processos decisórios da Administração” (BRUNA, 2003. p. 70/71, 108).

297 Acerca  da  desconcentração  normativa,  Alexandre  Santos  de  Aragão  parte  em  uma  defesa  exaustiva: 
“Inicialmente, devemos destacar que o objetivo almejado pelo liberalismo do século XVIII,  do absoluto 
império da lei, nunca foi atingido. Logo foi verificada a incompletude das leis, o que exigiu, tanto no Direito 
privado  como  no  Público  uma  progressiva  construção  jurisprudencial,  criadora  até  mesmo  de  novos 
institutos  jurídicos  [...].  No  que  diz  respeito  exclusivamente  ao  desenvolvimento  das  atividades 
administrativas,  também não demorou para ser  constatada a impossibilidade  da  lei  estabelecer  prévia  e 
exaustivamente todos os atos que o administrador deveria,  de forma autômata,  praticar  para proteger  o 
interesse  público.  Impôs-se  ao  legislador  que,  na  impraticabilidade  de  prever  todas  as  situações  que 
demandariam a atuação do Poder Público, concedesse à Administração certa liberdade para determinar o 
conteúdo dos seus preceitos. As leis passaram então a ser mais gerais e menos determinadas. Essa técnica 
legislativa recebeu o nome de discricionariedade. […] Ademais, é, d.v., ingênua a posição segundo a qual o 
Poder Legislativo deve concentrar todo o poder normativo do Estado. O caráter lento e pouco técnico do 
processo legislativo inviabilizaria o desempenho das funções estatais na realidade contemporânea, cada vez 
mais complexa e dinâmica. Limitar as formas de atuação e organização estatal àquelas do Século XVIII, ao 
invés  de,  […]  proteger  os  direitos  dos  indivíduos  e  da  sociedade,  retira-lhes  a  possibilidade  de 
regulamentação e atuação efetiva dos seus interesses” (ARAGÃO, 2002. p. 291/293).
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Executivo, dada a insuficiência de o Legislativo exaurir a sistemática do interesse público, em 

virtude, sobretudo, da lentidão e do cunho pouco técnico do processo legislativo pátrio.

Com  base  nesse  raciocínio,  verifica-se  que  a  função  normativa  exercida  pelas 

autarquias especiais em apreço se alicerça na própria atribuição pelo Poder Legislativo, no 

sentido de que as normas daquela decorrentes se afiguram espécies normativas de hierarquia 

inferior à Constituição e à lei, as quais buscam fundamento de validade, portanto, no fato de 

serem dotadas de grande carga de tecnicismo ou capacidade técnica298, circunstância esta que 

propicia o adensamento normativo da regulação empreendida pela  agency,  o qual pode se 

materializar através da edição de  instruções, portarias e resoluções,  e, consectariamente, o 

que viabiliza os esforços rumo ao êxito do controle e do equilíbrio do subsistema regulado.

A partir daí, extrai-se a legitimidade da função normativa recaída sobre tais pessoas de 

direito público, devendo-se temperá-la, contudo, com o teor da legislação  stricto sensu. Ou 

seja, dado o caráter infralegal deste corpo normativo, o qual goza de um  status  de norma 

secundária,  deve  o  mesmo  prestar  uma  total  obediência  às  normas  primárias,  isto  é,  à 

Constituição e à lei, dada a inteligência apregoada por Hans Kelsen299 ao longo de sua tese da 

pirâmide de normas; não pode, portanto, o enunciado normativo emanado de uma agência 

reguladora contrariar ou alterar texto da Carta Magna ou de lei que lhe confere substrato.

Por  sua  vez,  considerando-se  a  vinculação  das  agências  reguladoras  ao  Poder 

Executivo, eis que integram a estrutura desta esfera política, faz-se mister que a normatização 

emanada  das  mesmas  se  encontrem em conformidade  não  somente  com as  leis  editadas 

mediante deliberação parlamentar, como já afirmado, mas, também, em consonância com o 

Poder Regulamentar que cabe ao Chefe do Poder Executivo. Tal é o que ocorre uma vez que, 

nos  termos  do  mandamento  constitucional300,  compete  privativamente  ao  Presidente  da 

298 Denotando a necessária conferência de funções normativas às agências reguladoras, especificamente para 
viabilização  de  uma  regulação  técnica  e  isenta,  destacam-se  os  seguintes  ensinamentos  de  Diogo  de 
Figueiredo Moreira Neto:  “Com efeito,  está  na  atribuição de uma  competência normativa reguladora  a 
chave para operar em setores e matérias em que devem predominar as  escolhas técnicas,  distanciadas e 
isoladas  das  disputas  partidárias  e  dos  complexos  debates  congressuais,  pois  essas,  distintamente,  são 
métodos mais apropriados às escolhas político-administrativas, que deverão, por sua vez, se prolongar em 
novas escolhas administrativas, sejam elas concretas ou abstratas, para orientar a ação executiva dos órgãos 
burocráticos da Administração Direta” (MOREIRA NETO, 2003. p. 117).

299 A esse respeito, o doutrinador pátrio Sérgio Guerra, parafraseando o jurista austríaco, leciona: “não é demais 
registrar que há uma hierarquia entre as normas, que se baseia no pressuposto básico da conformidade das 
disposições das normas de grau inferior às de categoria superior, que não podem invadir ou contrariar a 
matéria  de competência das de grau mais elevado.  Nas palavras de Hans Kelsen: 'Direito regula a sua 
própria criação, na medida em que uma norma jurídica determina o modo em que outra norma é criada e  
também, até certo ponto, o conteúdo dessa norma. [...] A relação entre a norma que regula a criação de  
outra norma e essa outra norma pode ser apresentada como uma relação de supra e infra-ordenação [...]  
uma hierarquia de diferentes níveis de normas'” (GUERRA, 2005. p. 116/117).

300 Constituição Federal, Artigo 84, caput e inciso II: “Compete privativamente ao Presidente da República: [...] 
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República,  com  o  auxílio  dos  Ministros  de  Estado,  o  exercício  da  direção  superior  da 

administração federal, vedando-se, pois, posicionamento normativo do Executivo contrário ao 

que preceitua o chefe do Poder Executivo, inclusive por meio da edição de decretos.

À luz disso, restando inegável a legitimidade da atribuição de uma função normativa 

às  agências  reguladoras,  sobretudo em decorrência  da impossibilidade de  esgotamento da 

norma  e  do  potencial  legiferante  pelo  legislador  pátrio,  assim  como  da  necessidade  de 

apreensão de um alto grau de conhecimento técnico pela normatização atinente ao fenômeno 

da regulação econômica, afigura-se patente o papel normativo desempenhado pelas autarquias 

especiais em apreço rumo ao sucesso da atividade regulatória do Estado. Nesse ponto, pois, 

fundamental asseverar que ninguém melhor para normatizar o segmento econômico que a 

agência responsável pelas suas fiscalização, planejamento ou fomento, sobretudo tendo em 

vista  que  aquela  entidade  detém um conhecimento  técnico  do  setor  regulado  que  não  é 

apreendido por nenhum outro órgão ou pessoa do Poder Público, sequer pelo Legislativo.

Nesse diapasão, tendo em vista a essencialidade da função normativa das agências 

reguladoras, notadamente para o lançamento das bases e das pautas regulatórias, quer em suas 

modalidades  fiscalizatória,  de  planejamento  ou de incentivo do setor,  e  trasladando-se tal 

inteligência à temática da regulação da assistência privada à saúde, extrai-se a importância 

maior das normatizações editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS ao 

empreendimento de suas atividades precípuas e, consequentemente, ao equilíbrio das relações 

contratuais fiscalizadas e desenvolvimento de todo o segmento de saúde suplementar.

Tendo  em  vista  o  substrato  declinado  nos  parágrafos  acima,  a  respeito  da 

fundamentalidade  da  função  normativa  à  eficiência  da  regulação  econômica  empreendida 

pelas  agências  reguladoras  pátrias,  inclusive  pela  ANS,  nos  termos  do  tema  em 

desenvolvimento, vislumbra-se, inequivocamente, a preocupação do legislador pátrio com a 

previsão expressa da extensão de amplos atributos normativos à competência das autarquias 

especiais afetas à regulação do segmento privado, especificamente como ocorre no caso da 

intervenção do Estado no domínio da assistência privada à saúde. Ilustrativamente nesse viés 

e atendo-se, ora, à legislação pertinente à seara da saúde suplementar em evidência, quais 

sejam as Leis Federais n. 9.656/1998 e n. 9.961/2000, emerge que ambas fazem referências 

expressas ao exercício de competências normativas por parte da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar, quer relativas ao modo de fiscalização do setor, quer referentes à extensão das 

obrigações e da cobertura e à qualidade dos serviços prestados pelas operadoras de serviços.

exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal”.
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Examinando-se  tal  atividade  normativa  sob  um  viés  prático,  isto  é,  à  luz  dos 

enunciados prescritos nas Leis dos planos de saúde e da ANS, denota-se que o Legislativo não 

hesitara ao, expressamente,  atribuir à autarquia regulatória em comento a normatização de 

conjunturas e condições favoráveis a uma fiscalização eficiente do setor e, ainda, à busca da 

estabilidade e do desenvolvimento da área da saúde prestada pelo particular. Nesses termos, 

fazem prova,  dentre  diversos  outros  dispositivos legais,  os  incisos I  a  XII,  XIV a XVI e 

XVIII, do artigo 4º, da Lei n. 9.961/00, os quais incumbem a ANS de, entre outras medidas:  

propor políticas e diretrizes gerais para a regulação do setor; estabelecer caracteres gerais dos 

contratos  regulados;  elaborar  rol  de  procedimentos  e  eventos  sanitários  de  referência; 

disciplinar acerca do credenciamento e do descredenciamento das operadoras de saúde; fixar 

parâmetros  e  indicadores  de  qualidade  e  cobertura  da  assistência  à  saúde;  normatizar 

conceitos  técnicos,  a  exemplo  de  doenças  e  lesões  preexistentes;  definir  segmentações 

contratuais de planos de saúde; estipular pautas regentes das operadoras de saúde, inclusive 

no que tangencia às modalidades de sanções aplicáveis a estas empresas.

Por sua vez, adentrando-se mais a fundo nos mecanismos regulatórios empreendidos 

pela ANS não subsistem maiores dúvidas de que referida autarquia, seguindo a esteira do 

instituto da delegificação e da previsão legal em epígrafe, vem cumprindo, inequivocamente, 

com as competências normativas a si  impostas pelo Poder Legislativo pátrio por meio da 

edição dos diplomas aplicáveis aos Planos de Saúde e à ANS. Nesse diapasão, voltando-se a 

uma análise casuística dos mecanismos normativos expedidos pela agência reguladora em 

apreço, tem-se que o acervo legiferante elaborado pela entidade reguladora dos planos de 

saúde, notadamente através das resoluções normativas, disseminam-se, basicamente, por duas 

áreas maiores do fenômeno regulatório, quais sejam: a ordenação da logística da regulação, 

isto é, dos procedimentos de fiscalização e penalização, a exemplo das RNs n. 48/2003301, n. 

124/2006302 e n. 57/2001303; assim como, a normatização assistencial, ou seja, da cobertura e 

da qualidade dos serviços ofertados, de onde se extraem, entre diversas outras Resoluções 

Normativas, aquelas de n. 211/2010 e 338/2013304, n. 162/2007305 e n. 63/2003306.

A  esse  respeito,  portanto,  extrai-se  a  imprescindibilidade  da  extensão  das 

competências  normativas  às  agências  reguladoras  pátrias,  notadamente  àquelas  afeitas  à 

301 Direcionada ao Processo Administrativo para apuração de infrações e aplicação de sanções pela ANS.
302 Voltada para a aplicação das penalidades aplicáveis em casos de infrações à Lei dos Planos de Saúde.
303 Encarregada de regulamentar o Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta das operadoras de saúde.
304 Responsáveis pela atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, referência básica da cobertura.
305 Destinada ao esclarecimento técnico dos conceitos de doenças e lesões preexistente, entre outras medidas.
306 Editada para o fim de regulamentar o reajuste das contraprestações por variações de faixa etária.
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finalidade fiscalizatória, como ocorre com a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tal é o 

que  se  comprova,  objetivamente,  a  partir  da  constatação  de  que,  ao  êxito  do  fenômeno 

regulatório e à viabilização da estabilidade e do progresso do setor regulado, faz-se necessária 

a figura de um ente fiscalizador dotado de ampla autonomia e, inclusive, a vigência de um 

corpo  normativo  detentor  de  uma  considerável  carga  de  conhecimento  técnico  ínsito  ao 

segmento  regulado,  assim  como igualmente  alheio  a  ingerências  da  cúpula  do  Poder  do 

Estado, o que, nos termos já denotados, somente é possível se decorrente dos esforços diretos 

do agente incumbido da regulação setorial e, jamais, da produção emanada do Legislativo.

5.3.3 As agências reguladoras e sua função compositiva ou quase-jurisdicional

Por  sua  vez,  de  enorme  relevância  ao  fenômeno  regulatório  e,  igualmente,  à 

sistemática das agências reguladoras, merece destaque o exercício da função judicante pelas 

autarquias especiais imbuídas da regulação empreendida pelo Poder Público, o que se afigura 

corolário, nos termos já denotados, da ampla autonomia conferida àquelas, assim como do 

alto nível de conhecimento técnico detido pelas mesmas, caracteres estes os quais possibilitam 

a tais pessoas jurídicas de Direito Público a viabilização e o alcance de soluções justas e 

eficientes a eventuais conflitos gerados entre os diversos integrantes do triângulo regulatório, 

isto  é,  entre  agentes  regulados  (concessionários,  permissionários  e  entes  autorizados), 

consumidores  usuários  dos  serviços  públicos  e,  ademais,  o  Poder  Público  que  concede, 

permite ou autoriza a prestação do serviço pelo ente regulado, ou seja, pela iniciativa privada.

Nesse  ponto,  necessário repisar  que  o exercício da função judicante  por  parte  das 

agências reguladoras não representa qualquer ofensa ou usurpação ao princípio constitucional 

da separação dos Poderes. Nesse ponto, denote-se que a heterocomposição realizada por tais 

autarquias não adentra no campo de atuação típica do Poder Judiciário, eis que não envolve o 

exercício de atividade jurisdicional propriamente dita, não exarando, pois, decisões com o 

caráter da definitividade ínsito à coisa julgada. A esse respeito, fundamental ressaltar que tal 

função julgadora das agências reguladoras não exclui ou substitui a atividade jurisdicional, de 

modo que é possível, ademais, a submissão das decisões respectivas ao crivo do Judiciário, 

que pode analisar tanto aspectos formais quanto substanciais307, ressalvada, exclusivamente, a 

circunstância  peculiar  da  arbitragem308.  Justamente  por  isso,  denomina-se  tais  atribuições 

307 In DIDIER JR., 2009. p. 80/81.
308 Denotando  a  imutabilidade  da  decisão  arbitral,  Fredie  Didier  Júnior  afirma  que  “Há  possibilidade  de 
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estendidas  às  agências  reguladoras  de  exercício  de  função  quase-jurisdicional,  a  qual,  na 

verdade, mais se aproxima de uma manifestação verdadeira de ato administrativo309.

Assim, dada a compatibilidade da função judicante das agências reguladoras com todo 

o ordenamento constitucional vigente, importante salientar que notável vem sendo o papel 

desempenhado pelas agencies em matéria de solução de conflitos, eis que a detenção de uma 

enorme carga de conhecimento técnico pela agência possibilita à mesma a tomada de decisões 

rápidas,  prudentes  e  justas  no  tocante  às  matérias  em confronto,  de  forma  a  se  evitar  a 

onerosidade excessiva de um dos polos da relação regulada e a se avançar rumo à estabilidade 

e ao desenvolvimento do setor regulado. Essencial asseverar, ademais, que a eficiência dos 

julgamentos técnicos concretizados pelas agências reguladoras desempenha um importante 

papel rumo à pacificação dos conflitos ínsitos ao setor regulador e à busca da paz social, eis  

que,  muitas  vezes,  seus  julgados  adentram  questões  mais  profundas  e  técnicas  que  às 

discutidas  na  alçada  do  Poder  Judiciário,  tendo em mente  que  este  não  detém a  mesma 

inteligência relativamente aos assuntos técnicos e peculiares ao objeto regulado.

Com arrimo nisso,  destacam-se como meios  de solução de  conflitos  realizados no 

âmbito das agências reguladoras, sobretudo na seara da regulação empreendida pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar310: 1) a  conciliação, na qual a autarquia especial age como 

uma  facilitadora  do  acordo  entre  as  partes,  estimulando-as  e  levando  em  conta  única  e 

exclusivamente os interesses das partes; 2) a mediação, técnica através da qual a agência atua 

como intermediária imparcial, interferindo diretamente e aproximando as partes conflitantes; 

3)  a  arbitragem,  em que a  agency empreende um poder  decisório,  substituindo às  partes 

(heterocomposição) e impondo uma decisão, que passa a ser obrigatória entre as partes.

Uma vez procedido tal juízo regulatório e culminada uma decisão reguladora judicante 

controle judicial da sentença arbitral, mas apenas em relação à sua validade [error in procedendo]. [...] A 
decisão arbitral fica imutável pela coisa julgada material. Poderá ser invalidada a decisão, mas, ultrapassado 
o prazo nonagesimal, a coisa julgada torna-se soberana. É por conta desta circunstância que se pode afirmar  
que  a  arbitragem,  no  Brasil,  não  é  equivalente  jurisdicional:  é  propriamente  jurisdição  [...]”  (DIDIER 
JÚNIOR, 2009. p. 83). Por sua vez, trasladando tal entendimento à seara da regulação econômica, Sérgio 
Guerra  apregoa  que,  “Na  arbitragem,  a  intervenção  da  Agência  Reguladora,  com  poderes  decisórios, 
consistirá no julgamento do conflito entre os agentes regulados, exarando e impondo uma decisão, contra a 
qual não caberá recurso. [...]  Com efeito, quando é instituída,  a arbitragem torna-se obrigatória entre os 
agentes regulados, não podendo estes rediscutir o assunto” (GUERRA, 2005. p. 132).

309 “Há quem veja no caso uma função reguladora judicante, de natureza jurisdicional ou, ao menos, 'quase-
jurisdicional'. A decisão da agência reguladora constitui 'hipótese típica de ato administrativo'. Ao analisar o 
caráter do CADE de órgão 'quase-judicial', Fábio Ulhoa Coelho não titubeia: 'Mas a solenidade com que 
procura revestir seus julgamentos e o detalhamento legislativo da disciplina de tramitação de seus processos 
administrativos não são fatores suficientes para alterar a qualidade jurídica dos atos emanados do CADE. A 
sua natureza é igual à dos atos emanados dos demais órgãos administrativos'” (DIDIER JR. 2009. p. 81).

310 Vide incisos do Artigo 4º, da Lei n. 9.961, de 28 de janeiro de 2000.
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impositiva de penalidade ao agente regulado, surge a possibilidade de adoção, por parte da 

agência  reguladora,  de  um  denominado  acordo  substitutivo  da  sanção,  de  modo  que, 

substituindo a unilateralidade do  decisum, prefira-se, por meio da consensualidade entre os 

entes envolvidos, a satisfação dos interesses envolvidos. Em outras palavras, tal consenso é 

firmado diretamente ou por intermédio de provocação do interessado, desde que a proposta de 

acordo seja mais vantajosa ao interesse público primário do que uma eventual sanção imposta 

unilateralmente pelo órgão regulador, primando-se pela justa composição dos interesses311.

Tal instituto do acordo substitutivo vem previsto, inclusive, na própria lei de criação 

dos planos de saúde, de n. 9.656/1998, já tratada, mais precisamente em seus artigos 29312 e 

29-A313,  segundo os quais é  possível  a celebração de um  termo de compromisso  junto às 

operadoras,  em  substituição  à  imposição  de  infrações  ou  sanções  unilateralmente  pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, desde que tal termo ou acordo implique em 

vantagens para os consumidores e garanta a qualidade dos serviços de assistência à saúde, o 

311 Reforçando a maior eficácia das soluções consensuais relativamente às soluções impostas, frise-se que: “A 
crescente importância  dos instrumentos consensuais  na governança  moderna  vem alicerçada em sólidas 
premissas:  aprimorar  a  governabilidade  pelo  incremento  da  eficiência;  reduzir  o  abuso  de  poder  pela 
ampliação  do  controle  de  legalidade;  facilitar  a  aceitação  da  decisão  pela  participação  legitimatória;  
melhorar  o  atendimento  dos  interesses  envolvidos,  aperfeiçoando  a  licitude;  elevar  o  senso  de 
responsabilidade dos administrados sob a res publica, resultando no aperfeiçoamento do civismo, e garantir 
maior aceitabilidade social, do que resulta incremento na ordem” (MOREIRA NETO, 2003. p. 110).

312 Lei n. 9.656/1998, Artigo 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. § 
2º  O termo de  compromisso  de  ajuste  de  conduta  conterá,  necessariamente,  as  seguintes  cláusulas:  I  - 
obrigações do compromissário de fazer cessar a prática objeto da apuração, no prazo estabelecido; II - valor  
da multa a ser  imposta no caso de descumprimento, não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil  reais) e não  
superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de acordo com o porte econômico da operadora ou da 
prestadora  de  serviço.  §  3º  A assinatura  do  termo  de  compromisso  de  ajuste  de  conduta  não  importa 
confissão do compromissário quanto à matéria de fato, nem reconhecimento de ilicitude da conduta em 
apuração. § 4º O descumprimento do termo de compromisso de ajuste de conduta, sem prejuízo da aplicação 
da multa a que se refere o inciso II do § 2o, acarreta a revogação da suspensão do processo. § 5º Cumpridas 
as  obrigações assumidas no termo de compromisso de ajuste de conduta,  será extinto o processo.  § 6º  
Suspende-se a prescrição durante a vigência do termo de compromisso de ajuste de conduta. § 7º Não poderá  
ser  firmado termo de compromisso de ajuste de conduta quando tiver havido descumprimento de outro 
termo de compromisso de ajuste de conduta nos termos desta Lei, dentro do prazo de dois anos. § 8º O termo 
de  compromisso  de  ajuste  de  conduta  deverá  ser  publicado  no  Diário  Oficial  da  União.  §  9º  A ANS 
regulamentará a aplicação do disposto nos §§ 1º a 7º deste artigo”.

313 Lei n. 9.656/1998, Artigo 29-A: “A ANS poderá celebrar com as operadoras termo de compromisso, quando 
houver interesse na implementação de práticas que consistam em vantagens para os consumidores,  com 
vistas  a  assegurar  a  manutenção  da  qualidade  dos  serviços  de  assistência  à  saúde.  §  1º  O  termo  de 
compromisso referido no caput não poderá implicar restrição de direitos do usuário. § 2º Na definição do 
termo de que trata este artigo serão considerados os critérios de aferição e controle da qualidade dos serviços 
a serem oferecidos pelas operadoras. § 3º O descumprimento injustificado do termo de compromisso poderá 
importar na aplicação da penalidade de multa a que se refere o inciso II, § 2º, do art. 29 desta Lei”.
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qual  suspende,  inclusive,  o  desenvolvimento  do  processo  administrativo  encarregado  da 

apuração de infrações e do sancionamento dos entes regulados, nos termos já denotados.

À luz disso e tendo em vista, notadamente, tal elenco tríplice de funções atribuídas às 

agências reguladoras pátrias, não subsistem dúvidas acerca da importância maior de cada uma 

delas, quer individual ou conjuntamente, ao êxito da regulação consagrada com a emergência 

do Estado Regulador. Em outras palavras, fundamental ressaltar que, porquanto alicerçadas na 

autonomia  e  no  conhecimento  técnico  das  agências  reguladoras,  as  funções  executiva, 

normativa  e  compositiva  conferidas  às  autarquias  regulatórias  se  complementam, 

desempenhando  um papel  inegável  rumo ao  êxito  da  regulação  setorial  e,  igualmente,  à 

estabilidade  e  ao  progresso  do  segmento  privado  objeto  da  intervenção  estatal.  Nesse 

substrato, salutar um exame prático e recente da regulação pela ANS, a fim de se delinear os 

principais avanços e desafios e, consequentemente, propor reformas setoriais condizentes com 

a harmonização dos interesses envolvidos e, ainda, com a concretização do acesso à saúde.

5.4  A INTENSIFICAÇÃO DA REGULAÇÃO DA ANS COMO GARANTIA DA 

OBRIGATORIEDADE E DA ESTABILIDADE DOS PLANOS DE SAÚDE

À  luz  das  peculiaridades  envolvidas  na  sistemática  da  atuação  das  agências 

reguladoras,  notadamente  da  Agência  Nacional  de  Saúde  Suplementar,  vislumbra-se  que 

inegável é o papel desempenhado por esta autarquia especial rumo à estabilidade do segmento 

regulado,  assim como ao  desenvolvimento  saudável  do mercado de  saúde suplementar  e, 

consequentemente,  à universalização do acesso à  saúde,  nos termos consagrados na Carta 

Magna. Tal é o que decorre, pois, da garantia de uma inequívoca autonomia e da extensão de 

um alto grau de conhecimento técnico à ANS, elementos estes que, associados ao exercício 

das  funções  tríplices  em epígrafe,  quais sejam a  executiva,  a  normativa  e  a  compositiva, 

viabilizam ao setor intervindo uma regulação isenta e voltada à harmonização dos interesses e 

dos direitos heterogêneos ínsitos aos agentes regulados e à proteção do triângulo regulatório.

Nesse diapasão, afigura-se fundamental salientar que bastante nítida e clarividente é a 

imprescindibilidade do fenômeno regulatório na área da assistência privada à saúde, eis que, 

inclusive  nas  linhas  já  expostas,  o  sopesamento  e  a  compactuação  entre  os  direitos 

fundamentais à saúde e à vida, de um lado, e o Direito Privado, de outra banda, somente 

restam  idônea  e  devidamente  maximizados  no  setor  da  saúde  privada  a  partir  do 
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empreendimento das amplas funções estendidas à Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

Tal circunstância decorre, principalmente, como já visto, das enormes restrições e deficiências 

enfrentadas pelo Poder Judiciário na atividade ponderativa entre a amplitude dos direitos dos 

indivíduos  na  proteção  da  saúde  e  da  vida  e  a  validade  dos  limites  contratuais  à 

responsabilidade e aos deveres recaídos sobre a figura das operadoras de planos de saúde.

Sob tal prisma, mister destacar que a vigilância da saúde privada no Estado Regulador 

demanda  uma  estrutura  independente,  capacitada  e  especializada,  exclusivamente,  na 

regulação do segmento sob sua alçada, atuação que deve ser livre de ingerências das esferas 

estatais típicas e, sobretudo, em conformidade com a carga técnica inerente à área intervinda. 

Daí, emerge o esforço louvável da ordem jurídica quanto à investidura e à legitimidade da 

ANS, a qual, associando sua independência ao conhecimento técnico e à extensão das funções 

a si atribuídas, desempenha um papel fundamental e complementar do Poder Judiciário rumo 

à vitalidade da saúde suplementar e à regular ponderação dos direitos envolvidos, dado que a 

esfera jurisdicional, em vista de suas limitações técnicas, fecha os olhos às peculiaridades da 

assistência privada à saúde e, com frequência, adota posicionamentos automáticos em direção 

à prevalência do direito à vida sobre as questões privadas e o pacta sunt servanda..

Voltando-se,  pois,  ao  cunho  de  complementação  desempenhado  pelas  agências 

reguladoras em relação à ponderação de interesses sobre o segmento regulado, notadamente 

pelo Judiciário,  no que toca à resolução de lides que envolvam direitos fundamentais dos 

consumidores  e  direitos  puramente  contratuais  ínsitos  aos  fornecedores,  emerge  que 

indubitável é a importância de tal associação à seara intervinda e à compactuação dos bens 

jurídicos conflitantes. Nesse diapasão, atendo-se à peculiar conjuntura da saúde suplementar, 

basta  frisar  que  a  atuação  da  ANS,  quer  em  seu  viés  executivo,  normativo  ou  quase-

jurisdicional, consecuciona um substrato fértil e viável à ponderação e ao sopesamento de 

direitos por órgãos e agentes externos à regulação, o que decorre, mormente, do fato de que 

aquela autarquia, em razão de sua isenção e, principalmente, de seu conhecimento técnico, 

desmistifica questões e destrincha conceitos técnicos,  de modo a facilitar  a apreensão e a 

delimitação da responsabilidade e dos direitos estendidos aos polos regulados.

Nessa senda,  repita-se que, muitas vezes,  a ponderação pelo Poder Judiciário resta 

prejudicada, dando azo a uma responsabilidade quase que irrestrita das operadoras de planos 

de saúde,  mesmo a despeito das  limitações  contratuais,  em virtude de conceitos e termos 

técnicos e internos ao ramo da Medicina, como é o caso da discussão já tratada acerca do 
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sopesamento de direitos nos casos de responsabilidade de urgência e emergência, conjuntura 

na qual, não detendo o julgador o conhecimento preciso a respeito de tais hipóteses clínicas,  

frequentemente foge do real sentido e enquadramento desses casos,  dando azo a soluções 

injustas ou não correspondentes com o setor. Assim, a partir do momento em que a ANS 

adentra nas peculiaridades desses casos, esmiuça e interpreta tais questões técnico-científicas, 

estende aos órgãos extra-regulatórios, inclusive ao Poder Judiciário, um instrumental hábil à 

percepção do grau de proteção que deve ser conferido a cada um dos interesses envolvidos e, 

notadamente, à ponderação dos direitos e à efetiva e justa resolução dos conflitos.

Exemplificativamente nessas linhas, fundamental destacar que, nos termos do tópico 

5.3, a amplitude das funções atribuídas à Agência Nacional de Saúde Suplementar já conferiu 

à mesma a possibilidade de adentrar e esclarecer uma série de pontos inerentes ao segmento 

da saúde privada, notabilizando o desenvolvimento e a harmonia do setor, inclusive por meio 

da facilitação do sopesamento de direitos pelo Poder Judiciário. Nesses termos, reprisem-se 

alguns  dos  esforços  mais  notáveis  da  ANS:  no  exercício  das  atribuições  executivas,  a 

fiscalização da atuação das  operadoras de planos de saúde e a  penalização casuística das 

irregularidades; na seara normativa, as diversas resoluções, entre outras, as direcionadas ao 

Rol  de  Procedimentos  e  Eventos  Básicos  em  Saúde  e  conceituação  de  doenças,  lesões 

preexistentes,  urgência  e  emergência,  as  quais  propiciam a  atividade  jurisdicional;  assim 

como, na função quase-jurisdicional, a pacificação dos conflitos por meio da composição dos 

interesses, desafogando o Judiciário e evitando os desgastes do exercício contencioso.

Contudo, prosseguindo com o raciocínio em comento e trasladando tal sistemática à 

realidade atual da regulação dos planos de saúde, constata-se que a situação atual nem sempre 

se desenrola de forma ideal e positiva, ao contrário dos avanços supraenumerados. Sendo, 

pois, em alguns aspectos, bastante distinta da teoria, mesmo a despeito da conferência de uma 

gama de funções à ANS. Tal é o que se verifica uma vez que referida agência reguladora vem, 

às  vezes,  priorizando exacerbadamente  o  pólo  consumidor314,  ao  abranger  cada  vez  mais 

314 Tratando das deficiências no fenômeno regulatório da saúde privada, Daniela Trettel afirma que um dos 
maiores óbices enfrentados pela ANS é a restrição no seu âmbito de atuação, de modo que se limita a poucos 
pontos dos planos de saúde e deixa de abordar, ademais, questões importantes ao equilíbrio e ao progresso 
setoriais.  Além disso,  destaca  que,  em  2003,  quando  da  submissão  da  atuação  dessa  autarquia  à  uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito, ficou evidenciada a insuficiência da regulação em diversos quesitos, em 
razão do que foram propostas várias recomendações de cunho técnico-administrativo, muitas das quais não 
foram, sequer, atendidas. Merecem destaque entre tais sugestões: “edição de regulamentação para adaptação 
e migração de contratos antigos; acompanhamento, regulação e fiscalização dos contratos antigos com base 
no Código de Defesa do Consumidor […]; estabelecimento de uma política mais justa de reajuste para o 
setor […]; elaboração de regras mais rígidas de transferências de carteiras; […] revisão da Resolução 13 do 
Consu, que restringe atendimentos de urgência e emergência; [...]” (TRETTEL, 2009. p. 35/36).
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procedimentos médicos no rol de cobertura ofertada pelos planos de saúde, assim como ao 

fiscalizar e controlar os preços e as condições de prestação de serviços compactuados nos 

instrumentos dos contratos de planos de assistência privada à saúde respectivos.

Isso é,  pois,  uma enorme afronta  à  dinâmica  aplicável  à  relação consumerista  dos 

planos de assistência privada à saúde, assim como, consequentemente, aos próprios regime e 

ambiente regulatório atribuídos  à Agência Nacional  de Saúde Suplementar,  nos moldes já 

expostos  e  delineados.  Em  outras  palavras,  tal  proteção  exaustiva  do  consumidor  em 

detrimento das operadoras de planos de saúde ocasiona uma desobediência dos princípios e 

regras aplicáveis às relações de consumo, o que abre brechas prejudiciais à obrigatoriedade 

dos contratos, à autonomia das vontades e à boa-fé contratual, gerando, consequentemente, 

uma  onerosidade  excessiva  aos  fornecedores  dos  planos  de  saúde,  o  que  muitas  vezes 

consecuciona a quebra de tais empresas, o que vem se mostrando recorrente nos dias atuais.

Justamente a partir dessa conjuntura, a atuação da ANS vem se afigurando contrária, 

de certa forma, à própria instituição do triângulo regulatório abordada, uma vez que referida 

agência adota uma regulação que pende ao lado do consumidor, deixando de ocupar uma 

posição imparcial apregoada em dita sistemática, isto é, de exercer uma atuação intermediária 

entre  os  consumidores,  as  operadoras  de  planos  de  saúde  e  o  próprio  Governo.  Sem tal 

posicionamento,  inviável  a  concreção da  estabilidade  do setor  e  da  harmonização justa  e 

máxima dos interesses das partes envolvidas, o que constitui fim maior da agência em análise.

Portanto, em vista disso, necessário se conceber uma revisão na regulação que vem 

sendo empreendida  pela  ANS,  no  sentido  de  se  reformular  e  ampliar  as  funções-deveres 

conferidas a tal autarquia especial, distribuindo-as equitativamente entre políticas que visem a 

garantia  do  interesse  público  primário315,  a  observância  dos  interesses  do  consumidor  e, 

consectariamente, o resguardo das finalidades buscadas pelas operadoras dos planos de saúde, 

as quais, como sabido, almejam sempre o lucro, o qual deve ser propiciado e compatibilizado 

com a prestação de serviços amplos e de qualidade, extraindo-se como parâmetro, pois, a 

noção do custo-benefício.  Com escopo em tal mudança, imprescindível se ter sempre como 

objetivo a garantia do regime jurídico de consumo e o equilíbrio das relações contratuais.

À luz de tal pensamento, necessário se repensar tal regulação a partir da ampliação das 

três funções-deveres incumbidas às agências reguladoras e já expostas no item anterior, quais 

315 “Resgatando a antiga bipartição do interesse público em primário e secundário, […] Barroso identifica o 
primeiro como 'a razão de ser do Estado e sintetiza-se nos fins que cabe a ele promover: justiça, segurança e 
bem-estar social'. Já o segundo é caracterizado como 'o interesse da pessoa jurídica de direito público que  
seja parte em uma determinada relação jurídica'” (BINENBOJM, 2006. p. 101).
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sejam  a  executiva,  a  normativa  e  a  judicante.  Dessa  feita,  voltando-se  inicialmente  às 

atribuições  executivas, mister destacar que a revisão defendida deve abranger uma extensão 

das atividades de fiscalização e de sanção das operadoras de planos de saúde suplementar, de 

modo a corresponderem a um poder de polícia cada vez mais atuante e voltado à observância, 

por parte dos fornecedores de serviços, das minúcias legais e contratuais envolvidas no feito, 

representando, pois, um instrumento maior de garantia dos interesses dos consumidores.

Temperando-se tal protecionismo ao consumidor decorrente do inchaço das atividades 

fiscalizatória e sancionatória da ANS, necessário se conceber uma reformulação da função 

normativa, de modo que a mesma deve ser mais voltada às reais peculiaridades e problemas 

envolvidos na prestação de serviços de planos de saúde com qualidade e sem ônus excessivos 

às operadoras. Justamente aqui recai a imprescindibilidade de a autarquia especial voltada à 

saúde suplementar,  valendo-se de  sua enorme capacidade técnica,  elaborar  normatizações 

cada vez mais encarregadas da conferência de maior clareza e transparência aos conceitos  

técnicos e médicos essenciais ao justo e equilibrado desenrolar dos planos de saúde.

A  importância  de  tal  medida  se  extrai  claramente  do  que  já  fora  explicitado, 

notadamente quando do tratamento de conjunturas que envolvam critérios e situações técnicas 

como a dos casos de doenças, lesões preexistentes, urgência e emergência e, igualmente, do 

entendimento  dado pelos  tribunais  às  questões  atinentes  aos  planos  de  saúde,  eis  que  os 

intérpretes e, sobretudo, os aplicadores do Direito se vêem, corriqueiramente, em um dilema, 

ao  terem que  decidir  acerca  que  matérias  técnicas  alheias  à  esfera  de  conhecimento  dos 

mesmos, o que muitas vezes contraria os princípios voltados à Justiça e ocasiona decisões 

destoantes do equilíbrio contratual e setorial e sem qualquer correspondência com a realidade.

Exemplo disso decorre da simples análise da casuística específica relacionada ao dever 

de  cobertura,  pelos  planos de  saúde,  dos  tratamentos  relacionados  a  casos  de  urgência  e 

emergência,  já  exposta.  Nesse  ponto,  é  cediço  o  mandamento  legal  atinente  à  referida 

obrigatoriedade de atuação por parte do plano de saúde; a dúvida recai, pois, sobre quais 

seriam os atendimentos que envolvessem urgência e emergência, dado que a legislação apenas 

se limita a afirmar que aqueles envolvem acidentes pessoais e complicações gestacionais e 

estes, por sua vez, integram risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis.

Clara é, pois, a subjetividade envolvida na caracterização das conjunturas como de 

urgência ou emergência, o que leva os magistrados, muitas vezes, na esteira do capítulo 4, a: 

1)  confundirem tais  casos  entre  si,  o  que  prejudica o tempo da delimitação da cobertura 
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contratual, nos termos da resolução n. 13 do CONSU, supratranscrita; 2) abrangerem em tal 

rol casos graves, mas que não demandam um atendimento de urgência ou emergência, como é 

o caso dos julgados já apresentados e voltados à cobertura de cirurgia bariátrica; 3) excluírem 

do elenco alguns casos que, segundo a prática médica, enquadram-se como de urgência ou 

emergência; 4) tecerem suas próprias concepções de urgência ou emergência, o que contraria, 

totalmente, a disciplina legal que coordena os contratos de planos privados de saúde.

A partir daí, não resta qualquer dúvida acerca da importância da uma regulamentação 

mais  objetiva pela  ANS,  isto  é,  que  seja  mais  acessível  à  população em geral  e  de fácil  

subsunção pelos órgãos jurisdicionais,  o que contribui à consecução do equilíbrio social e 

econômico  em  redor  da  dinâmica  dos  planos  de  assistência  privada  à  saúde  e  garante, 

sobretudo,  a  segurança  jurídica316,  o  que  se  alcança  a  partir  da  conferência  de  maior 

obrigatoriedade  aos  instrumentos  contratuais,  de  uma  maior  previsibilidade  à  cobertura 

contratual, assim como de uma uniformidade em redor da atuação jurisdicional.

Por sua vez, emerge a relevância de se fomentar a própria função judicante ou quase-

jurisdicional exercida pela ANS, o que se busca a partir de uma maior divulgação do papel da 

agência na resolução dos conflitos entre os agentes integrantes do triângulo regulatório, o que 

é desconhecido por muitos, assim como de um maior incentivo à submissão dos conflitos à 

alçada extrajudicial desta autarquia especial, priorizando-se a pacificação e a composição dos 

conflitos e interesses em detrimento do desgaste e da contenciosidade do Poder Judiciário.

Em um prisma prático, a imprescindibilidade de tal medida é salutar à compactuação 

dos  interesses  divergentes  envolvidos  na  relação  de  consumo,  assim  como,  sobretudo,  à 

maximização da estabilidade do setor, dado que a atuação da ANS preconiza, inicialmente, as 

técnicas de resolução de conflitos pacíficas, a exemplo da mediação e da conciliação, as quais 

não só empreendem esforços à decisão dos impasses, mas também buscam resolver todo o 

conflito  social  e  psicológico,  o  que  não  é  garantindo pelo  Judiciário.  De  outra  banda,  a 

eficiência judicante da Agência Nacional de Saúde Suplementar ainda se destaca em relação à 

316 Importante destacar os conceitos de segurança jurídica delineados pelo jurista português Carlos Blanco de 
Morais  e  pela  Ministra  do  Supremo Tribunal  Federal  Cármen Lúcia,  respectivamente:  “[...]  um valor-
pressuposto e imanente do conceito de Direito,  que  tem por escopo garantir  a durabilidade,  certeza e  
coerência da ordem jurídica, permitindo aos membros da colectividade organizarem a sua vida individual,  
relacional  e  colectiva,  mediante  o  imperativo  da  previsibilidade  ou  calculabilidade  normativa  de  
expectativas de comportamento e consequencialidade nas respectivas acções” (MORAIS, 2000. p. 621); e 
“[...] o direito da pessoa à estabilidade em suas relações jurídicas. Este direito articula-se com a garantia da  
tranquilidade jurídica que as pessoas querem ter; com sua certeza de que as relações jurídicas não podem ser  
alteradas numa imprevisibilidade que as deixe instáveis e inseguras quanto ao seu futuro, quanto ao seu 
presente e até mesmo quanto ao seu passado” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes Rocha. O princípio da coisa 
julgada e o vício da inconstitucionalidade. In ROCHA, 2005. p. 168).
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jurisdição  stricto sensu no tocante às decisões técnicas, eis que a mesma se mostra a mais 

competente para a tomada dessas posições,  baseando-se no tecnicismo e vislumbrando as 

soluções mais apropriadas à harmonia contratual e aos objetivos relacionados ao setor.

Dessa feita, torna-se imprescindível se visitar as funções destinadas à atuação da ANS, 

de modo a se propor uma ampliação de sua atuação, a qual deve romper com a proteção 

excessiva  aos  consumidores  e  pautar-se  na  consagração  do  triângulo  regulatório  e  na 

compatibilização de todos os interesses envolvidos e inerentes aos envolvidos na relação das 

avenças de planos de saúde, quais sejam: a qualidade e amplitude dos serviços, a modicidade 

de  preços  devidos  (ambições  do  consumidor),  a  cobertura  dos  serviços  expressamente 

contratados  e  o  alcance  do  lucro  (intuitos  da  operadora),  assim  como  a  observância  do 

interesse público e a prestação escorreita dos serviços públicos (interesse do Estado).

Somente  a  partir  de  tal  sistemática  é  que  se  vislumbra  a  efetiva  observância  dos 

princípios  e  finalidades  relacionadas  ao  regime  consumerista  e,  consequentemente,  a 

estabilidade do setor,  a  prevenção de abusos por parte de uma das partes contratuais e o 

afastamento do enriquecimento ilícito e da onerosidade excessiva, estes últimos incompatíveis 

com a ordem jurídica pátria e, notada e especificamente, com a atividade regulada in questo.

Disso se extrai uma outra implicação advinda da necessária reformulação da dinâmica 

regulatória da ANS, com vistas à maximização dos pontos positivos já alcançados por tal 

autarquia especial e, inclusive, à redução das dificuldades e dos julgamentos automáticos em 

prol do consumidor. Tal reside na necessidade de conferência de previsibilidade às pautas de 

controle dos atos regulatórios emanados da ANS, as quais devem ser temperadas à luz do 

ordenamento  constitucional  e  do  Estado  Regulador  vigentes,  de  modo  a  não  serem 

superficiais  a  ponto  de  retirar  a  legitimidade  das  esferas  típicas  do  Poder  do  Estado  e, 

inclusive,  de  isentarem  a  regulação  econômica  de  sujeição  ao  Poder  Judiciário  nem, 

tampouco, de maneira a serem agressivas em direção à asfixia das funções regulatórias e ao 

esgotamento da autonomia e da isenção atribuídas à autarquia especial em apreço.

Nesses termos, desenvolve-se o capítulo seguinte, o qual, relacionado aos mecanismos 

de  controle  dos  atos  regulatórios,  preconiza  a  atuação  jurisdicional  rumo  à  vigilância  da 

discricionariedade técnica envolvida na atuação da ANS, a qual deve se desenvolver com 

fulcro nos fins ínsitos ao tema, quais sejam, a garantia de estabilidade e a consecução do 

desenvolvimento do segmento,  a compatibilização dos direitos envolvidos à luz da ordem 

constitucional consagrada, assim como a concreção da segurança jurídica no setor regulado.
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6. CONTROLE JUDICIAL DA DISCRICIONARIEDADE DO ATO REGULATÓRIO 

COMO GARANTIA DA ESTABILIDADE DO SETOR DE SAÚDE PRIVADA

Partindo de todo o raciocínio e da integralidade das ideias empreendidas ao longo do 

estudo  em apreço,  sobretudo  em vista  da  constatação da  necessidade  de  uma assistência 

privada à saúde rumo à universalização do acesso à saúde, assim como da salutar ponderação 

entre os graus de exigibilidade dos direitos dos usuários de planos de saúde e de limitação da 

responsabilidade das operadoras de saúde e, igualmente, da incumbência da Agência Nacional 

de Saúde Suplementar rumo à harmonia e ao desenvolvimento de tal segmento econômico, 

afigura-se  mister,  inclusive  à  manutenção da  unidade  e  da  vitalidade  do  sistema jurídico 

vigente,  a  adoção  e  a  implantação  de  pautas  e  balizas  à  regulação  desempenhada  pela 

autarquia especial em comento, sob pena de se dar margem a uma intervenção estatal no setor 

privado incompatível com a proteção constitucional da iniciativa privada ou, ainda, incapaz 

de garantir a ordem e a realização do interesse público primário, nos termos já denotados.

Dessa feita, emerge a imprescindibilidade de mecanismos cogentes hábeis ao controle 

dos atos regulatórios da agência reguladora incumbida da vigilância da saúde suplementar, 

para o fim de se viabilizar o êxito e a consecução das finalidades da regulação econômica, 

quais sejam o equilíbrio e o desenvolvimento setoriais e o alcance do interesse público, a 

partir da concretização de uma ingerência mínima na iniciativa privada, nos termos exatos do 

que propõe a ordem constitucional. Assim, faz-se essencial que tais instrumentos de controle 

sejam idôneos e capazes de recair sobre as amplas funções da ANS, justamente em razão do 

que,  como será  visto,  não  provêm  de  uma  única  esfera  do  Poder  do  Estado,  mas,  sim, 

espraiam-se  entre  meios  de  controle  exercidos  pelas  esferas  Executiva,  Legislativa  e 

Judiciária, além da previsão de um controle social, isto é, incumbido à própria sociedade.

À luz disso é que serão tecidos os tópicos seguintes, os quais, almejando o sucesso da 

regulação, a concreção do direito social à saúde e voltando-se à consagração da segurança 

jurídica a partir do controle dos atos regulatórios emanados da ANS, passam a examinar os 

mais relevantes aspectos inerentes à vigilância exercida sobre as agências reguladoras, dentre 

os quais: a legitimidade e os meios de controle dos atos; a inafastabilidade da jurisdição e as  

pautas  de  atuação  em sede  do  mérito  administrativo  da  agência;  bem  como  o  papel  do 

controle judicial da discricionariedade técnica rumo à efetivação da segurança jurídica e às 

consequentes satisfação dos fins da regulação e plena efetivação do acesso à saúde no Brasil.
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6.1 LEGITIMIDADE E OS MEIOS DE CONTROLE DOS ATOS REGULATÓRIOS

À luz do raciocínio em disceptação, há de se adiantar, prima facie, naquilo que toca ao 

exame da legitimação do controle empreendido sobre a atuação das agências reguladoras, que 

referida vigilância  sobre os  atos regulatórios  decorre,  notadamente,  do viés  republicano317 

impingido  no  modelo  de  Estado  vigente  e,  consequentemente,  no  sistema  constitucional 

consagrado a partir da promulgação da Carta Constitucional de 5 de outubro de 1988318. Tal é 

o que ocorre uma vez que, ao contrário do ocorrido em momentos constitucionais anteriores, a  

Nova Ordem Constitucional não mais admite o exercício de um Poder irrestrito e ilimitado 

por parte dos entes estatais, de modo que o agente público, ora, passa a agir de acordo com o 

que preceitua expressamente a ordem jurídica pátria, segundo pautas de legalidade, probidade 

e transparência, conforme preceitos do artigo 37,  caput,  da Constituição Republicana319, sob 

pena  de  configuração  da  responsabilidade  da  Administração  Pública  pela  prática  de  atos 

incompatíveis com a realização e a busca da plena efetivação do interesse público primário.

Assim,  em razão do Estado de Direito  corolário do caráter  infralegal  da atividade 

administrativa  e  tendo  em  vista  a  submissão  da  Administração  Pública  ao  ordenamento 

317 Sobre tal tema, Geraldo Ataliba defende que: “Regime republicano é regime de responsabilidade. Os agentes 
públicos  respondem pelos  seus atos.  Todos são,  assim,  responsáveis,  Michel Temer afirma: Aquele que 
exerce função política responde pelos seus atos. É responsável perante o povo, porque o agente público está  
cuidando da  res  publica.  A responsabilidade é corolário do regime republicano” (Elementos de Direito 
Constitucional). [...] A responsabilidade é a contrapartida dos Poderes em que, em razão da representação da 
soberania  popular,  são  investidos  os  mandatários.  É  lógico  corolário  da  situação  de  administradores,  
lato sensu, ou seja, de gestores de coisa alheia. Dalmo Dallari assevera: 'Todos os que agirem, em qualquer 
área  ou  nível,  como integrantes  de  algum órgão  público  ou  exercendo  uma função  pública  devem ser 
juridicamente  responsáveis  por  seus  atos  e  omissões.  Para  efetivação  dessa  responsabilidade  é  preciso 
admitir  que  o  agente  do  poder  público  ou  o  exercente  de  função  pública  possam ser  chamados  a  dar 
explicações, por qualquer pessoa do povo, por um grupo social definido ou por um órgão público previsto na 
Constituição como agente fiscalizador' [...] Se a coisa pública pertence ao povo, perante este todos os seus  
gestores devem responder.  [...]  Diversos matizes tem a responsabilidade dos mandatários executivos,  no 
regime republicano: político, penal e civil. Quer dizer: nos termos da Constituição e das leis, respondem eles 
[...] perante o povo, ou o Legislativo ou o Judiciário por seus atos e deliberações. Nisso opõe-se a República  
às  demais  formas  de  governo,  principalmente  a  Monarquia,  regime  no  qual  o  chefe  do  Estado  é 
irresponsável  (the king can do no wrong)  e,  por  isso,  investido vitaliciamente.  Quanto aos mandatários 
investidos de função legislativa, a responsabilidade será política e disciplinar” (ATALIBA, 1998. p.65/66).

318 Reforçando a imprescindibilidade de meios de controle dos atos oriundos das agências reguladoras, bem 
como, o fato de que a autonomia e a independência destas autarquias especiais não implicam a isenção de 
responsabilidade: “A necessidade de autonomia no desempenho de funções regulatórias não pode imunizar a 
agência reguladora de submeter-se à sistemática constitucional. A fiscalização não elimina a autonomia, mas 
assegura à sociedade que os órgãos titulares do poder político não atuarão sem limites, perdendo de vista a 
razão de sua instituição, consistente na realização do bem comum” (JUSTEN FILHO, 2002. p. 584/585).

319 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Artigo 37, caput: “A administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]”.
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constitucional vigente, resta clara a legitimidade e a viabilidade do controle realizado sobre os 

entes reguladores independentes. Nessa toada, haja vista serem estes integrantes da estrutura 

da Administração indireta, não há que se falar em uma isenção de suas responsabilidades ou 

no desprovimento de seus limites,  de modo que o controle  incidente sobre a atuação das 

mesmas se encontra abrangente e na mesma amplitude de suas funções320, eis que pode ser 

realizado pelas esferas do Poder  Executiva,  Legislativa e  Judiciária, podendo, ademais, ser 

exercido pela própria sociedade, através da modalidade  social321. À luz disso e em vista do 

foco principal no controle judicial, mister se tecer uma breve explanação acerca dos meios de 

controle social, executivo e legislativo, a fim de se prosseguir ao item do controle judicial.

Destarte,  voltando-se primeiramente à  fiscalização social322,  há de se frisar  que tal 

mecanismo busca fundamento  na própria dinâmica das agências e no cumprimento de seu 

papel de veículo de diálogo entre agentes econômicos, sendo, pois, uma espécie de controle  

interno. Desenvolve-se por meio das ouvidorias e pelos mecanismos de representação e de 

reclamação  disponibilizados  à  sociedade  e  aos  agentes  regulados,  assim  como  mediante 

inequívoca atuação das associações de consumidores e de organizações não-governamentais 

afeitas ao desenvolvimento do segmento intervindo. Pode-se materializar, inclusive, através 

da  abertura  e  da  promoção  de  consultas  e  audiências  públicas,  estas,  fomentadoras  de 

discussões entre os polos regulados, para o fim de se alcançar uma regulação satisfatória a 

todo o setor e, ademais, a edição de regras condizentes com a proposta regulatória. Entretanto, 

na prática, tal instrumento não se mostra dos mais eficientes, sequer para a área da saúde 

320 No sentido da possibilidade de controle da atuação do administrador público,  a própria Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, um dos maiores marcos na garantia de direitos, já previu em seu  
artigo  15:  “A sociedade  tem o  direito  de  pedir  contas  a  todo  agente  público  pela  sua  administração” 
(DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO, 1789. Art. 15).

321 Abordando a nova concepção republicana da responsabilidade do Estado e de limitação da autonomia das 
agências reguladoras, Alexandra Amaral prescreve que “[...] a idéia de independência no Estado de Direito 
não é absoluta, na medida em que deve comportar sempre a noção de controle. A limitação da autoridade  
consubstancia, assim, uma idéia fundamental do Estado moderno. Nesse contexto, a independência como 
característica basilar das agências reguladoras não afasta a necessidade de controle, antes até não prescinde 
de sua existência. Com efeito, a legitimidade de suas decisões deve ser aferida de forma constante pelos 
diversos meios de controle, não apenas o legislativo, o administrativo e o jurisdicional, mas principalmente o 
controle  social.  A entidade  reguladora  é entidade  que  se  compatibiliza,  portanto,  com  o  princípio  da 
separação de poderes e com o sistema de freios e contra-pesos” (AMARAL, 2008. p. 76).

322 “O  controle  social,  exercitável  em tese  sobre  todas  as  atividades estatais,  assume um papel  de  grande 
relevância na regulação, pois este instituto tem vocação para o atendimento imediato dos administrados no 
âmbito de seus respectivos setores  de modo que,  por  isso,  é desejável  e  até  necessário que  participem 
intensamente  dos processos regulatórios. O cabimento dessa específica modalidade de participação social 
dirigida amplamente ao controle da legalidade, legitimidade e licitude dos atos das agências reguladoras não 
necessita  estar  prevista  na  lei  instituidora,  uma  vez  que  a  Constituição  já  a  assegura  em  inúmeros 
dispositivos, mas tanto a lei instituidora como o regimento de cada uma dessas entidades deverá prever o 
acesso dos interessados e definir os processos participativos, para que se realize o mais amplamente possível 
esta saudável modalidade difusa de controle” (MOREIRA NETO, 2003. p. 202/203).
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suplementar, eis que demanda uma grande participação da sociedade, a qual ainda é pouco 

mobilizada no sentido do reclamo da qualidade dos serviços públicos regulados323.

De outra banda, no que pertine ao controle executivo324, mister destacar que o mesmo 

haure legitimidade na própria Constituição Federal, precisamente no inciso II do seu artigo 

84,  segundo o qual  compete ao Presidente da República, com o auxílio dos Ministros de  

Estado, a direção superior da administração federal. Quanto às suas características, constata-

se que tal fiscalização pelo Executivo: 1) busca validade no fato de que, apesar de autônoma, 

a  agência  reguladora  se  encontra  vinculada  à  Administração  Direta,  não  podendo  desta 

divergir quanto à consagração do interesse público; 2) dá-se de ofício ou mediante provocação 

dos  interessados,  inclusive  por  meio  do  recurso  hierárquico  impróprio325,  este, meio  de 

impugnação dirigido a uma autoridade superior, porém, que não detém vínculo de hierarquia 

imediata  com a  autoridade  cujo ato  fora  impugnado,  dado haver  descentralização,  e  não 

desconcentração. 3) pode  analisar  a  regularidade  administrativa  das  agências  (atividades-

meio) ou a preservação das competências próprias e dos demais órgãos e entidades do Estado, 

ressalvando-se as atividades-fim (a exemplo da regulação econômica)326;  4) é desprovida de 

323 Em  estudo  prático  sobre  a  efetividade  da  ANS  como  veículo  de  interlocução  dos  interesses  dos 
consumidores e da sociedade, Sônia Barone denota a dificuldade de extração de conclusões claras a respeito 
da temática, a qual se deve “em parte porque, em sua grande maioria, esses consumidores não conhecem a  
existência  da  Agência  (somente  17%  do  universo  pesquisado  conhece  ou  '  ouviu  falar')  faltando-lhe, 
portanto, visibilidade junto a esse importante ator da regulação. […] Também o fato de que o mercado de 
saúde suplementar funcionou durante tanto tempo sem regulamentação, acostumou seus usuários a buscarem 
outros interlocutores, junto à própria operadora, aos escritórios do PROCON, ao Ministério da Saúde, entre 
outros. A informação encontra-se, ainda hoje, fragmentada, o que sugere que a ANS deve fortalecer sua 
imagem como verdadeiro órgão interlocutor desses consumidores, bem como deve dar relevância ao canal 
especializado criado para [...][o atendimento à sociedade]” (BARONE, 2003. p. 127/128).

324 “O controle político se faz presente já no projeto de lei de criação da agência reguladora, onde devem ser 
fixadas as competências, a estrutura da administração, o valor da taxa de regulação, o critério de nomeação 
de dirigentes e exoneração, a organização e remuneração de seus agentes. Ademais, cumpre registrar que,  
por  força  de  lei,  as  agências  deverão  implementar  as  diretrizes  políticas  traçadas  pelos  órgãos  da 
Administração direta [...] como autênticas autarquias, estão, portanto, as agências reguladoras submetidas ao 
poder de supervisão e tutela, exercido pelo Poder Executivo, que com elas celebra um contrato de gestão 
contendo as diretrizes políticas de sua atuação administrativa, consubstanciado importante instrumento de 
controle e de avaliação de desempenho dos dirigentes”  (AMARAL, 2008. p. 78/79).

325 Apesar de ser controverso o cabimento do recurso hierárquico impróprio em face de atos regulatórios, o STJ,  
por meio de sua primeira seção, já decidira afirmativamente a questão no Mandado de Segurança de n.  
6.737, julgado em 10/04/2002, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, o qual reconheceu expressamente que 
“Todo e qualquer órgão da Administração Federal, direta ou indireta, está sujeito à supervisão do Ministro de  
Estado  competente,  cabendo-lhe  também conhecer  de  recursos  providos  de  órgãos  subordinados  ou  de 
entidades vinculadas ao seu Ministério, com base na hierarquia ou na supervisão ministerial”.

326 Examinando as várias controvérsias a respeito do cabimento do recurso hierárquico impróprio contra atos 
emanados das agências  reguladoras,  Sérgio Guerra,  na mesma linha de pensamento de Marcos Juruena 
Villela Souto e Odete Medauar e alicerçando-se na vinculação da Administração Pública Indireta à Direta, 
passa a defender a adequação de tal meio insurgencial nos casos de discussões atinentes à mera regularidade 
das agencies ou à preservação das competências do Estado, excepcionando-se tal instrumento nas hipóteses 
de controle das atividades-fim dessas autarquias. Dessa forma, leciona o seguinte: “Concorda-se, pois, com 
o pensamento daqueles doutrinadores que não admitem recurso hierárquico impróprio contra as decisões 
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maiores formalidades ou de um forte rigor técnico na supervisão das agencies327.

Por sua vez, voltando-se ao controle legislativo, há de se asseverar que a atuação das 

agências reguladoras é controlada pelo Parlamento, em regra, sob um viés dúplice, ou seja, 

por meio de esforços do Poder Legislativo: indireto, o qual se concretiza a partir do momento 

em que este aprova a lei regente da autarquia especial; ou, ademais,  direto, ao homologar a 

indicação dos dirigentes das agencies. De outra banda, ainda, afigura-se importante o controle 

realizado pelo próprio Parlamento Federal por meio do Tribunal de Contas328, através do qual 

compete ao Congresso fiscalizar a administração direta e indireta, podendo sustar, por meio 

de decreto legislativo, os atos que exorbitem das funções regulamentar e normativa, como 

uma forma de garantia da observância, por parte das autarquias especiais em comento, dos 

limites do fenômeno da deslegalização ou delegificação já abordados, da primazia de sua 

função típica legislativa, assim como na condição de instrumento concreto à apreciação dos 

atos de concessão de emissoras de rádio e televisão e de aprovação de iniciativas nucleares.

Ademais, de fundamental importância ao êxito do fenômeno regulatório e do alcance 

de  seus  fins,  emerge  a  imprescindibilidade  do  controle  judicial dos  atos  emanados  das 

agências  reguladoras,  precisamente  porque  a  atuação  jurisdicional  e  o  papel  substitutivo 

desempenhados pelo Poder Judiciário na composição das lides se afiguram o instrumental 

finais das Agências Reguladoras  […], quando exercem as  funções executivas,  normativas ou judicantes 
dentro dos limites de suas competências regulatórias. No entanto, é plausível inferir ser cabível o recurso 
hierárquico impróprio contra as decisões do órgão máximo das Agências Reguladoras quando deliberarem 
acerca de temas exclusivamente relacionados às políticas públicas do setor regulado, em flagrante usurpação 
de competência do Poder Legislativo e do Poder Executivo” (GUERRA, 2005. p. 256/257).

327 Sobre a falta de formalismos no controle executivo das agências reguladoras, o Parecer AC-51, da AGU, 
preceitua: “A ausência de rigor técnico aqui é tamanha que apenas alguns dados bastam para comprovar isso.  
Primeiro: as leis que tratam da ANEEL e da ANP não prevêem nenhum pedido de reconsideração ou recurso 
a ser julgado pelas próprias agências, não sendo crível que a elas não seja dado rever suas próprias decisões 
e que os particulares não possam demandar nesse sentido. Segundo: a Lei da ANA diz expressamente que 
-compete à Diretoria Colegiada conhecer e julgar pedidos de reconsideração de decisões de componentes da 
Diretoria-, quando, tecnicamente, se o órgão que apreciará o pedido (Diretoria Colegiada) não é o mesmo 
que proferiu a decisão (componentes da Diretoria), não há que se falar em pedido de reconsideração, mas em  
recurso,  como corretamente  previsto  nas  Leis  da  ANS e  da  ANCINE.  Terceiro:  as  Leis  da  ANATEL, 
ANVISA e ANAC fazem o contrário, pois prevêem o cabimento de recurso contra suas próprias decisões, a 
serem julgados por  elas  mesmas,  quando o  correto  seria  falar-se  em pedido  de  reconsideração,  porque 
apreciado pelo mesmo órgão que proferiu a decisão impugnada” (MENDONÇA, no prelo, 2007. p. 122).

328 Sobre  o  controle  do  Tribunal  de  Contas:  “Outra  instância  de  controle,  diretamente  ligada  ao  controle 
exercido pelo Parlamento, é o controle a cargo dos Tribunais de Contas [...] Acerca deste ponto, entendo que 
além de auxiliar o Congresso, oferecendo o suporte técnico eventualmente demandado, a competência dos 
Tribunais de Contas para controlar a atividade dos reguladores decorre diretamente da atividade regulada.  
[...] Note-se [...] que dentro do conjunto de interesses tutelados pelos órgãos de regulação (consumidores,  
interesses  do  Estado,  competidores,  cadeia  econômica,  prestadores  de  serviços),  cabe  aos  Tribunais  de 
Contas exercer o controle apenas no tocante aos interesses afetos ao poder público. [...][Do contrário,] seria  
aquiescer com a possibilidade dos Tribunais de Contas se substituírem nas competências dos órgãos de 
regulação, sem terem eles poderes para exercer tais competências ou meios para adequadamente engendrar o 
necessário equilíbrio de interesses intrínsecos à regulação” (MARQUES NETO, 2005. p. 245/246).
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definitivo de pacificação dos  conflitos  em poder  do Estado. Inclusive porque,  nos  exatos 

termos da Constituição Federal de 1988, preconizou-se, objetivamente, a inafastabilidade e a 

imperatividade do provimento jurisdicional, ao se consagrar, nos incisos XXXV e XXXVI do 

artigo 5º, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito  

nem, tampouco, prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.  

Dessa feita, inegável e peculiar é a relevância da Jurisdição em sede de controle da atuação 

das autarquias especiais afetas à regulação econômica, especialmente da ANS, em razão do 

que se afigura mister, ora, um exame específico e aprofundado de tal espécie de controle.

6.2 O CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS REGULATÓRIOS DA ANS

Na esteira do raciocínio consignado nos parágrafos acima e adentrando-se,  ora,  no 

controle  judicial  dos  atos regulatórios,  dada a  sua fundamentalidade e  o papel inexorável 

desempenhado pelo Poder Judiciário na garantia da responsabilidade republicana, bem como 

da  regularidade  e  da  constitucionalidade  da  atuação  administrativa,  urge  reprisar  que  tal 

mecanismo jurisdicional  de  controle  se  legitima,  conforme já  denotado,  na  própria  Carta 

Constitucional, notadamente no princípio da inafastabilidade da jurisdição e na garantia da 

intangibilidade da coisa julgada,  estes os quais incumbem à esfera judicante o papel máxime 

na garantia da ordem jurídico-administrativa, não havendo que se falar, absolutamente, em 

ingerências  indevidas  sobre  as  esferas  estatais  ou,  sequer,  em  ofensas  à  Separação  dos 

Poderes, desde que exercidas as funções dentro dos limites constitucionais e legais vigentes.

Justamente à  luz disso,  denote-se que,  à  validade  da análise  jurisdicional  dos  atos 

administrativos, especificamente daqueles emanados das agências reguladoras, é mister que o 

agente público investido da jurisdição se atenha aos limites consagrados no sistema jurídico 

pátrio, de modo a não intervir irregularmente na atividade da Administração Pública, a qual, 

como  cediço,  encontra-se  atribuída  de  considerável  carga  de  discricionariedade,  esta, 

objetivamente alheia ao exame judiciário. Trasladando-se tal peculiaridade ao tema, verifica-

se, com precisão, o salutar esmiuçamento do assunto, a fim de se decotar a discricionariedade 

técnica infensa à atuação das autarquias regulatórias e, consequentemente, de se minudenciar 

o grau, assim como as pautas, a extensão e a natureza da intervenção jurisdicional sobre os 

atos regulatórios, especificamente com vistas à consecução dos fins da regulação, quais sejam, 

in casu,a harmonia e o desenvolvimento da saúde suplementar e, ainda, a satisfatoriedade e a 
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efetivação do acesso à saúde, nos termos constitucionalmente propostos e consagrados.

6.2.1  Da distinção  entre  vinculação  e  discricionariedade  da  Administração  ao 

interesse público inserto na natureza técnica dos atos das agências reguladoras

Tendo  em vista,  portanto,  a  necessária  atribuição  de  pautas  restritivas  ao  referido 

controle jurisdicional  efetivado sobre atos da Administração Pública e, inclusive, sobre os 

expedientes  emanados  da  atuação  das  agências  reguladoras  pátrias,  estas  as  quais,  como 

sabido, integram a Administração Pública Indireta na qualidade de autarquias públicas em 

regime  especial,  sob  pena  de  restarem prejudicados  os  primados  da  Independência  e  da 

Harmonia das esferas do Poder do Estado, estes, consagradores da teoria dos  Checks and 

Balances  ou Freios  e  Contrapesos,  impende  destacar,  ora,  a  salutar  limitação  da  atuação 

substitutiva da Jurisdição quanto àqueles atos administrativos eivados de discricionariedade, 

isto é, materializados a partir da apreensão de critérios de conveniência e oportunidade.

Exatamente  à  luz  disso,  cumpre  adiantar  que  o  exame  judiciário  se  realiza,  por 

excelência e de modo integral, sobre os atos administrativos vinculados, os quais devem total 

observância ao princípio da legalidade estrita e, naquilo que toca, especificamente, aos atos 

discricionários,  efetua-se de modo matizado e restrito, atendo-se, básica e precisamente, à 

avaliação da regularidade formal e da legitimidade dos elementos vinculados em redor dos 

expedientes da Administração. Nesses termos, avançando-se a uma categorização dos atos 

administrativos e regulatórios no que concerne às cargas de vinculação e de discricionariedade 

em redor dos mesmos, afigura-se salutar o aprofundamento, ainda no presente momento, do 

nível de carga técnica em redor dos atos discricionários emanados das atividades das agências 

reguladoras pátrias, notadamente, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

A atenção acerca dessa questão é inafastável e essencial, haja vista se encontrar no 

cerne central do presente estudo, devendo-se adiantar que a mesma peculiariza e legitima a 

dinâmica regulatória, eis que propicia à agency em apreço, qual seja a Agência Nacional de 

Saúde Suplementar, o desempenho de todas as suas funções de modo regular, responsável e 

desprovido de ingerências judiciárias indesejáveis e não condizentes com a responsabilidade 

estatal  ou  com o Princípio  Constitucional  da  Separação  dos  Poderes  e  ainda,  por  via  de 

consequência,  viabiliza  e  potencializa  o  alcance  do  equilíbrio  dos  serviços  envolvidos,  a 

harmonização  e  sustentabilidade  do  setor  regulado,  bem  como  o  desenvolvimento  do 
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segmento da assistência suplementar à saúde e a efetivação do direito fundamental à saúde.

Com base nas peculiaridades em redor da dinâmica das agências reguladoras, é cediço 

que, para o desempenho de uma gama de funções, as quais, como já visto, variam das mais 

simples atividades administrativas até aquelas normativas e de julgamento, faz-se mister o 

acúmulo, nessas autarquias especiais, de consideráveis cargas de conhecimento técnico acerca  

do setor  regulado e  de  juízos  de discricionariedade,  a  fim de que pautem suas decisões, 

corriqueiramente, em tecnicismos e em critérios de conveniência e oportunidade, almejando a 

consecução  de  um  grau  ótimo  do interesse  público  primário  ou  legítimo.  Daí,  bastante 

apropriado falar no exercício de uma discricionariedade técnica por parte dessas agências.

Dessa  forma,  necessário  partir  o  raciocínio  da  perspectiva  do  Estado  de  Direito, 

segundo a qual a atividade administrativa possui um caráter infralegal, no sentido de que toda 

atuação  do  administrador  público  deve  se  pautar  na  ideia  da  legalidade  administrativa,  

consoante a qual a Administração só pode fazer o que lhe é expressa e legalmente permitido.  

Nessa  esteira,  fundamental  se  afirmar  que  todo  o  exercício  administrativo,  seja  ele 

consubstanciado em atos vinculados ou discricionários, somente se legitima ante a existência 

de legislação prévia dispositiva sobre determinado tema, sob pena de flagrantes arbítrios.

Tal  submissão  legal  se  justifica  claramente,  eis  que  a  finalidade  de  toda  a 

Administração é a consecução e a maximização do  interesse público real ou primário,  nos 

moldes já explicitados e consoante os princípios regentes da Administração Pública, quais 

sejam, sobretudo,  os  preceitos  da  supremacia  e  da indisponibilidade  do interesse  público. 

Justamente à luz de tal entendimento e com vistas à consecução de tal fim maior do Estado é 

que emergem os dois deveres329 ou poderes instrumentais atribuídos ao administrador público 

pelo regime jurídico-administrativo, quais sejam: os poderes vinculado e discricionário.

Nessa toada,  salutar destacar que o poder vinculado, sendo aquele que não admite 

qualquer  margem  de  escolha  ou  de  opção  ao  administrador,  apenas  impõe,  quando  da 

ocorrência de sua hipótese de incidência, o cumprimento da obrigação legal prevista em lei, 

reputada pelo legislador como a única medida consagradora do interesse público330. Não cabe, 

329 Sobre a condição instrumental dos atos: “Na Ciência do Direito Administrativo, erradamente e até de modo 
paradoxal, quer-se articular os institutos do direito administrativo [...] em torno da ideia de poder, quando o 
correto seria articulá-los em torno da ideia de dever, de finalidade a ser cumprida. [...] Como não há outro 
meio para se atingir essa finalidade, para obter-se o cumprimento deste dever, senão irrogar a alguém certo  
poder instrumental,  ancilar ao cumprimento do dever, surge o poder, como mera decorrência, como mero  
instrumento impostergável para que se cumpra o dever” (BANDEIRA DE MELLO, 2012. p. 15).

330 “A lei, ao regular as várias possíveis situações a ocorrerem no mundo real, pode disciplinar a conduta do 
agente público estabelecendo de antemão e em termos estritamente objetivos, aferíveis objetivamente, quais  
as situações de fato que ensejarão o exercício de uma dada conduta e determinando, em seguida, de modo 
completo, qual o comportamento único que, perante aquela situação de fato, tem que ser obrigatoriamente 
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pois, qualquer valoração pelo executor da lei acerca de como proceder, em que momento agir 

ou, tampouco, se pode deixar de atuar; a lei expressamente determina e vincula a sua atuação, 

cabendo ao agente única e exclusivamente a execução do mandamento legal à realidade. Em 

razão disso, muitos confundem a vinculação com uma mera subsunção da norma aos fatos.

Já o poder discricionário, de outra banda, decorre da impossibilidade de o legislador 

prever e regular a totalidade dos casos fáticos verificáveis em redor da atuação e da busca pela  

consecução dos interesses da Administração Pública, dada, sobretudo, a complexidade e o 

dinamismo da realidade. Dessa forma, essencial frisar que referida limitação recaída sobre a 

atuação  legislativa,  leva  o  legislador  a  conferir  expressamente  ao  administrador  uma 

considerável  carga de escolha e  de tomada de posicionamentos,  segundo a qual  o agente 

público investido da atividade administrativa ficará incumbido da análise concreta, a partir do 

recurso a critérios legítimos de conveniência e oportunidade331 332, a respeito de qual a solução 

prática que melhor corresponde ao interesse público333 e aos demais preceitos administrativos.

Nesse viés, afigura-se necessário afirmar que, mesmo a despeito de caber ao executor 

das leis a valoração e a ponderação da conveniência e da oportunidade in concreto, sua opção 

deve se balizar sempre no interesse público primário, dado que a discricionariedade atribuída 

não  se  estende  à  finalidade do  ato  a  ser  praticado,  à  qual  o  administrador  se  encontra 

plenamente vinculado334. Não há que se falar, pois, na atribuição de discricionariedade plena 

tomada pelo agente. Neste caso, diz-se que existe vinculação” (BANDEIRA DE MELLO, 2012. p. 16).
331 Reforçando tal entendimento, vê-se que “[...] la discrecionalidad comporta, como se reconoce por doquier,  

la necesidad de tomar en cuenta criterios no estrictamente jurídicos para adoptar la decisión, es decir,  
criterios  políticos,  técnicos,  económicos  o  de  mera  oportunidad  o  conveniencia  (económica,  social,  
organizativa), según los casos. Criterios que han de utilizarse bien para adoptar una iniciativa de gobierno  
o de gestión, bien para aplicar una directriz legal imprecisa, bien para valorar una situación de hecho para  
la que la ley dispone una cierta consecuencia, bien para optar entre una u otra soluciones posibles cuando  
la terea de gobernar o de administrar impone una decisión [...]” (SÁNCHEZ MORÓN, 1994. p. 114).

332 Mister asseverar que a discricionariedade não se confunde com a aplicação do direito, dado que este envolve 
meramente juízo de juridicidade, ao passo que a primeira envolve juízos de juridicidade (dado o caráter 
infralegal  da  atividade  administrativa)  e  de  discricionariedade  (oportunidade  e  conveniência).  A esse 
respeito,  salutar  a  lição  de  Vladimir  da  Rocha  França,  segundo  quem:  “Na  discricionariedade,  há 
convivência entre essas duas lógicas [juridicidade e discricionariedade] haja vista a mesma constituir  um 
processo jurídico de decisão que admite a inserção controlada de elementos políticos na formação e 
concretização  da  norma  jurídica.  Não  há  espaço,  no  Estado  de  Direito,  para  decisões  oriundas  de 
processos lastreados somente em juízo de oportunidade” (FRANÇA, 2000. p. 40).

333 “[...] a única razão lógica capaz de justificar a outorga de discrição reside em que não se considerou possível  
fixar, de antemão, qual seria o comportamento administrativo  pretendido como imprescindível  e reputado 
capaz de assegurar,  em todos os casos,  a única solução prestante para atender com perfeição ao interesse 
público que inspirou a norma. Daí a outorga da discricionariedade para que o administrador – que é quem se 
defronta com os casos concretos – pudesse, ante a fisionomia própria de cada qual, atinar com a providência 
apta a satisfazer rigorosamente o intuito legal”  (BANDEIRA DE MELLO, 2012. p. 33).

334 “A administração serve, necessariamente,  a  interesses públicos caracterizados.  Não é lícito à  autoridade 
servir-se de suas atribuições para satisfazer interesses pessoais, sectários ou político-partidários, ou mesmo a 
outro interesse público estranho à sua competência. A norma de direito atende a fins específicos que estão  
expressos ou implícitos em seu enunciado. A finalidade é, portanto, [...] condição obrigatória de legalidade 
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ao  gestor  público,  mas,  sim,  na  extensão  de  uma  limitada  carga  de  conveniência  e 

oportunidade, que só pode transitar em redor de alguns elementos dos atos administrativos.

Por sua vez, assim como ocorre com a finalidade, necessário salientar que, igualmente, 

outros  elementos dos atos administrativos  não admitem o recurso aos  referidos juízos  de 

discricionariedade,  quais  sejam,  especificamente,  a  forma e  a  competência.  Em  outras 

palavras, nos termos da melhor e mais abalizada doutrina e Jurisprudência pátrias, somente os 

elementos consubstanciados no objeto e no motivo dos atos administrativos é que comportam 

a aplicação das cargas de oportunidade e conveniência335 por parte do administrador público, 

de modo que o mérito administrativo se resume única e exclusivamente a tais elementos que 

admitem  discricionariedade,  correspondendo,  pois,  ao  teor  de  decisão  política  da 

Administração ao qual o Judiciário não pode, em tese, adentrar ou substituir336.

Sob referido prisma, dada a importância maior do poder discricionário à temática dos 

atos regulatórios e do controle judicial das agências reguladoras, necessário se conceituar, a 

partir exposto, a discricionariedade como sendo, direta e objetivamente: a conferência legal  

de uma margem de liberdade ao administrador, a fim de escolher, segundo critérios razoáveis 

de conveniência e oportunidade e de acordo com a casuística, qual a solução que mais se  

adequa e viabiliza a concretização do interesse público337.  Nessa senda, trasladando-se tal 

discricionariedade  à  dinâmica  da  regulação  estatal  sobre  o  domínio  econômico,  mais 

precisamente à seara da atuação das agências reguladoras, depreende-se, de maneira clara, que 

a mesma adquire uma feição bastante peculiar in casu, eis que, aliando-se notadamente ao alto 

grau de conhecimento técnico apreendido por tais autarquias especiais, origina a chamada 

discricionariedade técnica, conforme reiteradamente antecipado em momentos anteriores338.

nos atos administrativos” (TÁCITO, Caio. Apud FRANÇA, 2000. p. 101).
335 Sobre os elementos do ato administrativo, vê-se que “todo ato administrativo tem um mínimo de vinculação. 

A lei não abdica de indicar a competência, a forma nem a finalidade dos atos administrativos materiais. [...] 
O motivo e o objeto constituem a residência natural da discricionariedade administrativa, quando admitida 
em lei. [...] A oportunidade do ato é vinculada ao motivo, à identificação e formação dos pressupostos fáticos  
e jurídicos que justificam a inserção do ato administrativo no ordenamento jurídico. Já a conveniência incide 
sobre o objeto do ato, isto é, o conteúdo do provimento estatal” (FRANÇA, 2000. p. 96/100).

336 “[O mérito administrativo] constitui um aspecto do procedimento da Administração, de tal modo relacionado  
com circunstâncias e apreciações só perceptíveis ao administrador, dados os processos de indagação de que 
dispõe e a índole da função por ela exercida, que ao juiz é vedado penetrar no seu conhecimento. Se o 
fizesse,  exorbitaria,  ultrapassando o campo da apreciação jurídica (legalidade e legitimidade),  que lhe é 
reservado como órgão  específico  de  preservação  da  ordem legal  para incursionar  no terreno  da  gestão 
política [...], próprio dos órgãos executivos” (SEABRA FAGUNDES, 2003. p. 2-16).

337 In BANDEIRA DE MELLO, 2012. p. 48.
338 A fim de denotar a natureza do controle judicial  da discricionariedade técnica das agências reguladoras, 

afigura-se salutar destacar que tal discrição não se confunde com os conceitos jurídicos indeterminados, 
sobretudo  porque  estes,  quando  interpretados  e  apreendidos,  podem  retirar  qualquer  margem  de 
discricionariedade que poderia recair sobre o administrador público. Neste viés, saliente-se que, em muitos 
casos  que  envolvem  discussões  acerca  de  interesse  público,  urgência,  probidade  etc,  é  possível  a 
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Arrimando-se nessa referida noção, há de se destacar que enormes e fervorosas são as 

controvérsias doutrinárias travadas no Direito Pátrio em redor da existência ou não dessa 

modalidade discricionária; contudo, haja vista não ser este o objeto principal deste estudo, 

necessário  se  abster  de  tais  discussões  e  se  aclarar,  unicamente,  os  fundamentos  que 

comportam e sustentam a concepção referenciada de modo recorrente neste contexto.

Desse modo, imprescindível se defender a existência da chamada discricionariedade  

técnica, porquanto é cediço e inegável o exercício de enormes juízos técnicos pelas agências 

reguladoras, os quais válida e recorrentemente pautam suas decisões tomadas no âmbito da 

regulação estatal, originando e legitimando o exercício das mais variadas funções regulatórias,  

a exemplo das administrativas, normativas e parajudiciais já exaustivamente apresentadas.

Com base nisso,  urge asseverar  que a  apreensão de tal  conhecimento técnico nem 

sempre reduz a atuação do agente regulador à prática de atos meramente vinculados. Pelo 

contrário, situações há em que o tecnicismo empreendido não seja bastante à delimitação das 

possibilidades válidas a uma única solução cabível, servindo, apenas, para a percepção, dentro 

de um mundo de escolhas, daquelas que não sejam arbitrárias ou contrárias ao ordenamento 

jurídico; cabendo ao administrador, pois, após tal análise técnica, a opção, segundo critérios 

de conveniência e oportunidade, por uma de tais possibilidades ou soluções cabíveis339 340.

Destarte, não resta qualquer dúvida acerca da existência da discricionariedade técnica,  

reportando-se esta às situações em que, para o alcance de uma solução final aplicável a uma 

conjuntura,  o  agente  tem  de  empreender,  primeiramente,  conhecimentos  técnicos  para  a 

configuração da vinculatividade do gestor a partir da conferência de precisão aos termos e linhas desses 
conceitos; em outras palavras, estabelecendo-se casuisticamente o limite do que seria o interesse público ou  
o que consistiria em urgente ou probo, poder-se-ia evidenciar uma única solução cabível e condizente com a 
ordem  pátria,  não  havendo  que  se  condicionar  a  opção  a  juízos  de  conveniência  ou  oportunidade.  
Reforçando esse exato raciocínio,  frisem-se,  no mesmo pensamento de Eros Roberto Grau, as lições de 
Enterría  e  Fernández,  para  quem,  “la discrecionalidad es  esencialmente una libertad de elección entre  
alternativas igualmente justas, o, si prefiere, entre indiferentes jurídicos, porque la decisión se fundamenta  
normalmente em criterios extrajurídicos […], no incluidos en la Ley e remitidos al juicio subjetivo de la  
Administración.  Por  el  contrario,  la  aplicación  de  conceptos  jurídicos  indeterminados  es  un  caso  de  
aplicación de la Ley, puesto que se trata de subsumir en una categoría legal (configurada, no obstante su  
imprecisión  de  límites,  con  la  intención  de  acotar  un  supuesto  concreto)  unas  circunstancias  reales  
determinadas;  justamente  por  ello  es  un  proceso  reglado,  que  se  agota  en  el  proceso  intelectivo  de  
comprensión de una realidad en el sentido de que el concepto legal indeterminado ha pretendido, proceso  
en el que no interfiere ninguna decisión de voluntad del aplicador, como es lo propio de quien ejercita una  
potestad discrecional” (ENTERRÍA, Garcia de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramon, 2006. p. 464/465).

339 “A rigor, toda decisão técnica é extremamente discricionária. [...] Não existem, assim (somente), decisões 
técnicas. Existem decisões políticas, econômicas e jurídicas com fundamentação técnica. Mais, uma pureza 
técnica, na atual sociedade tecnológica, é (quase) impossível de existir” (MOTTA, 2003. p. 174).

340 Sobre a essência da discricionariedade técnica, Bachelet preceitua: “A técnica não é capaz de proporcionar 
soluções unívocas a determinados problemas, razão pela qual sempre existe uma margem de elasticidade 
dentro da qual a Administração tem que escolher diferentes soluções proporcionadas pela técnica, o que 
deverá ser feito com critérios não técnicos [...]” (BACHELET. Apud ARAGÃO, 2003. p. 324/325).
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delimitação das opções jurídica e fisicamente possíveis, para, sobre estas, aplicar seus juízos 

de conveniência e/ou oportunidade, vislumbrando qual a situação mais adequada ao interesse 

público341.  Em  outras  palavras,  mister  destacar  que  tal  discrição  se  constata  quando  o 

conhecimento  técnico  não exaure  a  decisão,  revelando  várias  soluções,  dentre  as  quais  o 

administrador deve escolher uma, a qual somente se revela a mais apropriada e condizente 

com a realização do interesse público a partir do recurso a tais juízos de discricionariedade.

Assim, não merece qualquer respaldo a corrente que nega a discricionariedade técnica 

com base no argumento falho de que o conhecimento técnico tem sempre de levar a uma 

única  solução.  De outra  banda,  não  se  deve  conceber  tal  modalidade  como uma espécie 

distinta  da  discricionariedade  administrativa  pura;  o  que  ocorre  é  que  tal  discrição 

empreendida pelas agências reguladoras se enquadra apenas como um caso bastante particular 

da  discricionariedade  administrativa342,  dado que,  em vez  de  pressupor  um conhecimento 

genérico à apuração das soluções possíveis, envolve um saber bastante técnico e específico.

Haja  vista  toda  a  sistemática das  agências  reguladoras,  o  que fora  feito com base 

especificamente na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, resta claro o enorme 

acúmulo e a abrangência de poderes no âmbito da atuação de tais autarquias, de forma que 

estreita é a linha entre uma atuação escorreita e legítima do administrador e a ocorrência de 

arbitrariedades e afrontas ao ordenamento jurídico pátrio,  dada, sobretudo, a alta carga de 

discricionariedade técnica  envolvida. Para tanto, goza de uma importância inquestionável à 

temática a análise dos instrumentos de controle dos atos regulatórios, entre os quais ocupa 

posição  de  destaque  o  papel  desempenhado  pelo  Judiciário,  em  razão  da  excelência  no 

desempenho da função jurisdicional, conforme será explorado no tópico em sequência.

341 Acerca desse tema, salutar a lição de Marçal Justen Filho: “O conhecimento técnico poderá funcionar como 
instrumento  de  delimitação  das  alternativas  disponíveis,  mas  dificilmente  eliminará  a  pluralidade  de 
alternativas. Haverá uma margem de escolhas, a qual propiciará um juízo de conveniência e oportunidade  
por parte da autoridade encarregada de promover a aplicação da norma geral. Dito de outro modo, rejeita-se 
[...]  a  concepção  da  discricionariedade  técnica  como  uma  atuação  neutra,  imune  a  valorações  e 
exteriorizadora  de  juízos  objetivos  derivados  imediatamente  do  conhecimento  técnico-científico.  Essa 
fórmula  não  descreve  adequadamente  a  quase  totalidade  das  hipóteses  enquadradas  no  conceito  de 
discricionariedade técnica. Isso não equivale a negar a existência de decisões fundadas em critérios técnicos. 
O que se afirma é a ausência de neutralidade em hipóteses dessa ordem” (JUSTEN FILHO, 2002. p. 528).

342 Frisando que o  tecnicismo da discricionariedade técnica não esgota o mérito administrativo ou cria forma 
distinta de discricionariedade, Odete Medauar leciona: “Muito frequente em autores italianos é a referência à 
discricionariedade técnica. Não se trata de outra espécie de poder discricionário. Seria a escolha da solução  
a adotar pela utilização de critérios decorrentes de conhecimentos especializados – técnicos ou científicos.  
Nem  sempre  a  técnica  e  a  ciência  implicam  certeza  absoluta;  no  campo  da  técnica  [...]  também  há 
diversidade de entendimentos, controvérsias. [...] Assim, nem sempre ocorre uniformidade ou concordância 
total na área técnica e científica. Permanecendo margem de escolha, o poder discricionário aí incide, sem 
que o uso de conhecimentos técnicos enseje modalidade diferente desse poder” (MEDAUAR, 2006. p. 113).
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6.2.2 A sindicabilidade da discricionariedade técnica à luz da Nova Hermenêutica 

Jurídica343 e da normatividade dos princípios consagrados no Direito 

Prosseguindo  com a  temática  do  controle  dos  atos  regulatórios  e  tendo em vista, 

notadamente, o alcance do Poder Judiciário no exame dos atos vinculados e as limitações da 

Jurisdição na análise da discricionariedade administrativa, faz-se mister avançar e se tecer 

maiores considerações acerca da própria fiscalização empreendida pelo Poder Judiciário, dada 

a sua função típica de julgamento e de controle, merecendo destaque, sobretudo, as várias e 

enormes  discussões  a  respeito  dos  limites  e  da  natureza  da  apreciação  jurisdicional  da 

discricionariedade técnica realizada pelas agências reguladoras e, em especial, pela ANS.

Dessa  feita,  afigura-se  imprescindível  reprisar  que  o  controle  judicial  dos  atos 

regulatórios se legitima e busca fundamento de validade na própria Constituição Federal de 

1988,  mais  especificamente em seu artigo 5º,  inciso XXXV, que consagra,  nos termos já 

denotados, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, segundo o qual a lei não excluirá da 

apreciação  do  Poder  Judiciário  lesão  ou  ameaça  a  direito.  Aliado  a  tal  dispositivo, 

preconizador  do  sistema  do  judicial  review e  responsável  pela  conferência,  à  seara 

jurisdicional,  da  palavra  final  e  definitiva  em matéria  de  decisão  de  conflitos,  emerge  a 

própria dinâmica constitucional atribuída à Administração, dado o seu caráter infralegal, o que  

submete  diretamente  à  lei  a  atuação  do  administrador  público,  em  vista  da  legalidade  

administrativa, e consagra a possibilidade de revisão, sobretudo judicial344, daqueles atos.

Sob referido prisma, perfeitamente possível e esperado, à luz do ordenamento vigente, 

343 A respeito  da  Nova Hermenêutica  Jurídica,  afigura-se  fundamental  denotar  que  esta  Escola,  porquanto 
incumbida da concretização do Direito no momento jurídico contemporâneo, rompe diametralmente com a 
Escola Hermenêutica Clássica, notadamente quanto às teses atinentes à axiomatização e à completude do 
Direito, ao apego positivista ao texto da lei e à sua mera subsunção ao caso concreto (HESSE, 1983. p. 
38/39). Passa a conceber, consequentemente, um sistema jurídico aberto e completável, no qual o Direito 
não se esgota em si mesmo e as normas jurídicas não mais se confundem com o texto legal, este o qual passa  
a  ser,  a  partir  de  então,  um  mero  ponto  de  partida  do  intérprete,  sendo  a  verdadeira  norma  jurídica  
apreendida e concretizada a partir de uma intensa atividade do jurista, precisamente enquanto produto da 
interpretação  associativa  entre  o  enunciado  legal  e  as  peculiaridades  envolvidas  no  caso  concreto 
(MÜLLER, 2008. p. 197/218). É intrinsecamente relacionada, pois, aos movimentos Neoconstitucionalista e 
Pós-Positivista,  consagrando  e  buscando  alicerce,  inclusive,  em  uma  reaproximação  considerável  e 
moderada entre Direito e Moral, na ampla normatividade dos princípios (ALEXY, 2008. p. 85/144), na força 
normativa da Constituição, assim como na unidade do ordenamento jurídico (BARROSO, 2006. p. 27/34).

344 “Nos países  de  regime presidencial,  [...]  ficando o Executivo,  praticamente,  acima das  intervenções do 
Parlamento, que só de modo indireto e remoto influi  na sua ação e a fiscaliza, cresce de importância a 
interferência jurisdicional, no exame da atividade administrativa. Torna-se indispensável dar-lhe estrutura e 
desenvolvimento correspondentes ao seu relevante papel no vinculamento da função administrativa à ordem 
jurídica. Na realidade, é só por ele que se confina, dentro da Constituição e das leis, o exercício do Poder  
Executivo, que, colocado acima do controle eficiente do Parlamento, só na atuação do Poder Judiciário pode 
encontrar limitação eficaz do ponto de vista jurídico” (SEABRA FAGUNDES, 2006. p. 137).
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o controle judicial dos atos regulatórios, eis que, como cediço e já amplamente exposto, as 

agências reguladoras se encontram na ótica da Administração Pública Indireta, sujeitando-se, 

destarte, à mesma disciplina judicial dispensada à Administração. Nesse ponto, portanto, não 

há que se falar na existência de uma sistemática de controle judicial peculiar à atuação dessas 

autarquias  especiais345,  dado,  inclusive,  não  haver  diferenças  substanciais  entre  a 

discricionariedade administrativa pura e a discricionariedade técnica, esta a qual, como visto, 

é uma mera manifestação da primeira que apenas enseja, à delimitação das soluções possíveis, 

o emprego de um conhecimento técnico, não merecendo, pois, um tratamento distinto.

Assim,  em razão da  incidência  do controle  judicial  sobre as  agências  reguladoras, 

mister  se  faz  analisá-lo  a  partir  da  distinção  entre  os  atos  regulatórios  vinculados  e  os 

discricionários.  Quanto ao exame jurisdicional dos primeiros,  isto  é,  dos atos  vinculados, 

essencial  se  destacar  que não pairam maiores  questionamentos ou discussões doutrinárias 

acerca de seus limites ou de sua legitimidade, dado que, pelo fato de a vinculação não atribuir 

ao  administrador  mais  de  uma  opção  ou  ação  possíveis,  exigindo  que  o  mesmo  atue 

exatamente como preceitua a lei, ou seja, conforme juízos de juridicidade, simples e efetiva se 

mostra a atuação judiciária no sentido da consecução do interesse público, não afetando a 

estrutura administrativa nem, tampouco, o primado constitucional da Separação dos Poderes.

De outra banda, controverso é o controle dos atos discricionários pelo Judiciário, eis 

que, em vista dos critérios metajurídicos de conveniência e oportunidade envolvidos, os quais 

ensejam o  mérito administrativo imodificável pela esfera judiciária, muita discussão reside 

nos limites da apreciação da discricionariedade e acerca das balizas em redor de tal controle 

jurisdicional. Contudo, relevante frisar que as controvérsias nesse tema não devem conduzir, 

jamais,  à  ideia  de  que  os  atos  regulatórios  discricionários  são  insindicáveis  pelo  Poder 

Judiciário, ao arrepio do que preceitua o princípio da inafastabilidade da jurisdição, inclusive 

porque a ausência de comedimento no exercício das pautas discricionárias pela Administração 

podem dar azo à prática de arbitrariedades, estas, inadmissíveis na ordem vigente346.

Nesse diapasão, tendo em vista a aceitação e a constatação, no sistema jurisdicional 

345 “Em relação ao Poder Judiciário, entende-se que a instituição de Agências Reguladoras em nada alterou a 
possibilidade de controle judicial  da Administração Pública,  consagrada  em nosso ordenamento jurídico 
pátrio [...] Dessa forma, a inafastabilidade do controle jurisdicional, consagrada constitucionalmente, aplica-
se integralmente às  Agências Reguladoras,  pois a Administração Pública Direta ou Indireta deve, como 
todos os administrados, total obediência ao primado da Constituição e à legalidade, pois discricionariedade 
administrativa não se confunde com arbitrariedade administrativa” (MORAES, 2002. p. 30/33).

346 Ratificando tal visão, Vladimir da Rocha França leciona que: “Não se admite a discricionariedade sem que 
lei faça a demarcação de suas fronteiras, na ausência de circunstâncias fáticas e jurídicas que possibilitem ao 
administrador  dispor  da  chamada 'opção  discricionária'.  Se  a  discricionariedade,  seja  em que esfera  do 
Estado for, romper suas fronteiras, ela será inválida enquanto processo de decisão” (FRANÇA, 2000. p. 46).
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pátrio,  da  imprescindibilidade  de  atribuição  de  um certo  grau  de  legitimidade  ao  exame 

judicial  dos atos discricionários, é salutar denotar  que os principais contrastes  verificados 

neste segmento se voltam, sobretudo, à discussão a respeito da extensão e dos efeitos do 

controle judicial da discricionariedade técnica, a qual pode ser reduzida através das seguintes 

indagações e reflexões: tal controle seria apenas de  legalidade  ou, igualmente, de  mérito? 

Referida  apreciação  judicial  pode  substituir a  discricionariedade   (controle  positivo)  ou 

apenas invalidá-la e devolver a apreciação da matéria à agência (controle negativo)?

Nesse sentido, mesmo a despeito do tratamento a ser desenvolvido e aprofundado a 

seguir, faz-se mister adiantar que a mais atual e abalizada corrente concebe a atuação judicial 

em matéria de discricionariedade como sendo um exame efetivo de legalidade e de mérito 

voltado a um controle, via de regra, apenas negativo, ressalvando e limitando-se a substituição  

do ato administrativo por decisão judicial a uma única hipótese, conforme será exposto infra.

Dessa feita, necessário iniciar o presente raciocínio com o  controle da legalidade347 

que pauta o exame judicial dos atos administrativos, inclusive os de natureza discricionária. À 

luz disso, importa denotar que a apreciação da legalidade dos atos da Administração remonta 

a épocas positivistas, refletindo uma posição que há muito se propaga no ordenamento pátrio, 

segundo  a  qual,  a  Administração,  dado  seu  cunho  sublegal,  deve  se  submeter  ao  direito 

positivado, de forma que todo ato seu seja dotado de um juízo de legalidade ou juridicidade,  

sob pena de configuração do arbítrio. Nesse prisma, caberia ao Judiciário o exame dessa carga 

jurídica,  devendo  se  ater  aos  aspectos  formais,  não  podendo  jamais  adentrar  no  mérito, 

entendimento este que fora esposado e propagado de modo dominante por bastante tempo nas 

pautas da Jurisprudência pátria, sendo ainda seguido por alguns julgadores e Tribunais348 349.

347 A esse respeito, o pensamento de Cretella Jr.: “O Judiciário, quando solicitado, procura coibir a ilegalidade e 
o abuso de poder. Por isso bem nítido é o âmbito em que se movimenta o Poder Judiciário, quando solicitado 
ou provocado a examinar o ato administrativo. Nesse particular, cumpre, tão-somente, o patrulhamento da 
legalidade do ato. [...] No exame da legalidade, cumpre ao Poder Judiciário examinar o ato administrativo 
sob todos os aspectos, [...] sem descuidar, entretanto, de aprofundar as investigações e perscrutar-lhes as 
entranhas, ou seja, a finalidade visada” (CRETELLA JÚNIOR, José. Apud GUERRA, 2005. p. 284).

348 “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. [...] CRITÉRIOS TÉCNICOS 
ADOTADOS  PELA  ANATEL.  COMPETÊNCIA  NORMATIVA  DA  AGÊNCIA  REGULADORA 
EXERCIDA NOS LIMITES LEGAIS. PRECEDENTES DESTA CORTE. [...] 1. A jurisprudência do STJ é 
pacífica no sentido de que os critérios adotados pela ANATEL para delimitação da chamada área local para 
efeito  de  cobrança  de  tarifa  de  telefonia  fixa  local  ou  interurbana,  observam  dados  técnicos,  não 
necessariamente vinculados à divisão político-geográfica dos Municípios. Desse modo, o Poder Judiciário 
somente atuará com legitimidade quando e se a Agência Reguladora extrapolar os limites de sua atividade 
legal.  Precedentes:  REsp.  1.164.700/PR,  Rel.  Min.  HUMBERTO  MARTINS,  DJe  17.05.2010;  REsp. 
1.009.902/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 11.09.2009 e REsp. 757.971/RS, Rel.  Min. LUIZ 
FUX, DJe 19.12.2008. 3.   Agravo Regimental a que se nega provimento” (STJ, AgRg no REsp 1171443/RS, 
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1ª TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 14/02/2014).

349 “ADMINISTRATIVO.  SERVIÇO  PÚBLICO  DE  TELECOMUNICAÇÕES.  TELEFONIA  FIXA.  LEI 
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Seguindo tal linha e considerando-se a alçada de uma complexidade cada vez maior na 

atuação empreendida pelas agências reguladoras, afigura-se salutar destacar que tal controle 

de legalidade ainda se reputa de enorme importância em matéria de controle judicial dos atos 

administrativos, não mais se apresentando, entretanto, sob as mesmas feições acima expostas, 

dado não ser mais visto como único parâmetro da apreciação judicial dos atos regulatórios350.

Em outras palavras, imprescindível afirmar que, a partir da consagração do movimento 

neoconstitucionalista e da conferência de ampla normatividade aos princípios, estes, espécies 

de normas ao lado das regras, consoante já denotado em momentos anteriores do presente 

estudo, passaram a gozar de uma importância progressiva e inquestionável no ordenamento 

jurídico, de modo que, na condição de bases fundantes de todo o sistema, passaram a pautar o 

controle  judicial  dos  atos  regulatórios,  balizando,  inclusive,  o  exame  jurisdicional  da 

discricionariedade e do mérito administrativo351 352. Surgiu assim, pois, ao lado do controle de  

9.472/97.  LIGAÇÕES  TELEFÔNICAS  EM  DISTRITOS  PERTENCENTES  AOS  LIMITES  DO 
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. COBRANÇA DE TARIFA INTERURBANA NAS LIGAÇÕES 
"DE E PARA" A SEDE DO MUNICÍPIO. DELIMITAÇÃO DA "ÁREA LOCAL" PARA EFEITO DE 
COBRANÇA  DE  TARIFA  INTERURBANA.  CRITÉRIOS  TÉCNICOS  (E  NÃO  POLÍTICO-
GEOGRÁFICOS)  ADOTADOS  PELA  ANATEL.  COMPETÊNCIA  NORMATIVA  DA  AGÊNCIA 
REGULADORA.  INVASÃO  PELO  PODER  JUDICIÁRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  AGRAVO 
REGIMENTAL A QUE SE  NEGA PROVIMENTO”  (STJ,  AgRg no  REsp  965.566/RS,  Rel.  Ministro 
TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, Dje 19/09/2011).

350 Acerca da necessidade de uma atuação crescente do Poder Judiciário no controle dos atos regulatórios, a fim 
de alcançar o aumento das cargas discricionárias estendidas às agências, Vladimir da Rocha França assevera  
o seguinte: “[...] a expansão da discricionariedade administrativa no Estado Intervencionista logo tornou 
insuficiente o grau de sindicabilidade judicial  que o sistema liberal-burguês admitia sob o exercício da  
função administrativa [...].  Os instrumentos de controle  da função administrativa pelo  Poder  Judiciário, 
limitados a apreciação dos aspectos de legalidade dos atos administrativos, passaram a se mostrar ineficazes 
quando  o  administrador  buscava,  sob  o  véu  da  legalidade,  atingir  fins  e  obter  vantagens  inteiramente 
estranhas ao espírito do sistema jurídico-democrático” (FRANÇA, 2000. p. 77).

351 Comprovando a atualização jurisprudencial acerca da admissão do controle de mérito principiológico dos 
atos regulatórios, emerge o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da seguinte  
ementa,  de relatoria  da Ministra  Eliana  Calmon: “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – AÇÃO 
CIVIL  PÚBLICA  –  OBRAS  DE  RECUPERAÇÃO  EM  PROL  DO  MEIO  AMBIENTE  –  ATO 
ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. 1.  Na atualidade,  a  Administração  pública  está  submetida ao 
império  da  lei,  inclusive  quanto  à  conveniência  e  oportunidade  do  ato  administrativo.  2.  Comprovado 
tecnicamente ser imprescindível, para o meio ambiente, a realização de obras de recuperação do solo, tem o 
Ministério  Público  legitimidade  para  exigi-la.  3.  O Poder  Judiciário  não  mais  se  limita  a  examinar  os  
aspectos extrínsecos da administração, pois pode analisar, ainda, as razões de conveniência e oportunidade, 
uma vez que essas razões devem observar critérios  de moralidade e razoabilidade. 4.  Outorga de tutela 
específica para que a Administração destine do orçamento verba própria para cumpri-la. 5. Recurso especial 
provido” (STJ, REsp 429570/GO, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2ª Turma, 11/11/2003, DJ 22/03/2004).

352 No  mesmo  sentido  do  entendimento  da  Corte  Superior:  “Agravo  de  Instrumento  em  Ação  Cautelar 
interposto pelo Ministério Público Federal (MPF) – Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) – 
poder de polícia – canal de televisão comunitário – sanção administrativa de interrupção do sinal de tv – 
possibilidade do poder judiciário adentrar ao mérito administrativo – princípio da proporcionalidade. [...] V - 
A impossibilidade  do  Poder  Judiciário  de  se  imiscuir  no  mérito  administrativo  encontra-se,  na  atual 
dogmática  do  Direito  Administrativo,  um tanto  rarefeito,  haja  vista  algumas  exceções  qualitativamente 
importantes, geradas no âmbito do pós-positivismo e da normatividade dos princípios. Diante desta nova 
realidade, podemos dizer que princípios com reflexos importantes no direito administrativo, dentre os quais 
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legalidade, um verdadeiro mecanismo de controle de mérito dos atos regulatórios,  centrado 

na  análise  dos  atos  regulatórios  segundo os  princípios353,  os  quais  conferem ao intérprete 

judicial,  no  momento  do  exame  dos  atos  regulatórios,  inclusive  daqueles  de  natureza 

discricionária, uma inequívoca função concretizadora de normas principiológicas, dado que, 

para além da observância da regra legal, os atos emanados das agências devem se pautar e 

buscar legitimidade, outrossim, nos princípios versantes da atividade administrativa.

Nesse diapasão, quanto ao  controle judicial de mérito, cediço que a nova dinâmica 

principiológica  tem revolucionado a  submissão  dos  atos  regulatórios  ao  Poder  Judiciário. 

Assim,  emerge  que  os  princípios  administrativos  da  razoabilidade,  da moralidade  e  da 

eficiência  excepcionam  a  insindicabilidade  do  mérito  administrativo,  sendo,  destarte, 

verdadeiros  elementos  de  expansão do controle  dos  atos da  Administração e,  igualmente, 

legítimos  limites  desse  exame  jurisdicional354.  Dessa  feita,  denota-se  que,  à  invalidação 

judicial da discricionariedade técnica das agências reguladoras, apenas se mostram legítimas 

as argumentações que derrubem o mérito administrativo com base nas pautas principiológicas 

da Administração, entre tais, as da: razoabilidade355, voltada à adequação entre meios e fins, à 

necessidade do ato e à proporcionalidade da medida;  moralidade,  direcionada à garantia de 

ética e probidade; e, inclusive, da eficiência do ato praticado pelo administrador público356.

os da razoabilidade, da moralidade e da eficiência, têm permeado e possibilitado ao Judiciário adentrar no 
mérito administrativo, o que deve ser feito de forma excepcional, ou seja, diante da certeza da manifesta  
irrazoabilidade ou inobservância da aplicação das normas que regem os atos administrativos. VI - Entendo, 
na esteira da decisão interlocutória, que a imposição de penalidade mais grave (interrupção da veiculação do 
canal), quando da existência de outra menos gravosa (multa, por exemplo) e suficiente para se atender, ao 
menos em tese, ao fim que se destina, vai de encontro ao princípio da proporcionalidade (subprincípio da  
necessidade),  que  impõe  ao  Poder  Público  a  verificação  da  existência  de  meio  menos  gravoso  para 
atingimento dos fins colimados. VII - Por outro lado, o custo-benefício, que é a ponderação entre os danos 
causados e os resultados obtidos, tem que se pautar em uma justificável interferência na esfera alheia, o que  
não se verifica no caso, pois não é minimamente admissível impedir aos munícipes de Nova Friburgo o  
acesso aos programas culturais somente pelo fato da TVC 6 estar veiculando comerciais, seria como, mal 
comparando, curar a doença, matando o doente. VIII – Recurso do Ministério Público Federal improvido” 
(TRF2, AI N. 159.351/RJ, 7ª Turma Especializada, Rel. Des. Reis Friede, 02.07.2009, DJU 09.07.2008).

353 In Guerra, 2005. p. 288.
354 BARROSO, Luís Roberto. Apontamentos sobre as agências reguladoras. In: MORAES, 2002. p. 126/127).
355 “[...] os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade se apresentam como os principais parâmetros de 

controle  dos  atos  regulatórios,  pois  servem  como  princípios  de  ponderação  dos  múltiplos  interesses 
envolvidos, de um lado os interesses da maioria (públicos) e, de outro, os interesses e garantias fundamentais 
dos indivíduos. [...] Os subprincípios que informam o conteúdo do princípio da proporcionalidade são o da 
adequação (Geeignetheit), necessidade ou exigibilidade  (Erforderlichkeit) e proporcionalidade em sentido 
estrito  (Verhältnismässigkeit).  O  primeiro  deles  (adequação)  significa  que  'a  medida  adoptada  para  a 
prossecução do fim ou fins a ele subjacentes. Trata-se, pois, de controlar a relação de adequação medida-
fim'. O subprincípio da necessidade ou exigibilidade corresponde à medida que não pode exceder os limites  
indispensáveis  à  conservação  do  fim  legítimo  que  se  pretenda  alcançar  [...].  O  subprincípio  da 
proporcionalidade em sentido restrito está relacionado à constatação de que o resultado obtido com o ato  
estatal é proporcional à 'carga coactiva'” (GUERRA, 2005. p. 301/320).

356 “Em suma, o poder regulador das agências encontra limites no princípio da eficiência, o que faz com que o  
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Para o exercício de tal controle do mérito administrativo pelo Judiciário, haja vista a 

alta carga de conhecimento técnico envolta na discricionariedade das agências reguladoras, 

torna-se  essencial,  frequentemente,  o  recurso  do  julgador  à  prova  pericial357,  para  que, 

valendo-se do saber científico do perito, habilite-se o magistrado ao entendimento da matéria 

e,  consequentemente,  à  apuração  da  corretude  e  da  legitimidade  do  ato  regulatório  sub 

examine. Nesse sentido, negar-se, no âmbito do Judiciário, a possibilidade de perícia seria 

desvirtuar todo o sistema do controle judicial dos atos regulatórios e admitir uma série de 

arbitrariedades cometidas pelo ente regulador. Assim, a prova pericial se justifica em razão da 

dinâmica técnica e específica do assunto e,  sobretudo, em decorrência da falibilidade dos 

técnicos da Administração, dado a raridade da existência de decisões puramente técnicas358.

De outra banda, ainda à luz do controle judicial, torna-se mister asseverar que essa 

atuação jurisdicional deve ser moderada quanto à apreciação da discricionariedade técnica dos 

entes regulatórios independentes, sob pena de ofensa à carga de autonomia e independência 

conferida  a  tais  autarquias  especiais359.  Nesse  sentido,  mister  denotar  que  a  atividade  do 

julgador deve se pautar no enfoque jurídico-funcional, de acordo com o qual deve haver uma 

distribuição de tarefas funcionalmente adequada entre o Executivo e o Judiciário, de modo  

que a decisão em sede de controle judicial da Administração somente deve ir onde possa  

garantir uma qualidade, no mínimo, comparável à da decisão administrativa impugnada360.

seu  controle  seja  exercido  sobre  a  razoabilidade  de  seu  conteúdo.  Nos  termos  de  uma  exigência  de 
eficiência, o controle de razoabilidade desdobra-se em três itens, a saber, adequação com relação aos fins  
propostos (adequação), êxito dos meios escolhidos para alcançar os resultados (êxito) e proporcionalidade 
dos  meios  com relação  aos  ônus  impostos  aos  administrados,  i.e.,  gerar  os  ganhos  pretendidos  com o 
mínimo de custos sociais (proporcionalidade)” (FERRAZ JÚNIOR, 2009. p. 14).

357 Código de Processo Civil, artigo 145, caput: Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou 
científico, o juiz será assistido por perito, segundo o disposto no art. 421.

358 “É justo inferir que as Agências Reguladoras exercem uma função discricionária na definição do que é 
oportuno e  conveniente  para  a  regulação  do  subsistema regulado  sob  sua  competência,  ponderando os 
múltiplos interesses envolvidos, poderá haver em seus atos uma certa dose de política que, logicamente, não 
pode se divorciar das políticas públicas traçadas para o setor” (GUERRA, 2005. p. 283).

359 A  respeito  das  restrições  ao  pleno  exercício  da  atividade  jurisdicional  sobre  os  atos  regulatórios 
discricionários,  o  jurista  pátrio  Bilac  Pinto  leciona  o  seguinte:  “Em  relação  ao  Poder  Judiciário,  a  
independência das agências reguladoras não pode, pelo menos em sistemas que, como o nosso, adotam a 
unidade de jurisdição, ser afirmada plenamente. Em tese, sempre será possível o acionamento do Judiciário 
contra  as  suas  decisões.  Todavia,  em razão  da  ampla  discricionariedade conferida  pela lei  e  ao caráter 
técnico-especializado do seu exercício, a decisão da agência, desde que razoável, prevalecerá, até porque, 
pela tecnicidade da matéria as questões acabariam deixando de ser decididas pela agência para, na pratica,  
passarem a ser decididas pelo perito técnico do Judiciário” (PINTO, 2002. p. 47/48).

360 Reforçando o necessário comedimento do Judiciário em sede de análise dos atos advindos da atividade-fim 
das agências reguladoras, Krell preceitua que, “Na discussão da doutrina alemã sobre limites do controle 
judicial  dos  atos  administrativos  discricionários,  está  ganhando  espaço  o  'enfoque  jurídico-funcional' 
(funktionell-rechtliche  Betrachtungsweise).  [...]  exige-se  uma  distribuição  de  tarefas  e  responsabilidades 
'funcionalmente adequada' entre o Executivo e o Judiciário, que deve levar em conta a específica idoneidade 
em  virtude  de  sua  estrutura  orgânica,  legitimação  democrática,  meios  e  procedimentos  de  atuação, 
preparação técnica etc., para decidir sobre a propriedade e intensidade da revisão jurisdicional de decisões 
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Desse  necessário comedimento  nas  pautas  e  decisões  judiciais,  extrai-se  a  própria 

discussão acerca dos limites do controle dos atos regulatórios, de onde, conforme já adiantado 

em momento anterior, extraem-se as modalidades de  controle judicial negativo,  através do 

qual o Judiciário, em caso de constatação de invalidade do ato administrativo, desconstitui o 

mesmo e devolve a matéria à apreciação da Administração, que fica incumbida da emanação 

de um novo ato, e, igualmente, de  controle judicial positivo, por meio do qual, em sendo 

reconhecida e declarada a nulidade de um ato, o provimento judicial  responsável  por tais 

disposições se encarrega de emanar uma nova determinação substitutiva do ato invalidado.

Nessa linha, considerando toda a sistemática exposta, resta imprescindível pautar a 

regra do controle judicial dos atos regulatórios no meio de controle negativo, de modo que, 

constatando vícios no ato regulatório,  cabe ao julgador,  apenas,  a sua desconstituição e a 

devolução  de  sua  matéria  ao  administrador361.  Em  outras  palavras,  fica  adstrito  à  esfera 

jurisdicional, via de regra, na seara do exame de atos regulatórios inválidos, o estabelecimento  

e a previsibilidade, única e exclusivamente, de pautas e condutas que não podem servir de 

parâmetro ou linha de atuação das agências. Fica, assim, inadmitida a substituição da atuação 

discricionária Executiva ou, precisamente, regulatória, por decisão judicial que adentre nos 

tais critérios de conveniência ou oportunidade, sob pena de afronta à Separação dos Poderes e,  

especificamente, à discricionariedade técnica dos entes reguladores independentes362 363.

Destarte, somente  excepcionalmente deve-se admitir um controle judicial de caráter 

positivo, através do qual, além de desconstituir o ato viciado, o magistrado ainda exara um ato 

administrativas, sobretudo das mais complexas e técnicas. Para Herzog, o controle da Administração pelos 
tribunais somente deve ir até onde se possa esperar da decisão judicial uma 'qualidade material pelo menos 
igual' à da decisão administrativa que se pretende corrigir [...]” (KRELL, 2004. p. 205/207).

361 Esse entendimento se mostra corroborado por grandes expoentes dos ramos do Direito Constitucional e 
Administrativo  pátrios,  entre  tais,  Eros  Roberto  Grau,  Carlos  Ari  Sundfled  e  Jacintho  Arruda  Câmara 
(GUERRA, 2010. p. 13/14). Diverge, contudo, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, para quem, o ato regulatório 
submetido ao crivo do Poder Judiciário pode ser revisto e substituído por esta esfera do Estado, sobretudo  
nos casos de abuso de poder, arbítrio, erro, dolo ou culpa, desde que o julgador se valha do auxílio e do  
conhecimento técnico dos peritos judiciais (DI PIETRO, 1999. p. 145/146).

362 “[...] A impossibilidade jurídica do pedido é evidente, considerando ser vedado ao Poder Judiciário substituir 
o Poder Público para intervir no critério de oportunidade e conveniência inerente à Administração da prática 
de ato administrativo, no caso, de firmar contrato de concessão de serviço público de energia elétrica. [...]”  
(TRF 5ª Região, AC 451.548/PE, Primeira Turma, Rel. Des. Rogério Fialho Moreira, DJE 23.04.2010).

363 “SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. REAJUSTE DE CONTRATOS DE 
PLANOS DE SAÚDE FIRMADOS ANTERIORMENTE À LEI Nº 9.656/98. FUNÇÃO INSTITUCIONAL 
DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE -ANS. 1.  Considerados o alto interesse público envolvido,  os 
efeitos  prospectivos  da  medida,  os  riscos  e  resultados  que  conclusões  açodadas  possam  ocasionar  -  
desarmonia e desequilíbrio para o setor da saúde suplementar -, deve ser deferido o pedido para suspender a  
decisão que concedeu o efeito modificativo ativo ao Agravo de Instrumento. 2. Lesão à saúde e à ordem 
pública administrativa caracterizada, com a interferência na legítima atividade regulatória desempenhada 
pela  ANS,  respaldada  em  discricionariedade  técnica  .  3.  Agravo  Interno  não  provido”  (STJ,  163  PE 
2005/0128970-7, Rel. Min. EdsonVidigal, Corte Especial, DJ 27.03.2006 p. 133).
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judicial substitutivo do ato impugnado. Tal é o que deve ocorrer única e exclusivamente nas 

situações de vinculação do agente público, em que somente cabe ao administrador a aplicação 

de  uma  solução  válida  ao  caso,  afastada  a  possibilidade  de  escolha  segundo  critérios 

discricionários de conveniência e oportunidade. Em outras palavras, a decisão substitutiva só 

deve sobrevir quando existirem elementos objetivos suficientes que apontem para uma única 

solução legítima364; em havendo dúvida, prevalece a decisão ou o ato administrativos.

A partir  de todo o raciocínio exposto  nesse contexto,  pois,  antes  de se encerrar  a 

presente  dinâmica  do  exame jurisdicional  dos  atos  regulatórios,  afigura-se  imprescindível 

denotar  que  um pressuposto  da  intervenção  judicial  sobre  os  atos  regulatórios,  inclusive 

daqueles expedientes de cunho discricionário, é a motivação dos atos da Administração, dado 

que  somente  a  partir  desta  é  que  se  torna  propícia  a  apreciação  judicial  da  atuação  das 

agências  reguladoras.  Nesse  sentido,  é  imprescindível,  em  obediência  ao  princípio  da 

publicidade e sob  pena  de  arbítrio,  a  exposição  dos  motivos  que  pautam  os  atos 

administrativos365, sobretudo, quando se trata de exercício do poder discricionário, servindo, 

pois, como verdadeiro parâmetro judicial à análise da incolumidade do ato regulatório 366 367.

Com isso, não subsistem dúvidas que o Judiciário desempenha um papel fundamental 

rumo ao equilíbrio do setor regulado pelas autarquias especiais, buscando a prevenção e o 

combate às arbitrariedades perpetradas pelos entes regulatórios, assim como a estabilidade e a 

qualidade dos serviços e das relações contratuais firmadas entre as concessionárias reguladas 

e  os  particulares  ou  membros  da  sociedade  contratante.  A partir  disso,  necessário  afastar 

364 In ARAGÃO, 2003. p. 353.
365 Sobre o dever de motivação dos atos, “Anote-se que mesmo as mais altas e conspícuas autoridades, sejam do 

Legislativo,  sejam  do  Judiciário,  sejam  do  Executivo,  ainda  quando  praticam  atos  administrativos 
ensejadores de larga margem de discrição, encontram-se igualmente assujeitadas ao dever de motivar [...]. 
Descaberia imaginar que órgãos ou agentes cuja respeitabilidade fosse inatacável e inatacada estejam imunes  
às  aludidas  exigências.  Não haveria  necessidade  alguma de  leis,  nem de  garantias  individuais,  nem de 
contraste jurisdicional de atos administrativos, se se considerasse que a condução da vida social pode ser 
entregue exclusivamente ao juízo sensato de homens bons” (BANDEIRA DE MELLO, 2012. p, 101).

366 Corroborando a necessidade de exame da motivação dos atos pelo Poder Judiciário, para fins de controle  
judicial dos mesmos, José Cretella Júnior dispõe que “cabe ao Judiciário o exame dos motivos para atingir o 
núcleo do ato e decidir da legalidade. Se ao Poder Judiciário fosse interdito o  exame da matéria de fato, 
básica como suporte para a integração do ato administrativo, estaria aquele Poder transformado em mero 
homologador  das  decisões  dos  agentes  do  Executivo,  mediante  sumário  e  superficial  exame  das 
formalidades extrínsecas – epiderme do ato – desconhecedor, porém, do núcleo vital do pronunciamento da  
Administração” (CRETELLA JÚNIOR, José. Apud FRANÇA, 2000. p. 148)

367 “Desse modo, para que o Poder Judiciário possa perscrutar o mérito técnico do ato de regulação, há que se 
ter uma perfeita e clara identificação dos reais motivos que levaram o agente regulador na adoção da decisão 
[...]  Neste contexto, pode-se sustentar que para a validade dos atos regulatórios emanados das Agências 
Reguladoras impõe-se que os mesmos sejam profundamente motivados,  com a perfeita  identificação da 
fundamentação técnica e a razoabilidade e proporcionalidade justificadora da decisão que atingirá todo um 
subsistema (motivação do ato regulatório). Somente uma motivação idônea dos atos regulatórios, [..., poder-
se-á legitimar a ação regulatória descentralizada, afastando [...] arbítrio [...]” (GUERRA, 2005. p. 263/264).
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qualquer ofensa à Separação dos Poderes ou à autonomia das agências reguladoras, de modo 

que tal modalidade de controle se justifica em razão do acúmulo de funções por tais entes da 

Administração Indireta e em decorrência de um controle adequado que não visa a substituição 

do Executivo pelo Judiciário, mas, sim, a legitimidade dos atos administrativos.

6.3 O CONTROLE DA DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA COMO MECANISMO 

DE GARANTIA DA SEGURANÇA JURÍDICA NO SEGMENTO REGULADO

Em vista da complexidade e da especificidade da saúde prestada pelo particular, assim 

como levando em conta a relevância e a coexistência de inúmeros interesses conflitantes, 

mister reprisar a imprescindibilidade de um controle e de uma regulação bastante forte sobre 

tal  setor,  ponto  nodal  de  onde  se  extrai  toda  a  atuação  da  Agência  Nacional  de  Saúde 

Suplementar, esta, agência reguladora federal criada com o fito de garantir a observância do 

regime jurídico de consumo nas relações contratuais de plano de saúde e, consectariamente, o 

alcance do equilíbrio contratual e da estabilidade de todo setor. Para tanto, inegável que, à 

consecução de seus fins precípuos, a ANS fora incumbida de uma série de deveres-poderes, os 

quais foram tratados nas condições de  funções,  quais sejam a  executiva,  a normativa e  a 

judicante  ou quase-jurisdicional,  tendo  sido  dotada,  ainda,  de  enorme  carga  de 

discricionariedade  técnica,  no  sentido  de  que  cabe  ao  administrador,  em sua  busca  pelo 

interesse público, a tomada de decisões segundo juízos de conveniência e oportunidade.

Entretanto,  salutar  denotar que esta  grande autonomia e  o acúmulo de uma ampla 

gama de poderes nas mãos dos agentes reguladores, ainda que sejam de caráter meramente 

instrumental,  podem  dar  azo  a  atuações  arbitrárias  e  totalmente  contrárias  ao  propósito 

regulatório  e,  consequentemente,  às  finalidades  precípuas  da  Administração  Pública. 

Justamente nesse sentido, em conformidade com a sistemática atual do Estado de Direito, 

extrai-se a premente necessidade de consagração de um controle sobre as autarquias especiais, 

com vistas à estabilidade do setor regulado, à harmonização das relações contratuais firmadas 

entre os concessionários do Poder Público e, por conseguinte, à adequação da intervenção 

estatal na economia com todo o ordenamento constitucional e administrativo pátrio atual.

Nesse sentido,  constatou-se que ocupa posição de destaque o papel desempenhado 

pelo Judiciário no sentido do controle dos atos regulatórios, dado ser o mesmo o exercente da 

função jurisdicional por excelência, conforme mandamento constitucional insculpido em seu 
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artigo 5º, inciso XXXV. Assim, não resta dúvidas de que pode o mesmo, inclusive, adentrar na 

análise  do mérito  ou da discricionariedade técnica dos  atos administrativos,  pautando seu 

exame na inteligência dos princípios aplicáveis, em especial os da razoabilidade, moralidade 

e eficiência, ficando ressalvado, apenas, o efeito de sua atuação, que, como já visto, deve se 

limitar, via de regra, a um controle negativo, isto é, que não substitui a atuação executiva.

Com  isso,  importante  concluir  todo  esse  entendimento  afirmando  que  clara  e 

indubitável restou a importância do controle judicial dos atos regulatórios à seara da regulação 

empreendida  pela  Agência  Nacional  de  Saúde  Suplementar  –  ANS,  devendo-se  destacar, 

sobretudo, a complexidade envolvida em matéria de prestação da saúde, o que demanda uma 

alta  carga  de  discricionariedade  por  parte  da  agência responsável  e,  consequentemente,  a 

existência de uma dinâmica de controle judicial bastante atuante e direcionada à estabilidade 

do setor e,  ademais,  à contenção de possíveis arbitrariedades empreendidas no âmbito do 

exercício do poder discricionário da ANS, o qual, como cediço, não pode se dar ao bel-prazer 

do administrador, mas, sim, com o único fito de maximização do interesse público legítimo.

A esse respeito, portanto, tendo em vista a importância do controle jurisdicional no 

sentido da garantia da perfeição e da escorreitude da atuação regulatória do Estado sobre o 

poder econômico, mais precisamente sobre a assistência privada à saúde, no caso específico 

da regulação empreendida pela ANS, inegável passa a ser o papel desempenhado pelo Poder 

Judiciário rumo à garantia da segurança jurídica, de modo a consagrar a primazia e a unidade 

do  ordenamento  jurídico,  assim  como  a  prevenir  surpresas  ou  a  ocorrência  de  atos 

imprevisíveis  e  confrontantes  com  a  ordem  jurídica  pátria  e,  ainda,  consequentemente, 

viabilizar os esforços rumo ao interesse público e ao alcance das finalidades primordiais da 

dinâmica regulatória do segmento de saúde suplementar, nos termos denotados a seguir.

6.3.1 A consagração e a efetivação do princípio da segurança jurídica à luz das 

mudanças introduzidas no Novo Ordenamento Constitucional Pátrio

Antes  de  se avaliar  o  grau  de  realização  da  segurança  jurídica  alçado a  partir  do 

controle  judicial  dos  atos  emanados  das  autarquias  regulatórias,  em especial  da  Agência 

Nacional de Saúde Suplementar, objeto principal do presente estudo, nos termos já propostos 

e  delineados,  há de se adentrar,  direta  e brevemente,  no exame do preceito  da segurança 

jurídica, assim como da garantia prática ou efetivação à luz do ordenamento jurídico pátrio.
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 Este feito, todavia, pressupõe o entendimento de que universo jurídico-constitucional 

brasileiro  se  afigura  imenso  e  constantemente  passível  de  expansão,  encontrando-se 

alicerçado  em um texto  constitucional  nuclear  bastante  recente,  analítico,  programático  e 

aberto,  o  que  confere  à  ordem jurídica  um caráter  de  incompletude  e  a  possibilidade  de 

extensão,  esta,  quer  através  da  ampla  variedade  de  políticas  hermenêuticas  válidas  e 

aplicáveis à interpretação do Direito ou, até mesmo, por meio da possibilidade de inflação da 

ordem judicante a partir da criação de um extenso rol de novos dispositivos legais.

Portanto, salutar acrescentar que referido campo das ciências sociais aplicadas pode 

se manifestar  através das mais infinitas feições do conhecimento jurídico,  admitindo uma 

gama de entendimentos que variam de acordo com fatores sociais, políticos, econômicos e 

culturais variáveis, podendo ser influenciados, destarte, quer pelo momento ou pelo local em 

que se inserem, quer pelas pré-compreensões e experiências do operador do Direito, ou, ainda, 

por uma série de outros elementos econômicos e culturais que lastreiam a realidade jurídica.

Contudo, deixar o ramo do Direito completamente ao sabor de tais aspectos é relegar 

ao mesmo toda a importância que lhe compete, ignorando sua essência, seus propósitos e 

finalidades em virtude da criação de um Direito exclusivamente dependente do mundo que lhe 

é exterior, o que seria deveras prejudicial aos valores por ele defendidos, podendo culminar, 

inclusive, o caos jurídico e o desgaste completo da vida em sociedade e do ideal de paz social.

De outra banda, há de se salientar que o âmbito interno mesmo do Direito deve ser, 

igualmente, avaliado de forma moderada, eis que o mesmo é visto, freqüentemente, como um 

fator próprio de desestabilização do ordenamento jurídico, o que se verifica com facilidade a 

partir da análise da crise dos ordenamentos jurídicos que vem assolando os mais variados 

sistemas jurisdicionais e a qual vem marcada sobretudo, por: abertura legal descontrolada do 

sistema; baixa qualidade das decisões judiciais; descrédito do Judiciário pelos jurisdicionados 

e advogados; corrupção interna; bem como, afogamento de processos nos tribunais. 

Nessa senda, é mister o estabelecimento de uma espécie de blindagem ou escudo do 

Direito, de forma a se proteger não somente tal instituto, como também a se resguardar tudo o 

que se encontra sob seu manto, notadamente os valores e bens jurídicos e os direitos dos 

jurisdicionados. Justamente nesse ponto, emerge a idéia consagrada da  segurança jurídica, 

mecanismo este  que,  mesmo a despeito de não se encontrar expressamente positivado ou 

constitucionalizado,  passara  a  permear  todo o sistema jurídico e,  consequentemente,  a  se 

manifestar  através  dos  mais  variados  princípios  e  dispositivos  constitucionais  ou 



194

infraconstitucionais, almejando e logrando êxito na tarefa de viabilizar a coerência sistêmica e 

de garantir a certeza, a estabilidade e a previsibilidade das decisões e, de forma mais ampla, 

de  todo  o  Direito,  aproximando-o  de  um  ideal  de  Justiça,  ao  combater  conjunturas  de 

desobediência, dissolução ou enfraquecimento dos preceitos válidos e amparados.

Com base  em tal  entendimento  preliminar  e  procedendo-se  à  análise  dos  traços 

característicos da segurança jurídica, salutar trazer à baila o fato de que a mesma, apesar de 

se  encontrar  permeada  nos  mais  diversos  ordenamentos  jurídico-constitucionais  e  estar 

incorporada  aos  mais  vários  corpos  legislativos  e  constitucionais,  não  é  dotada  de  uma 

significação unívoca, mas, sim, polifacetária e dependente de aspectos dinâmicos de todo e 

qualquer sistema em que se insere368. Não há que se falar, pois, na existência de um único 

conceito ou uma única noção de segurança jurídica.  Todavia, apesar deste viés plurívoco, 

mostra-se  possível  o  estabelecimento  de  alguns  elementos  gerais  em  redor  de  suas 

concepções, os quais decorrem, inclusive, de certos consensos doutrinários, que, mesmo a 

despeito de não coincidirem integralmente quanto à temática, convergem e complementam-se 

no que concerne a alguns pontos fundamentais e inerentes ao preceito da segurança jurídica369.

Destarte,  extrai-se,  ainda  que  mediante  uma  análise  perfunctória  dos  escólios 

supratranscritos, que a segurança jurídica configura uma carga de proteção do sistema jurídico 

em si, bem como, de resguardo de seus destinatários, isto é, dos jurisdicionados. Em outras 

palavras,  essencial  asseverar  que  o  instituto  em  comento,  revestindo-se  da  condição  de 

princípio sobre princípios,  espraia-se por todo o ordenamento, eivando os mais numerosos 

preceitos e dispositivos constitucionais ou positivados, de forma a garantir,  de um lado, a 

estabilidade,  a certeza  jurídica  e  a  previsibilidade  das  decisões,  assim  como  e 

conseqüentemente, de outro, a coerência sistêmica, nos moldes da adequação valorativa e da 

368 Nos termos dos ensinamentos do jurista Jesús Luis Castillo Vegas a respeito da plurivocidade em redor da  
garantia da segurança jurídica, destaque-se o raciocínio seguinte: “La seguridad jurídica no es un concepto  
preciso sino notablemente vago, ambiguo, paradójicamente inseguro. Estamos ante una expresión que tiene  
diversos  significados:  seguridad  en  sentido  amplio  y  en  sentido  estricto,  seguridad  jurídica  formal  y  
material, seguridad como hecho y como valor, etc.” (VEGAS, 2004).

369 Demonstrando a sintonia nas ideias gerais relativas ao princípio da segurança jurídica, afigura-se impositiva 
a análise dos pensamentos de Carlos Blanco de Morais e Cármen Lúcia Antunes Rocha. A esse respeito, para  
o jurista português, segurança jurídica é “um valor-pressuposto e imanente do conceito de Direito, que tem 
por escopo garantir a durabilidade, certeza e coerência da ordem jurídica, permitindo aos membros da  
colectividade  organizarem  a  sua  vida  individual,  relacional  e  colectiva,  mediante  o  imperativo  da  
previsibilidade ou calculabilidade normativa de expectativas de comportamento e consequencialidade nas  
respectivas acções” (MORAIS, 2000. p. 621). Já para a Ministra do STF, a segurança jurídica é definida em 
termos semelhantes, como sendo “o direito da pessoa à estabilidade em suas relações jurídicas. Este direito 
articula-se com a garantia da tranquilidade jurídica que as pessoas querem ter; com sua certeza de que as 
relações jurídicas não podem ser alteradas numa imprevisibilidade que as deixe instáveis e inseguras quanto 
ao seu futuro, quanto ao seu presente e até mesmo quanto ao seu passado” (ROCHA, 2005. p. 168). 
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unidade interna propostas e defendidas pelo jurista germânico Claus-Wilhelm Canaris 370.

Nesse diapasão, portanto, urge destacar o inequívoco caráter de fundamentalidade da 

segurança jurídica às ordens jurídicas contemporâneas, haja vista que tal princípio, em sua 

função de garantidor da estabilidade e da coerência sistêmica, passa a consagrar a inexorável 

necessidade de um sistema  positivado e  público,  durável, estável e claro,  no sentido de se 

viabilizar o prévio conhecimento das regras por seus destinatários e de forma a se tornar 

plenamente  exigível  a  obediência  ao  Direito.  Encontra-se  marcado,  assim,  por  valores  e 

preceitos que buscam extirpar ou, ao menos, prevenir as surpresas jurídicas e concretizar os 

valores mais supremos prescritos pelo Direito, na busca de um ideal de justiça e paz social.

Resta patente, pois, que a dinâmica e o propósito maior de tal instrumento jurídico 

transita  próximo  ao  combate:  das  rápidas  e  desmedidas  alterações  legislativas,  também 

denominadas “orgias legislativas”; da inobservância das regras por desconhecimento das leis; 

da vigência de mecanismos propiciadores de um direito de dominação; da retroatividade das 

normas  mais  onerosas;  entre  outros  fatores  (princípios  indeterminados,  erros  técnicos  e 

alterações legais desmedidas), todos os quais viabilizam a propagação de uma ampla série de 

arbitrariedades  e  concorrem,  por  conseguinte,  à  instabilidade  e  decadência  do  Direito, 

afetando direta ou indiretamente os valores por ele defendidos, como também os próprios 

direitos fundamentais inerentes aos que se encontram sob o manto da proteção jurisdicional.

Entretanto, urge salientar que, nem sempre, tal mecanismo protetor materializado na 

segurança jurídica se apresentou consoante as linhas-mestras retroenumeradas. Pelo contrário, 

a maquinação em apreço muito se modificou e evoluiu com o passar das épocas e adventos 

das  escolas  jurídicas,  sendo  imprescindível,  pois,  expor  que  a  sua  importância,  tanto  à 

doutrina  como  à  Jurisprudência,  remonta-se  aos  tempos  mais  remotos  e  vem  se 

desenvolvendo  até  a  sua  feição  mais  contemporânea,  evolução  esta  que  se  mostra  de 

fundamental relevância,  especialmente porquanto condiciona a aferição precisa do grau de 

proteção conferido ao preceito da segurança jurídica na ordem atual e, ademais, por via de 

consequência, do próprio papel desempenhado pelo Judiciário no controle de juridicidade dos 

atos regulatórios, consoante será esmiuçado no tópico seguinte do presente trabalho.

Nessa linha histórico-evolutiva, merece posição de enorme destaque, pois, a novel 

370 Claus-Wilhelm  Canaris,  tratando  da  função  estabilizadora  desempenhada  pelo  preceito  da  segurança 
jurídica,  denota  que,  enquanto  “[...]  valor  supremo,  a  segurança  jurídica aponta  na  mesma  direcção. 
Também ela pressiona, em todas as suas manifestações - seja como determinabilidade e previsibilidade do 
Direito,  como  estabilidade  e  continuidade  da  legislação  e  da  jurisprudência  ou  simplesmente  como 
praticabilidade da aplicação do direito - para a formação de um sistema, pois todos esses postulados podem 
ser muito melhor prosseguidos através de um direito adequadamente ordenado” (CANARIS, 1996. p. 22).
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vertente conferida ao instituto da segurança jurídica no século XIX, época esta em que se 

projetou o início da constitucionalização da categoria  em análise,  precisamente na qual  a 

segurança jurídica passara a ser vista e tratada, inclusive, como um verdadeiro  fundamento 

último do Direito. O principal fator que serve como substrato e justificativa desta guinada da 

segurança jurídica reside,  nas linhas do afirmado pelo jurista português Carlos Blanco de 

Morais, no inequívoco surgimento de um Direito Constitucional hierarquizado, normativo e 

relacional, porquanto tornou-se imperiosa às jurisdições constitucionais, a partir daí, a função 

de efetiva garantia da Constituição e, ademais, de resguardo do ordenamento jurídico.

Sucedendo tal momento, afigura-se imprescindível trazer à colação, outrossim, o fato 

de que o mecanismo de proteção jurídica em comento passara a gozar de uma previsão cada 

vez mais constante e, igualmente,  de uma proteção progressivamente itinerante, caracteres 

estes que passaram a se espraiar pelas mais diversas ordens jurídicas, mantendo, contudo e de 

certa forma, a mesma essência surgida na época acima elencada, segundo a qual o preceito da 

segurança  jurídica  permanecera  sendo  visto  enquanto  um  critério  de  estabilidade  e 

fortalecimento do sistema jurídico e, ainda, como um real fundamento do Direito, estando 

relacionado, inclusive, com a própria idéia de busca e de consecução da Justiça371.

Outrossim,  imprescindível  adicionar  a  tais  raciocínios  transcritos  o  fato  de  que, 

apesar  de  tal  vinculação entre segurança  jurídica  e  a  Justiça,  o  conteúdo do Direito  nem 

sempre serve de escopo da Justiça. Tal assertiva resta plenamente comprovada a partir da 

simples delineação do Estado nazista, o qual, mesmo a despeito de se enquadrar como um 

estado  de  legalidade  formal  com  fundados  atributos  de  segurança  jurídica,  em  muito  se 

afastou do ideal de Justiça, mas, sim, pelo contrário, passara a relegar tal primado maior a um 

plano sem qualquer importância, o que decorreu, comprovadamente, da perpetração de todos 

os abusos e absurdos praticados pelo regime nazista, os quais são deveras conhecidos e já 

foram, inclusive, enormemente repudiados pela humanidade contemporânea e pós-moderna.

371 A respeito da tese que vincula a segurança jurídica à idéia de Justiça vem alçando cada vez mais adeptos na 
doutrina nacional e alienígena, sendo de bom alvitre elencar a posição de Carlos Blanco de Morais, a qual 
resume, de maneira bastante esclarecida, a essência da correlação entre ambos os valores e princípios em 
disceptação,  in  verbis:  “Se a  segurança  jurídica  garante  a  coerência  e  a  plena  exigibilidade  do Direito  
Positivo,  a  Justiça  é  um  fim  primacial  e  onicompreensivo  do  mesmo  Direito.  [...]  Temos  que,  como 
pressuposto existencial do Direito, a segurança jurídica constitui uma condição de realização da Justiça que 
é  o  primeiro  fim desse  mesmo Direito”  (MORAIS,  2000.  p.  22).  Complementando referido  postulado, 
apresenta-se a elucidação de Jorge Amaury Maia Nunes, no momento em que o mesmo expõe o seguinte  
raciocínio:  “Parece  certo  afirmar  que  segurança  jurídica  e  justiça  se  imbricam  e  se  condicionam 
reciprocamente,  dado  que  não  é  imaginável  uma  situação  em  que  o  valor segurança  jurídica  haja 
desaparecido e, mesmo assim, se possa falar em realizar justiça; de outra banda, a só redução do Direito à  
segurança jurídica sem consideração do valor justiça transformaria o direito num simples instrumento de 
legitimação do poder qualquer que fosse sua qualidade” (NUNES, 2010. p. 83/84).
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Ademais, necessário consignar que o objeto da presente enunciação, mesmo apesar 

de estar impregnada em diversas ordens jurídicas, não goza de relevância idêntica em todas 

elas. A justificativa desta afirmação é facilmente abstraída a partir da simples comparação da 

presença de tal princípio nos ordenamentos do Civil Law, de uma banda, e do Common Law, 

em outra senda. Isto é: ao passo em que, nos ordenamentos positivados como o pátrio, modelo 

de Civil Law, a segurança jurídica é configurada em um grau próximo ao máximo, pautando o 

Direito e o atuar jurisdicional nos moldes já delineados; nos ordenamentos anglo-saxônicos, 

paradigma do  Common Law,  a previsibilidade das  decisões  e  a  estabilidade das situações 

jurídicas não conformam um valor concreto e forte, sendo a decisão mais um produto da 

experiência, das pré-compreensões e da política hermenêutica do intérprete do Direito.

Exatamente à luz desse substrato evolutivo é que se permite avançar à formulação da 

concepção de segurança jurídica predominante no ordenamento pátrio contemporâneo, a qual 

não mais se alicerça na noção de um ordenamento jurídico fechado ou completo, buscando 

supedâneo na existência de um sistema permeado de conteúdo jurídico aberto e completável, 

este  o  qual,  uma vez distinto  daqueles  conteúdos normativos fechados e  exauridos em si 

mesmos, que, via de regra, somente admitiam resultados automáticos e preconcebidos, não 

mais se vincula a uma mera atividade de subsunção do texto legal ao caso concreto, mas, sim, 

demanda uma ampla atividade hermenêutica por parte do aplicador do Direito, que ficará, a 

partir de então, incumbido da real concretização da norma jurídica a partir da interpretação do 

conteúdo do enunciado legal e de sua discussão prática à luz de um caso concreto, consoante 

preconiza a mais abalizada doutrina concretista do jurista alemão Friedrich Müller 372.

372 Para o jurista alemão Friedrich Müller, em oposição ao Positivismo Jurídico, a norma jurídica não mais se  
confunde com o mero enunciado normativo, mas, sim, é concretizada a partir de uma verdadeira atividade 
hermenêutica, a qual toma em consideração tal texto legal (programa normativo) e, igualmente, o substrato 
fático em redor da aplicação da norma (âmbito normativo). A esse respeito, frise-se o seguinte: “[...] para o 
processo de concretização, a norma aparece diferenciada de acordo com o âmbito normativo e com a idéia 
normativa  fundamental  do programa normativo.  [...]  A aplicação,  de modo decisivo,  vai  além do texto 
normativo; não vai,  porém, além da norma, cuja normatividade concreta deve justamente ser  salientada 
apenas para o caso particular. […] como ponto de partida metódico, como fator de segurança jurídica [...] o 
texto normativo apresenta confiabilidade apenas limitada e partilha a relativização da metódica própria à 
ciência jurídica, sem, contudo, mostrar-se com isso dispensável ou secundário. Suas mencionadas funções 
fazem dele uma fronteira de concretização permitida. […] Nesse sentido, não há uma distinção fundamental 
entre o direito escrito e o direito consuetudinário. Mesmo o direito não-escrito é normativo e pode articular-
se de modo teórico-normativo sob pontos de vista da idéia normativa fundamental e do âmbito normativo, 
podendo  ser  verbalmente  expresso.  […]  A idéia  estruturante  mais  precisa  do  âmbito  normativo  é,  ao 
contrário, restrita pelo programa normativo. Ambos em conjunto se mostram ao intérprete em diferentes 
relações de mistura, bem como em graus de precisão muito diversos no texto normativo. […] Com a perda  
do âmbito normativo, a disposição perde sua normatividade, e o texto original da norma passa a ser apenas 
texto  lingüístico,  embora  a  idéia  fundamental  e  o  âmbito  normativo  continuem sendo  lingüisticamente 
‘dados’ e embora a idéia normativa fundamental não tenha sido alterada quando quisermos entendê-la de 
modo independente do dado real como ‘puro dever-ser’” (MÜLLER, 2008. p. 197/218).
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Passa-se a alcançar, portanto, uma noção de segurança jurídica não mais decorrente 

da mera previsibilidade ou da visão ortodoxa do texto legal fechado, até mesmo porque, nos 

termos já denotados, tal ideia restou superada e contrária à ordem jurídica, eis que já fora 

responsável,  inclusive,  pela  perpetração  de  abusos  e  desrespeitos  ao  direito  dos 

jurisdicionados e ao ordenamento jurídico como um todo, a exemplo do que se vislumbrou 

durante o Estado Nazista, já mencionado. Procede-se, pois, ao alcance da segurança jurídica a 

partir,  precisamente,  da  consumação  da  atividade  hermenêutica  pelo  Poder  Judiciário,  de 

modo  que  o  julgador  vem ocupar  o  espaço  antes  atribuído  ao  legislador  em matéria  de 

consecução da cognoscibilidade, da confiabilidade e da calculabilidade da ordem jurídica, o 

que é alcançado, sobremaneira, a partir da conferência de uma importância progressiva dos 

precedentes judiciais373 à resolução dos conflitos e questões submetidas ao crivo jurisdicional.

A partir  de tal  guinada hermenêutica,  responsável  pela consagração da segurança 

jurídica no ordenamento pós-positivista, evidencia-se que esse referido preceito objetivador 

da  previsibilidade  e  da  estabilidade  do  Direito,  ora  tratado,  maximizou-se  bastante  neste 

momento,  a  ponto  de  alçar  a  ordem  judicante  a  um  patamar  deveras  mais  apreciável, 

comparativamente à noção de segurança jurídica extraída do próprio teor do enunciado legal. 

Tal é o que se deve, sobretudo, ao fato de que o que realmente afasta o elemento surpresa no 

Direito e, consequentemente, confere um grau de certeza ao jurisdicionado, é o entendimento 

jurisprudencial aplicável sobre determinado enunciado legal e, jamais, o texto legal abstrato, 

que, como cediço, admite, quando concretizado, uma série de distintas interpretações374.

Dessa maneira, portanto, um vez reconhecida, ainda que de modo breve, a grande 

importância, assim como, notadamente, o amplo grau de proteção conferido do preceito da 

segurança  jurídica  ao  ordenamento  jurídico  pátrio,  o  qual,  como  cediço,  enquadra-se  na 

373 Denotando  a  importância  dos  precedentes  judiciais  à  segurança  jurídica  nas  ordens  jurídicas 
contemporâneas, emerge o posicionamento de José Rogério Cruz e Tucci, para quem: “[...] a jurisprudência 
consolidada  garante  a  certeza  e  a  previsibilidade  do  direito  e,  portanto,  evita  posteriores  oscilações  e 
discussões no que se refere à interpretação da lei. Os cidadãos baseiam as suas opções não apenas nos textos 
legais vigentes, mas, também, na tendência dos precedentes dos Tribunais, que proporcionam àqueles, na 
medida do possível, o conhecimento de seus respectivos direitos” (CRUZ E TUCCI, 2004. p. 296)

374 Reforçando tal entendimento, merece destaque o raciocínio de Luiz Guilherme Marinoni: “[...] quando há 
uma crise  de  colaboração  na  realização  do  direito  material  e  os  textos  normativos  encontram diversas 
interpretações  no  Judiciário,  o  que  obviamente  importa  são  as  decisões  judiciais,  momento  em  que  a 
dimensão normativa dos textos encontra expressão, e não o texto normativo abstratamente considerado. Ora, 
se a previsibilidade não depende da norma em que a ação se funda, mas da sua interpretação judicial, é 
evidente que a segurança jurídica está ligada à decisão judicial e não à norma jurídica em abstrato. Não é por 
outra razão que Massimo Corsale concluiu que, para que se possa realizar a certeza da ação através do 
direito, o que conta, em última análise, não é tanto a fórmula escrita no código, a norma abstrata, mas a dita  
norma individual, a concretização da regra no caso específico. Da mesma forma, porque a inteligência de 
uma norma pode ser controvertida, é claro que a norma em abstrato não é suficiente para que o cidadão 
possa prever o comportamento dos terceiros que com ele podem se deparar” (MARINONI, 2013. p.5).
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disciplina  preconizada  pelo  Civil  Law,  e  tendo  em  vista,  ademais,  o  inequívoco  papel 

desempenhado pela segurança jurídica rumo à consecução da Justiça, urge proceder, ora, à 

apreciação do papel deste instituto no âmbito da atuação do Poder Judiciário no controle dos 

atos regulatórios emanados das agências reguladoras, em especial da ANS, o qual, adiante-se, 

é salutar e imprescindível à preservação do ordenamento jurídico e, igualmente, ao alcance e à  

consagração da estabilidade e do desenvolvimento do setor de assistência privada à saúde.

6.3.2  O  controle  jurisdicional  incidente  sobre  os  atos  regulatórios  como  um 

instrumento consagrador da segurança jurídica e das finalidades da regulação da 

ANS

Partindo do atual estado de garantia da segurança jurídica no ordenamento jurídico-

constitucional  brasileiro,  assim  como  trasladando-se  tal  proteção  à  circunstância  deveras 

peculiar do controle jurisdicional incidente sobre os atos emanados das agências reguladoras, 

nas linhas já propostas e defendidas em momentos anteriores desse trabalho, evidencia-se, 

notavelmente,  o papel que vem sendo desempenhado pelo Poder Judiciário nesta seara da 

intervenção estatal,  viabilizando,  de  certo  modo  e  inegavelmente,  o  sucesso  da  atividade 

regulatória, bem como o alcance da estabilidade e do desenvolvimento do segmento privado 

de saúde suplementar, tudo isso a partir da conferência de uma ampla previsibilidade e de um 

considerável  grau  de  certeza  à  disciplina  jurídica  dispensada  ao  fenômeno  da  regulação 

econômica  e,  mais  precisamente,  à  atribuição  e  à  interpretação  dos  direitos  e  obrigações 

estendidos aos polos envolvidos no triângulo regulatório objeto do presente estudo.

À luz desse referido entendimento, destaque-se que, tal como consagrado no Estado 

Social de Direito pátrio e esmiuçado anteriormente, o preceito da segurança jurídica, quando 

associado  ao  exercício  jurisdicional  incidente  sobre  o  setor  da  regulação  econômica, 

mormente  sobre  os  atos  regulatórios  emanados  das  agências  reguladoras,  vem 

desempenhando  uma  atribuição  inequívoca  no  sentido  de  preconizar  a  unidade,  a 

transparência e a estabilidade do sistema jurídico vigente, o que é alçado, decerto, a partir do 

empreendimento  de  esforços  rumo  à  eliminação  de  surpresas  maiores  e  inesperadas  aos 

direitos dos jurisdicionados e, igualmente, da adoção de uma linha hermenêutica idônea e 

homogênea para a resolução de casos análogos, buscando preconizar, assim, o brocardo ubi  

idem ratio, ibi idem jus (“onde houver a mesma razão, aplica-se o mesmo direito”) e evitar, de 
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outra banda, situações idênticas com resultados jurídicos diametralmente distintos entre si, o 

que se afasta, sobremaneira, do primado constitucional atualmente protegido.

Em  outras  palavras,  afigura-se  salutar  destacar  que,  em  matéria  de  regulação 

econômica, em especial da intervenção estatal incidente sobre o setor de assistência privada à 

saúde,  empreendida  pela  ANS,  a  concretização  da  segurança  jurídica  somente  se  mostra 

viável e possível a partir do controle judicial dos atos regulatórios, sobretudo porque,  nas 

linhas  do que  fora  denotado em momento  anterior,  os  elementos  da  cognoscibilidade,  da 

confiabilidade  e  da  calculabilidade  do  Direito  se  maximizam  e  potencializam,  de  forma 

específica, a partir do exercício da função substitutiva da Jurisdição, notadamente porque é a 

mesma, e não a atividade administrativa ou normativa, que confere a interpretação final e 

definitiva sobre determinada matéria ou sobre um dado dispositivo ou enunciado legal.

Exatamente nesse viés e analisando-se a figura dos precedentes judiciais atinentes à 

atividade regulatória das agências reguladoras, em específico da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar,  vislumbra-se  que  os  mesmos  passam  a  gozar,  consequentemente,  de  uma 

importância  fundamental  rumo  à  previsibilidade  e  ao  sucesso  regulatório,  posto  que  a 

reiteração do entendimento jurisprudencial acerca de matérias inerentes ao setor intervindo 

confere  uma  ampla  transparência  aos  polos  subjetivos  regulados,  notadamente  aos 

consumidores e às operadoras de planos de saúde, os quais passam a saber, por exemplo, qual 

é a palavra final no que toca aos seus direitos e obrigações, ficando em melhores condições de 

contratar e de cumprir com as contraprestações assumidas, assim como aos próprios agentes 

reguladores, estes os quais, balizando-se no crivo das decisões judiciárias, constatam as pautas 

principiológicas incidentes sobre o papel regulatório do Estado e, consectariamente, adequam 

sua atuação prospectiva à juridicidade de tais preceitos respaldados na atuação judiciária.

Analisando-se  os  precedentes  afetos  ao  tema,  vê-se  que,  ainda  que  estes  tendam, 

muitas  vezes,  em  favor  de  um  dos  polos  envolvidos  no  triângulo  regulatório  ou, 

especificamente,  na  relação  contratual  dos  planos de  saúde,  as  pautas  judiciárias  buscam 

seguir  uma  linha  racional  e  homogênea,  de  modo  que  adotam,  com  frequência,  linhas 

interpretativas semelhantes e envolvidas com a ponderação dos direitos  à vida e à saúde, 

assim como com a discussão destes direitos à luz do viés obrigacional dos contratos de saúde 

privada. Ilustrativamente, emerge que o Judiciário, pautando-se na repetição de julgados e 

almejando a conferência de uma previsibilidade cada vez maior à seara regulada,  passa a 

editar, corriqueiramente, súmulas375, dentre as quais se destacam, por exemplo, as de n. 302 e 

375 No que tange à essência dos enunciados sumulados relativamente à maximização da segurança jurídica, 
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n. 469, do STJ376, que reconhecem, respectivamente, a abusividade de cláusulas limitativas do 

tempo de internação hospitalar, bem como a aplicabilidade do CDC aos planos de saúde.

Contudo, mesmo a despeito da considerável relevância da Jurisprudência à conferência 

de um grau de segurança jurídica na área da regulação econômica empreendida pela ANS, 

afigura-se  fundamental  denotar  que  esta  referida  função  estabilizadora  e  consagradora  de 

previsibilidade do Direito não se afigura de maiores amplitude e extensão. Sobretudo porque a  

aplicação  dos  precedentes  judiciais  no  controle  dos  atos  regulatórios  não  é  irrestrita, 

encontrando-se,  pois,  limitada  pelo  elevado  grau  de  conhecimento  técnico  atribuído  aos 

agentes  reguladores,  assim como,  consequentemente,  pelas  restrições  impostas  ao  próprio 

mecanismo de controle judicial da atividade regulatória, o qual, como cediço, fica adstrito a 

um simples exame principiológico e de juridicidade sobre a discricionariedade técnica, bem 

como à mera invalidação dos atos antijurídicos, não podendo, sequer, via de regra, substituir o 

conteúdo discricionário tido como ilegal e inválido por outro ato jurídico e válido.

Tal entendimento atinente à contenção da segurança jurídica no setor regulado emerge, 

outrossim, da própria limitação do controle judicial da discricionariedade técnica ao exame da 

juridicidade do conteúdo, posto que, a partir do simples fato de que o Judiciário se contém a 

uma análise principiológica da discricionariedade técnica, ficando o controle judicial pleno 

restrito exclusivamente ao teor vinculado dos atos, extrai-se, claramente, a impossibilidade de 

se abranger a certeza e a previsibilidade da interpretação jurisprudencial à integral extensão da  

atuação das agências reguladoras,  in casu,  da ANS. Cabe destacar aqui, portanto, a fim de 

asseverar tal óbice imposto à maximização da segurança jurídica, que, a partir do momento 

em que o controle se limita, quase que exclusivamente, à pauta principiológica,  o mesmo 

almeja, precipuamente, a completude e a abertura da disciplina jurídica aplicável à regulação 

econômica, e não, prima facie, a segurança jurídica, que, segundo a doutrina, potencializa-se 

com a aplicação das espécies normativas consubstanciadas nas regras jurídicas.

Nessa senda, urge ressaltar que a importância dos princípios se justifica, notadamente, 

pelo fato de que seus enormes grau de abstração e carga axiológica, quando comparados aos 

destaquem-se as seguintes lições de Roberto Demo: “A súmula, cujos enunciados ou verbetes, em sentido 
amplo, são resumos,  uniformizações de jurisprudências dos tribunais, não cria direito, que já está definido 
pela jurisprudência pacífica, do mesmo modo que não pretende obstar a evolução do  direito, nem impedir a 
reforma da jurisprudência. O objetivo é evitar divergência a  respeito de determinado assunto em futuras 
decisões, porquanto os enunciados são  elaborados depois do exame detalhado dos casos apontados, somente 
se  permitindo   sua  inclusão  na  súmula  com  a  reiteração  de  julgados  e,  ainda  assim,  caso  não  haja 
expectativa de serem alteradas em breve tempo as interpretações ali adotadas”. (DEMO, 2004, p. 84)

376 STJ, Súmula 302. É abusiva a cláusula contratual  de plano de saúde que limita no tempo a internação  
hospitalar do segurado. […]
STJ, Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
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das regras, são essenciais à completude e à concreção do sistema jurídico, que, em obediência 

ao  ideal  pós-positivista,  apresenta-se  de  modo  aberto  e  completável,  dada,  sobretudo,  a 

necessidade de adaptação e correspondência entre o direito e a realidade circundante.

Em outras palavras, frise-se que os princípios viabilizam, por excelência, tal abertura 

normativa, eis que a construção da norma na casuística demanda uma atividade hermenêutica 

intensa, medida esta que se maximiza quando o intérprete do direito se encontra diante da 

aplicação de princípios.  Assim, pautando-se nas concepções de Ronald Dworkin e Robert 

Alexy,  maiores  expressões  pós-positivistas,  constata-se  que  os  princípios  se  encontram 

conexos ao ideal de justiça, permitindo uma melhor adaptação do direito à realidade que o 

cerca e, consequentemente, um melhor direcionamento do provimento e do teor jurídicos à 

casuística regulada, ao passo em que as regras estão ligadas à estabilidade e à previsibilidade 

do direito, garantindo aos indivíduos regulados um mínimo de segurança jurídica377.

Diante do exposto, verifica-se que peculiar e louvável é a conexão entre o grau de 

controle judicial dos atos regulatórios, intrinsecamente relacionado à consecução da segurança 

jurídica no fenômeno da atividade regulatória do Estado, e o respeito ao conhecimento técnico  

dos agentes incumbidos da dinâmica da regulação e da discricionariedade técnicas, o qual não 

pode ser amplamente discutido nem, sequer, via de regra, substituído pelo Poder Judiciário, 

sob pena de asfixia do Princípio Constitucional da Independência e Harmonia das Funções do 

Estado e, especificamente, da carga de autonomia estendida às agências reguladoras. 

À luz disso, conclui-se que é justamente a compactuação entre tais pontos que propicia 

e viabiliza a harmonia e o progresso do segmento regulado378, eis que a segurança jurídica se 

afigura  uma  garantia  em  prol  dos  sujeitos  regulados  e  da  transparência  da  atividade 

administrativa reguladora, enquanto que a discricionariedade técnica, por sua vez, consolida 

um  substrato  deveras  favorável  à  estabilidade  do  triângulo  regulatório  e,  inclusive,  à 

compatibilização dos interesses envolvidos na seara da assistência suplementar à saúde.

377 BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. A nova interpretação constitucional: ponderação, 
argumentação e papel dos princípios. In GABARDO, 2002. p. 79.

378 Corroborando  a  importância  maior  do  preceito  da  segurança  jurídica  para  o  fenômeno  regulatório, 
notadamente sob o viés da transparência e da estabilidade, destaquem-se as seguintes e mais abalizadas 
lições do jurista hispânico Gaspar Arino Ortiz, para quem: “[...]  es fundamental que em el ejercicio de la  
actividad  reguladora  se  cumplan también  los  requisitos  generalmente  exigidos  para  toda  la  actividad  
administrativa: toda regulación debe ser elaborada com carácter general, objetivo y global, como es propio  
de  toda norma,  no  debe  admitir  dispensas ni  tratamientos  singulares  (inderogabilidad  singular  de  las  
normas) ni alteración arbitraria y ocasional de las reglas del juego. Estas deben ser claras y estables, bien  
determinadas,  no  discrecionales,  de  forma  que  las  empresas  puedan  diseñar  sus  propias  políticas  de  
actuación, a la vista de ellas. Es importante insistir en la necesidad de transparencia y estabilidad en las  
reglas  en el  modelo de regulación para la competencia:  que exista seguridad jurídica en cuanto a su  
aplicación y que las conductas produzcan efectos previsibles” (ORTIZ, 2007. p. 14)
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante  o  exposto,  essencial  asseverar  que  complexo  é  o segmento  da  efetivação do 

direito  social  à  saúde na ordem constitucional  brasileira,  assim como da  exploração e  da 

regulação estatal em redor da saúde suplementar. À luz disso, cediço que as amplas discussões  

e controvérsias atinentes ao tema alçam importância crescente nas pautas judiciárias, gozando 

de um papel elementar rumo ao alcance e à estabilidade da saúde privada e, igualmente, à 

universalização do acesso à saúde e à consecução do desenvolvimento individual e nacional.

De  tal  raciocínio  se  conclui,  inequivocamente,  que  a  saúde  e  a  vida,  enquanto 

condições essenciais à existência e à sobrevivência do ser humano, gozam de importância 

inegável no universo jurídico, este o qual, no papel de regulador das interações humanas e 

acompanhante  da  realidade  social,  passa  a  proteger  tais  bens  na  condição de  verdadeiros 

direitos. No Brasil, evidencia-se, pois, que tal garantia se maximizou a partir da inauguração 

do Estado Social de Direito, precisamente pela Constituição Federal de 1988, momento em 

que a saúde fora alçada ao patamar de direito social intrinsecamente ligado aos conteúdos 

intangíveis da dignidade da pessoa humana e, igualmente, do mínimo existencial.

Nesse norte, mostra-se imprescindível a concepção e o entendimento de que essencial 

e direta passa a ser a relação entre saúde, mínimo existencial e desenvolvimento, tendo em 

vista que a saúde integra o rol mínimo de bens jurídicos sem os quais o indivíduo não subsiste 

nem  progride,  estendendo,  pois,  ao  seu  titular  o  status  de  agente,  potencializando  a 

participação ativa do indivíduo na sociedade,  fazendo com que o mesmo alcance  melhor 

qualidade de vida e almeje, consequentemente, o progresso e a redução das desigualdades. 

Disso, exsurge, portanto, que, sem saúde, inviável a vida digna e o progresso pleno; por sua 

vez, sem condições para o desenvolvimento, impossível resta a plena efetivação da saúde.

Emerge do estudo, ainda, o mister de que a garantia dispensada pelo Direito pátrio aos 

bens supremos da saúde e da vida deve buscar supedâneo na própria Ciência Médica e no 

ideário neodesenvolvimentista, no sentido de que a proteção jurídica do direito sanitário deve 

acompanhar,  atualmente,  a  noção mais abalizada e holística da saúde enquanto estado de 

completo bem-estar físico, mental e social, tomando em consideração o papel fundamental da 

saúde enquanto fim em si mesmo e, igualmente, na condição de um instrumento inexorável 

rumo ao alcance e à realização do desenvolvimento individual e coletivo da nação.

Em decorrência dessa inteligência, salutar reprisar o viés predominantemente social do 
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direito à saúde, de modo que o mesmo deve ser defendido a partir de um cunho dúplice e 

recaído, primariamente, a qualquer dos entes federativos do Estado, que, nos termos da norma 

constitucional,  é  incumbido  de  empreender  uma  atuação  concomitantemente  negativa  e 

positiva, devendo, pois, abster-se de interferir ou ameaçar, imotivadamente, a busca da saúde 

pelo indivíduo e, de outra banda, garantir,  por meio de prestações positivas, precisamente 

através das políticas públicas, a plenitude do acesso à saúde, o que demanda, inclusive, por 

parte do Poder Público, uma real e ampla disponibilidade orçamentária.

Dessa feita, conclui-se que o caráter prestacional do direito à saúde pressupõe uma 

estrutura funcional e orçamentária concreta, denotando o mister de que as políticas públicas 

sejam endereçadas  de  acordo  com as  necessidades  reais  da  população,  inclusive  com as 

desigualdades  sociais  e  regionais  de  cada  setor  geográfico.  Diante  disso,  afigura-se 

imprescindível a implantação de uma pauta de eficiência em redor da atuação estatal, de modo  

a, analisando o custo-benefício dos serviços de saúde potencialmente ofertados pelo Estado, 

priorizar-se aqueles que sejam condizentes com o interesse público e com um grau ótimo de 

realização do acesso igualitário e universal à saúde, em detrimento dos procedimentos mais 

excepcionais, dispendiosos e prescritos a uma parcela ínfima de titulares do direito. 

Por sua vez, ainda em virtude do viés social do direito à saúde, vê-se que inúmeros são 

os casos de negativas de assistência médico-sanitária por qualquer dos entes integrantes da 

Administração Direta. Disso, tem-se que frequente é o recurso dos titulares desse direito ao 

Poder  Judiciário,  este  o  qual,  desempenhando  um  papel  subsidiário  no  controle  do 

cumprimento  das  políticas  públicas  e  escopando-se  na  eficácia  imediata  dos  direitos 

fundamentais e no primado da inafastabilidade da Jurisdição, deve, inexoravelmente, exercer 

seu mister com comedimento e à luz da ponderação casuística de direitos, a fim de colaborar 

de modo inequívoco à efetivação do acesso à saúde e, ademais, à consagração do interesse 

público primário e de uma prestação eficiente dos serviços de saúde pela Administração.

Ainda assim, constata-se que as prestações estatais rumo à consecução do direito à 

saúde  encontram-se  limitadas  pelos  desafios  vislumbrados  no  meio,  notadamente  pelas 

comprovada reserva do possível e complexas necessidades populacionais. A partir disso, tem-

se que, a despeito dos avanços nas políticas estatais, a saúde pública encontra-se em uma fase 

precária e incompatível com a universalização do direito, sobretudo porque não é razoável 

cobrar do Poder Público a cobertura de todos os procedimentos médico-sanitários. Daí, salutar  

o papel desempenhado pela iniciativa privada, por meio, sobretudo, dos contratos de planos 
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de saúde, que suplementam a atuação estatal e integram a dinâmica das relações de consumo.

A partir dessa extensão da assistência à saúde à iniciativa privada, vislumbra-se que o 

Constituinte de 1988 logrou êxito na criação de um regime híbrido de realização da saúde, 

que passou a ver a saúde prestada pelo particular enquanto um serviço de relevância pública. 

Nesse diapasão, necessário consignar que essencial passa a ser o papel desempenhado pelo 

setor privado no segmento da saúde, o qual, contudo, em virtude de seu cunho suplementar, 

jamais pode se confundir com o recaído sobre o Estado, mormente ao se constatar que as 

finalidades relativas a tais agentes são bastantes distintas entre si, dado que o privado almeja, 

primordialmente, o lucro, e o público, por sua vez, a realização do interesse público.

Legitimando o papel das operadoras de saúde, emerge a tese da eficácia horizontal dos 

direitos fundamentais, a qual obriga o setor privado a, direta e imediatamente, respeitar os 

bens jusfundamentais dos indivíduos. Contudo, a despeito dessa vinculação, exsurge que a 

prevalência  da  questão  jusfundamental  nas  relações  privadas  não  pode,  prima  facie,  ser 

absoluta ou irrestrita a ponto de cobrir riscos ou custos não previstos no contrato, devendo, 

sim, ser dependente de ponderação casuística com outros direitos envolvidos. Na esfera da 

saúde privada,  pois,  deve-se  estabelecer  um diálogo prático entre  direitos  fundamentais  à 

saúde e à vida, de um lado, e autonomia privada e preceitos contratuais, de outra banda.

Assim, desempenhando papel inegável na harmonização das pautas jusfundamentais e 

contratuais na saúde privada, emergem o Código de Defesa do Consumidor e a Lei dos Planos 

de Saúde, aquele, voltado às diretrizes gerais da relação de consumo, esta, preocupada com 

uma  proteção  tríplice  do  setor,  direcionada  à  estabilidade  institucional,  financeira  e 

assistencial dos contratos. Conclui-se, pois, que a responsabilidade das operadoras de planos 

de  saúde  não  pode  ser  ilimitada  a  ponto  de  cobrir  todas  as  condições  reclamadas  pelos 

segurados, sob pena de asfixia da autonomia privada; de outra banda, as restrições contratuais 

não podem ser desmedidas, o que esgotaria a eficácia dos direitos à saúde e à vida.

Em vista  dessa contingência,  a ponderação entre  direitos  fundamentais  e  preceitos 

contratuais no segmento da saúde suplementar vem se tornando corriqueira e necessária, o 

que se deve à natureza por adesão dos planos de saúde, que pende tendenciosamente em favor 

das  operadoras  de  saúde,  em detrimento  dos  interesses  dos  consumidores,  assim como à 

expectativa deveras otimista e exagerada, por parte destes consumidores segurados, de uma 

cobertura contratual bastante abrangente e completa, a ponto de englobar a totalidade dos 

serviços e procedimentos médico-sanitários possíveis, existentes e imagináveis.
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A submissão do conflito de interesses entre consumidores e operadoras de planos de 

saúde ao Poder Judiciário, atinente à discussão acerca da cobertura contratual, ocasiona, com 

frequência, um juízo de ponderação bastante superficial, do qual sobressai, no mais das vezes, 

a  prevalência  irrestrita  dos  direitos  à  saúde  e  à  vida  em  detrimento  da  liberdade  e  da 

obrigatoriedade contratuais. Tal é o que se deve, notadamente, à consideração da saúde e da 

vida enquanto direitos absolutos e impassíveis de restrições, bem como, igualmente, à falta de 

clareza  e  de  objetividade  dos  conceitos  médicos  e  técnicos  envolvidos  nos  contratos  e 

documentos médicos, o que leva o julgador a interpretá-los de modo confuso e impreciso.

Dada a natureza  peculiar dos contratos de planos de saúde privada,  que envolvem 

discussões acerca da compatibilização entre os direitos à vida e à saúde, de um lado, e a 

obrigatoriedade dos preceitos contratuais, de outra banda, os quais não são resolvidos com 

êxito, sequer, pelo Poder Judiciário, mostra-se inegável, à estabilidade e ao desenvolvimento 

setoriais, o papel da regulação empreendida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 

sobre o setor da saúde suplementar, que se materializa a partir de funções administrativas, 

normativas  e,  ainda,  compositivas  ou  quase-judiciais,  todas  estas  viabilizadas  a  partir  da 

discricionariedade técnica e da autonomia apreendidas por estas autarquias especiais.

Ao alcance do sucesso do fenômeno regulatório e, consequentemente, à estabilidade e 

ao progresso do setor de saúde suplementar,  é imprescindível que a atuação da ANS seja 

neutra, estratégica e condizente com a dinâmica do triângulo regulatório, não podendo pender 

em favor de qualquer dos polos envolvidos, mas, sim, adotar uma sistemática direcionada à 

harmonização  e  compactuação  dos  interesses  afetos  aos  sujeitos  envolvidos  no  setor 

intervindo.  Deve,  pois,  almejar:  a  realização do interesse  público  primário;  a  modicidade 

tarifária e a prestação de serviços amplos e de qualidade ao consumidor; bem como o lucro e a 

manutenção da capacidade econômico-financeira objetivados pelas operadoras de saúde.

A discricionariedade técnica conferida às agências reguladoras implica na restrição do 

poder  de  tomada  de  decisões  regulatórias  àqueles  agentes  que  detenham  um  nível  de 

conhecimento específico e peculiar ao setor intervindo. Conclui-se, assim, que tal elemento 

técnico-discricionário, contudo, não cria uma espécie distinta da discricionariedade pura, eis 

que o saber técnico não pode ser capaz de elucidar todas as questões decisórias e exaurir a 

carga de oportunidade e conveniência em redor do ato, mas, sim, delimita uma pluralidade de 

soluções cabíveis e condizentes com a casuística, dentre as quais o agente público competente 

ficará legitimado a optar por alguma delas, mediante verdadeiros juízos de discricionariedade.  
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A seu turno, extrai-se que a extensão, à ANS, de um grau de autonomia, assim como 

de amplas funções regulatórias e de uma enorme carga de discricionariedade técnica não pode 

se dar sem um contrapeso. Em razão disso, emerge a imprescindibilidade de meios de controle 

da atuação regulatória, que se espraiam entre espécies de controle interno e externo, este, por 

sua vez, incumbido às esferas do Poder executiva, legislativa e judiciária. Nesse ramo, deve-

se ter em consideração que o maior expoente em sede de controle dos atos regulatórios é 

aquele  exercido  pela  jurisdição,  que,  ao  decidir  com  definitividade  as  questões,  confere 

previsibilidade e segurança jurídica aos polos envolvidos no triângulo regulatório.

Nesse  ponto,  quanto  ao  controle  judicial,  vê-se  que  o  mesmo é  exercido  em sua 

plenitude em relação aos atos vinculados e de forma moderada no que tange aos elementos 

regulatórios discricionários. Especificamente quanto à discricionariedade técnica, conclui-se 

que, à luz da Nova Hermenêutica, o controle jurisdicional não mais pode se ater a meros 

critérios de forma, devendo ser extensivo a um exame principiológico, segundo o qual o ato é 

examinado à luz dos princípios fundantes da atividade administrativa, notadamente das pautas 

de razoabilidade, moralidade e eficiência, podendo ser invalidado em caso de antijuridicidade. 

Somente pode o Judiciário substituir o ato inválido quando comprovada a sua vinculação.

Em  razão  disso,  evidencia-se,  ademais,  a  partir  da  referida  dinâmica  de  controle 

judicial dos atos regulatórios, que extremamente relevante é o papel do Poder Judiciário na 

contenção de arbitrariedades por parte do regulador e, igualmente, na garantia da segurança 

jurídica do setor regulado, sobretudo em razão da definitividade da Jurisdição e da ampla 

previsibilidade  conferida  pelo  precedentes  judiciais  encarregados  do  exame  da  atividade 

regulatória. Daí, patente o êxito alçado pelo Judiciário rumo à consagração da transparência 

da atividade reguladora, assim como à criação de um substrato favorável à estabilidade e à 

maximização dos interesses envolvidos no segmento da saúde suplementar.

Justamente em decorrência de toda a inteligência desenvolvida ao longo do presente 

trabalho, afigura-se imprescindível a consagração da dinâmica regulatória no setor privado da 

saúde suplementar, não subsistindo dúvidas acerca do papel e da potencialidade da regulação 

empreendida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar rumo às garantias da estabilidade 

das relações contratuais de planos de saúde, assim como da compatibilização entre os direitos 

fundamentais e contratuais contrapostos envolvidos na relação de direito privado, tudo isso, 

com vistas à alçada da justa proteção do triângulo regulatório e, inclusive, da efetivação do 

direito fundamental à saúde, nos termos do regime híbrido constitucionalmente consagrado.
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