
 

   

CENTRO UNIVERSITÁRIO 7 DE SETEMBRO - UNI7 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

DAVID SOMBRA PEIXOTO 

 

   

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA NOVA REGRA DE PRECEDENTES VINCULANTES DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL DE 2015 NAS DECISÕES JUDICIAIS SOBRE SAÚDE SUPLEMENTAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortaleza – Ceará 

2020 

 

 

 



3 

                                                                                                                                                                                                                            

DAVID SOMBRA PEIXOTO 

 

   

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA NOVA REGRA DE PRECEDENTES VINCULANTES DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL DE 2015 NAS DECISÕES JUDICIAIS SOBRE SAÚDE 

SUPLEMENTAR. 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 7 de 

setembro como requisito parcial para 

obtenção do título de Mestre em Direito. 

Orientador: Dr. João Luís Nogueira Matias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortaleza – Ceará 

2020 



4 

                                                                                                                                                                                                                            

DAVID SOMBRA PEIXOTO 

 

 

ANÁLISE DA NOVA REGRA DE PRECEDENTES VINCULANTES DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL DE 2015 NAS DECISÕES JUDICIAIS SOBRE SAÚDE 

SUPLEMENTAR. 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 7 de setembro 

como requisito parcial para obtenção do título de Mestre 

em Direito. 

 

 

 

 

_________________________________________ 

DAVID SOMBRA PEIXOTO 

 

 

Dissertação aprovada em: ___/___/___ 

 

 

__________________________________________ 

Dr. João Luís Nogueira Matias (Orientador) 
Universidade 7 de Setembro – UNI7 

 

 

____________________________________________ 
Dra. Uinie Caminha (Examinadora) 

Universidade de Fortaleza - UNIFOR 
 
 
 

____________________________________________ 
Dr. Bruno Leonardo Câmara Carrá (Examinador) 

Universidade 7 de Setembro – UNI7 



5 

                                                                                                                                                                                                                            

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como escopo a análise das mudanças da nova dinâmica 

de julgamento dos casos repetitivos nas resoluções de demandas sobre saúde 

suplementar na justiça cearense, tendo em vista a prática advocatícia deste 

pesquisador na área e a atuação durante o julgamento do primeiro incidente de 

resolução de demandas repetitivas no estado. O rito dos precedentes vinculantes 

terá efeitos relevantes na preservação das operadoras, cujo serviço prestado afeta 

a sociedade como um todo, bem como na garantia do direito ao acesso à prestação 

de serviços de saúde. A resolução de demandas repetitivas enseja a análise para 

além da ótica do particular que pleiteia direito individual, tendo como foco, na 

realidade, as consequências para a coletividade. Nessa toada, é averiguado como 

a nova sistemática de precedentes prevista no Código de Processo Civil de 2015, 

em seus arts. 927 e 489, §1º, viabiliza a abordagem econômica do direito e a 

necessidade de manutenção do equilíbrio financeiro nos contratos de plano de 

saúde, bem como da manutenção das operadoras ativas no mercado. Inicialmente, 

para a compreensão dos efeitos das decisões judiciárias na sustentabilidade das 

operadoras de planos de saúde, explanam-se as características desse tipo de 

avença, examinando as principais normas que regulam o setor da saúde 

suplementar, assim como os fatores que influenciam na sua precificação, 

apresentando o contexto econômico no qual os litígios sobre assistência privada à 

saúde estão inseridos. Posteriormente, demonstra-se o funcionamento do novo 

sistema de precedentes e os impactos do exercício da justiça distributiva por meio 

do ativismo judicial na saúde suplementar. Logo após, apresentam-se dados 

colhidos a partir de pesquisa bibliográfica acerca do processo de judicialização das 

demandas referentes à Saúde Suplementar, que ensejaram o julgamento de casos 

concretos sob a nova ritualística de precedentes em face das empresas operadoras 

de planos de saúde. Para tanto, foram escolhidos dois julgados proferidos pelo STJ 

e pelo TJCE, respectivamente, para serem apreciados individualmente, por 

representarem, na prática, as hipóteses de resolução de demandas repetitivas e 

terem adentrado na abordagem econômica do direito no âmbito dos planos de 

saúde. Por fim, analisando quantativamente as decisões do TJCE que versavam 

sobre as questões de direito debatidas nos dois casos paradigmas, coletadas por 

meio de pesquisa com filtros no repositório jurisprudencial, concluiu-se que o 
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sistema de precedentes vinculante do novo Código de Ritos representou mudanças 

na forma como os Magistrados compreendem o funcionamento e a importância da 

atividade das operadoras de planos de saúde. Da mesma forma, foi possível 

averiguar que nova ritualística pode ser utilizada como um dos mecanismos para 

assegurar a sustentabilidade do mercado da Saúde Suplementar para além do 

âmbito regulatório. 

Palavras-chave: Saúde suplementar. Judicialização. Planos de saúde. 

Sistema de precedentes. Equilíbrio econômico-financeiro. 
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ABSTRACT 

 

The present work aims to analyze the changes in the new dynamics of judgment of 

repetitive cases in the resolution of demands about supplementary health in the 

state of Ceará's justice system, in view of this researcher's practice as an attorney 

in the area and his performance during the judgment of the first repetitive demands 

resolution incident in the state. The rite of binding precedents will have relevant 

effects on the preservation of the healthcare plans operators, whose service affects 

the society as a whole, as well as on guaranteeing the right to access the provision 

of health services. The resolution of repetitive demands requires an analysis beyond 

the perspective of the person who pleads for individual rights, focusing, in reality, on 

the consequences for the community. In this tone, it is verified how the new system 

of precedents foreseen in the Code of Civil Procedure of 2015, in its arts. 927 and 

489, §1º, enables the economic approach to the law and the preservation of financial 

balance in healthcare insurance contracts, as well as the maintenance of the 

operators active in the market. Initially, in order to understand the effects of judicial 

decisions on the sustainability of healthcare insurance operators, the characteristics 

of this type of agreement are explained, examining the main rules that regulate the 

supplementary health sector, as well as the factors that influence their pricing, 

presenting the economic context in which private health care disputes are inserted. 

Subsequently, the functioning of the new system of precedents and the impacts of 

the exercise of distributive justice through judicial activism on supplementary health 

are demonstrated. Soon after, data collected from bibliographic research about the 

judicialization process of the demands related to Supplementary Health are 

presented, which gave rise to the judgment of concrete cases under the new rite of 

binding precedents about the companies operating healthcare insurance. To this 

end, two decisions made by the Superior Court of Justice and the Ceará State Court, 

respectively, were chosen to be assessed individually, as they represent, in practice, 

the chances in the resolution of repetitive demands and have discussed the 

economic approach to law within the scope of healthcare insurance. Finally, through 

quantitative analysis of decisions made by the Ceará State Court that dealt with the 

questions of law discussed in the two paradigm cases, collected through research 

with filters in the jurisprudential repository, it was concluded that the binding 
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precedents system of the new Code of Rites represented changes in how 

magistrates understand the functioning and importance of the activity of health 

insurance operators. Likewise, it was possible to ascertain that a new rite can be 

used as one of the mechanisms to ensure the sustainability of the Supplementary 

Health market beyond the regulatory scope. 

Keywords: Supplementary health. Litigation. Healthcare insurance. System of 

precedents. Financial-economic balance. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Brasileira de 1988, ao garantir a livre iniciativa e visar a 

assegurar o acesso à saúde por todos os cidadãos, independentemente da 

capacidade estatal, prevê, também, o sistema de saúde suplementar, diante da 

patente impossibilidade de o Estado garantir a assistência à saúde para toda a 

população de forma eficiente, necessitando da iniciativa privada. Como se 

depreende do significado da palavra “suplementar”, a atuação do setor privado no 

fornecimento de serviços de assistência à saúde tem a função de aliviar o sistema 

público de saúde e não o de assumi-lo em sua integralidade.  

Assim, é do interesse de todos, constituindo, inclusive, interesse público 

primário, que referido sistema de saúde suplementar permaneça hígido, motivo 

pelo qual foi criado um vasto arcabouço legal que possibilita rigorosa intervenção 

estatal, fazendo com que todos os contratos sejam devidamente regulados. O forte 

controle da esfera pública nesse âmbito específico de relações particulares é 

oriundo da necessidade de se assegurar a escorreita conduta das empresas e, 

ainda, manter o equilíbrio financeiro-atuarial, de modo que possibilite a 

continuidade do sistema de saúde suplementar, uma vez que o Estado não tem 

condições de absorver a demanda atendida pela iniciativa privada. 

Apesar de todos os contratos serem regulados pelo Estado e, em tese, o 

Poder Judiciário só poder interferir quando houver descumprimento da avença, no 

entanto o que se vê é uma intervenção judiciária para conceder aos beneficiários 

dos planos de saúde muito além do pactuado, estabelecendo um desequilíbrio 

econômico que prejudica todo o sistema. 

Agravando a situação, a ampliação das coberturas por meio de decisões 

judiciais, concedendo a um beneficiário, na análise do caso concreto, além do que 

fora por ele contratado gera impacto em toda a coletividade de beneficiários, pois 

não foi objeto do necessário cálculo atuarial. 

Percebe-se, dessa forma, uma tentativa do Poder Judiciário de suprir a 

omissão do Estado na garantia dos direitos fundamentais, no caso a saúde, a partir 

do julgamento de demandas individuais, olvidando-se que o sistema suplementar, 

assim como o público, sustenta-se com base em orçamento e planejamento, de 

forma que a tentativa de resolver o problema no julgamento casuístico acaba 

prejudicando toda a coletividade. 
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Outrossim, esse agir do Poder Judiciário, apesar de usar como 

fundamento primordial a garantia constitucional do direito à vida e à saúde, deixa a 

coletividade desprotegida, pois desconsidera a sustentabilidade econômico-

financeira das operadoras de planos de saúde, que são as empresas e entidades 

privadas responsáveis pela “administração, comercialização e disponibilização de 

planos” (CAMINHA; NORÕES, 2018, p. 1060), com recursos finitos. 

As decisões judiciais geram reflexos não só nos contratos já existentes, 

mas nos futuros, pois aumentam o risco do serviço prestado, gerando um custo que 

é incorporado ao preço, encarecendo o serviço contratado. Por outro lado, o valor 

da prestação não pode ser de tal monta a inviabilizar o negócio, seja com a não 

adesão por novos consumidores, seja pela saída dos usuários inadimplentes. 

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), houve 

uma valorização do sistema de precedentes judiciais, o que exigirá do Judiciário 

um enfrentamento responsável e técnico da questão, utilizando-se, para tanto, de 

uma abordagem econômica do Direito, pois, nos casos dos precedentes 

vinculantes, previstos no art. 927 do CPC/20151, os juízes e tribunais deverão 

observá-los obrigatoriamente, visando a preservar a segurança jurídica, a proteção 

da confiança e a isonomia, bem como evitando-se a “jurisprudência lotérica”. 

Ao ser formado um precedente vinculante em temática envolvendo 

contratos de plano de saúde, caso seja este desfavorável às operadoras, ensejando 

repercussão econômica, certamente o respectivo passivo passará a integrar o 

custo da atividade, que, consequentemente, será transferido para os consumidores.  

A presente pesquisa tem como objeto, portanto, o estudo das mudanças 

promovidas pelos precedentes vinculantes proferidos durante a vigência do novo 

Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) na análise do Tribunal de Justiça do 

Estado do Ceará de casos individuais versando sobre Saúde suplementar. O NCPC 

modificou o paradigma no julgamento dos casos concretos, conferindo uma 

                                                           
1 Art. 927.  Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em 

controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os 
acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 
julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do 
Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 
infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 
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importância singular aos precedentes na fundamentação das decisões, eis que, 

quando vinculantes, são de observância obrigatória. 

A problemática que originou o presente trabalho decorre da forte 

influência das decisões judiciais no próprio orçamento das operadoras, 

principalmente analisando-se que, em 2016, segundo dados da Associação 

Brasileira de Planos de Saúde (Abramge)2, a quantia despendida pelos convênios 

médicos com demandas judiciais atingiu o patamar de R$1,2 bilhão, demonstrando 

que o Poder Judiciário possui forte impacto no funcionamento das operadoras, 

sobretudo nas Cooperativas, que são sociedades de pessoas e não detêm o 

mesmo orçamento que as grandes empresas atuantes no mercado. 

A questão envolve a prestação de serviços de caráter essencial, qual 

seja, a assistência à saúde, sendo de grande relevância social e econômica, 

mormente as diversas notícias de operadoras de planos de saúde em regime de 

regime de direção fiscal ou técnica, com a alienação da carteira e em liquidação 

extrajudicial. Nesse tocante, merece destaque a informação divulgada no site da 

ANS3 de que há uma crescente diminuição do número de pessoas jurídicas atuando 

como operadoras de planos de saúde, o que significa redução da oferta de um 

serviço essencial, além da diminuição da concorrência no setor, o que, tanto sob o 

ponto de vista econômico, quanto consumerista, não é nada salutar. 

Há um esforço das entidades e empresas atuantes no mercado de saúde 

suplementar no intuito de realizar um planejamento adequado com vistas a garantir 

aos seus beneficiários a cobertura contratada e manter o equilíbrio econômico-

financeiro necessário para a consecução de suas atividades. No entanto, as 

operadoras de planos de saúde experimentaram decisões judiciais que impactaram 

o equilíbrio contratual com a ampliação das coberturas para além das pactuadas, 

obrigando o plano a custear despesas sem provisionamento orçamentário 

ordinário. 

Por outro lado, a diversidade dos entendimentos jurisprudenciais sobre 

a matéria relativa à prestação de serviços médico-hospitalares traz enorme 

                                                           
2 CAMBRICOLI, Fabiana. O Valor gasto por convênios em disputas judiciais dobra em 2 anos e vai 

a R$1,2 bi. Estadão. São Paulo, 16 mai. 2018. Disponível em: 
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,valor-gasto-por-convenios-em-disputas-judiciais-dobra-
em-2-anos-e-vai-a-r-1-2-bi,10000048316 . 
3 Dados e Indicadores do Setor. ANS. Rio de Janeiro. Disponível em: http://www.ans.gov.br/perfil-

do-setor/dados-e-indicadores-do-setor. Acesso em: 08 mar. 2019. 



16 

                                                                                                                                                                                                                            

insegurança jurídica, sendo de suma importância a sua uniformização, na linha 

pretendida pelo legislador do CPC/2015, em seus artigos. 926, 927, c/c 489, §1º4. 

As consequências de referida uniformização poderão ser prejudiciais, caso o Poder 

Judiciário não realize uma abordagem econômica da questão de direito envolvida, 

pois firmar um entendimento em desprestígio das regras regulatórias e de mercado 

poderá redundar no colapso do setor suplementar com repercussões no sistema 

público de saúde, que não terá como absorver a demanda. 

Assim, é preciso que os julgadores tenham cautela ao apreciar pedidos 

que impliquem na ampliação de coberturas, pois, como mencionado alhures, o risco 

de desequilíbrio econômico-financeiro das operadoras de planos de saúde atinge 

toda a sociedade, beneficiários ou não. 

Foi a partir da atuação deste pesquisador no âmbito do Judiciário 

alencarino em demandas sobre Saúde Suplementar e do aumento do número de 

demandas envolvendo plano de saúde, como constatado pelo Conselho Nacional 

de Justiça, por meio da 3ª Edição da Série “Justiça Pesquisa”, de que o Ceará está 

entre os cinco estados com maior índice de litigiosidade em demandas sobre Direito 

da Saúde, que nasceu o interesse em adentrar nas circunstâncias que levaram ao 

crescimento de processos sobre a referida matéria. 

Este trabalho, portanto, almeja gerar reflexão na comunidade jurídica 

quanto às questões envolvendo a saúde financeira das operadoras de planos de 

saúde, visando à sua preservação. 

Busca-se, pois, adotando uma metodologia de análise bibliográfica, 

examinando as diversas formas de conteúdo disponíveis sobre a temática como 

livros, trabalhos acadêmicos, jurisprudência, dentre outros, por meio de abordagem 

                                                           
4 Art. 926.  Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais 
editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante. § 2o Ao editar 
enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que 
motivaram sua criação. 
Art. 489.  Omissis. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 
interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de 
ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos 
jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar 
motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos 
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se 
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos 
determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - 
deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem 
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 
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quantitativa, averiguar as características essenciais dessa modalidade de contrato, 

a influência do ativismo judicial e da Justiça distributiva nas decisões sobre a 

matéria, bem como o poder normativo atribuído aos precedentes pelo Código de 

Processo Civil de 2015, para, ao fim, constatar-se quais as consequências das 

inovações do novo Codex na forma de o Judiciário cearense analisar as demandas 

que envolvem contratos de planos de saúde. 

Para aferir as consequências nas decisões após as alterações da Lei nº 

13.105/2015, será realizado o estudo específico de dois casos práticos de questões 

de direito envolvendo Saúde Suplementar, julgados sob a nova temática das 

demandas repetitivas: o recurso repetitivo REsp nº 1.568.244/RJ, pelo Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), como exemplo de recurso repetitivo em tribunal superior, 

e para demonstrar o novo instituto do incidente de resolução de demanda repetitiva, 

foi escolhido o IRDR nº 8515565-07.2016.8.06.0000, pelo Tribunal de Justiça do 

Estado do Ceará (TJCE). 

O objetivo é verificar como passaram a ser aplicadas as teses firmadas, 

por meio de análise quantitativa das decisões no âmbito da jurisprudência do TJCE, 

sobretudo ante as determinações do art. 489, §1º, incisos V e VI, que exigem do 

julgador uma análise mais aprofundada acerca da possibilidade de aplicação dos 

entendimentos definidos nas demandas repetitivas, visando a aferir os efeitos da 

ritualística estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil em relação aos 

processos sobre Saúde Suplementar. 

Para tanto, o presente trabalho se encontra dividido em três partes 

estabelecidas para proporcionar a compreensão e interpretação do novo sistema 

de precedentes vinculantes sobre a temática da Saúde Suplementar, bem como a 

sua aplicação sobre os casos individuais no TJCE, no intuito de averiguar se, de 

fato, há evidências de estabilidade e previsibilidade na jurisprudência cearense, 

visto que esses dois aspectos são os principais objetivos da uniformização dos 

julgados pátrios, prevista no CPC/15.  

O primeiro capítulo almeja, destarte, fornecer as principais 

características do funcionamento dos contratos de planos de saúde, desde o 

surgimento, explanando-se os marcos históricos e legais que originaram a 

conjuntura dessa modalidade contratual específica, apresentando, ainda, o 

panorama geral das operadoras atuantes no mercado.  
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Somente com a devida compreensão dos fatores externos que afetam a 

precificação dos planos de saúde e da conjuntura fiscalizatória da Agência Nacional 

de Saúde Suplementar, será possível aferir a importância dos precedentes 

vinculantes e a magnitude de seus possíveis efeitos, sejam eles favoráveis ou 

desfavoráveis para o referido setor. 

No segundo momento, explana-se o funcionamento da nova ritualística 

de precedentes do Código de Processo Civil como um todo, suscitando a 

importância e os efeitos dos precedentes vinculantes, de maneira que o Poder 

Judiciário deve analisar as questões submetidas a essa dinâmica de forma ampla, 

ou seja, considerando o contexto econômico e social na qual estão insertas, pois, 

caso contrário, poderá ser consagrado o entendimento da eficácia horizontal do 

direito fundamental à saúde, a despeito da escassez de recursos das empresas 

que atuam na atividade suplementar. 

O capítulo verifica, também, se as mudanças promovidas pelo novel 

Código de Processo Civil demandam a aplicação da abordagem econômica do 

Direito, considerando, durante o julgamento da questão de direito, os aspectos 

econômicos, além dos efeitos no caso concreto, aferindo-se, também, os impactos 

em toda a coletividade, visto que a nova sistemática possibilita a criações de 

precedentes que afetam a própria sustentabilidade das operadoras de planos de 

saúde, cujo serviços são de extrema importância para toda a sociedade. 

Assim, o último capítulo desta dissertação aborda os aspectos aferidos 

por algumas das pesquisas existentes na literatura sobre a judicialização da Saúde 

Suplementar e o alto número de demandas que ensejou a afetação dos casos 

paradigmas, cujos processos de julgamento são abordados especificamente como 

meio de se averiguar o emprego, na prática, da nova ritualística. Ao fim, são 

analisadas quantitativamente as fundamentações de decisões judiciais proferidas 

pelo TJCE acerca das questões de direito debatidas nos casos paradigmas, com 

as consequentes considerações finais aferidas a partir do presente estudo. 
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1 A SAÚDE SUPLEMENTAR NO BRASIL E AS CARACTERÍSTICAS 

ESSENCIAIS DOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE 

 

Para a regulação de seu mercado, a Constituição Brasileira de 1988, 

instituindo o Estado Democrático de Direito, adotou um regime “associando-se ao 

neoliberalismo ou ao social-liberalismo” (CAMINHA; LEAL, 2010, p.147), 

estabelecendo evidente separação do setor privado e público ao instituir a livre 

iniciativa como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil , exercendo 

uma conduta de regulador do mercado e intervindo na economia, justamente, para 

assegurar o livre mercado.  

Portanto, percebe-se, de plano, a intenção do Constituinte de conceder 

a independência do mercado privado em sua atuação, não sendo possível exigir 

das empresas privadas as mesmas obrigações e responsabilidades do Estado, com 

raras exceções, ainda que prestem serviços relevantes para o interesse público. 

Da mesma forma, ao permitir a liberdade de mercado, a Carta Magna 

incumbiu ao Estado a responsabilidade pela garantia dos direitos sociais 

fundamentais por meio de políticas públicas e do fornecimento de serviços 

essenciais para a coletividade. Dentre os direitos cuja responsabilidade pelo acesso 

integral cabe ao Estado encontra-se o direito à saúde5. O art. 1966, da Carta Magna, 

estipula que a obrigação do Estado de garantir o acesso à saúde é ilimitada, 

proporcionado de maneira universal à população por meio do Sistema Único de 

Saúde (SUS)7. 

O objetivo do constituinte era de garantir que todos os cidadãos tenham 

acesso à saúde sempre que houver necessidade, independentemente da 

capacidade financeira. A motivação decorre das consequências do sistema público 

                                                           
5 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. 
6 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
7 Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990: Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, 
prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração 
direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde 
(SUS). § 1º Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e 
municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de 
sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde. § 2º A iniciativa privada poderá participar 
do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar. 
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de saúde anterior ao SUS, que oferecia cobertura apenas para aqueles que 

contribuíssem com a Previdência Social8, ensejando que uma vasta parcela da 

população brasileira não tivesse acesso a procedimentos básicos e essenciais de 

saúde, à mercê de caridade ou de instituições filantrópicas (LIMA, 2005).                    

Por outro lado, assegurar o atendimento à toda a população de um país 

com as dimensões e características do Brasil pode ocasionar as carências 

vivenciadas na atualidade pelo SUS, em decorrência dos entraves enfrentados pela 

Administração Pública. Permitir que o setor privado forneça os serviços de 

assistência à saúde, portanto, representa uma alternativa para aqueles com maior 

capacidade financeira, além de possibilitar ao Estado poupar receitas para financiar 

a sua rede pública. 

Tendo em vista, também, a liberdade de mercado assegurada pela 

Constituição Federal, admite-se a atuação do setor privado no âmbito da 

assistência à saúde de maneira complementar, participando do próprio Sistema 

Único de Saúde, ou suplementar, realizando, de maneira particular e mediante 

contrato com a respectiva contraprestação pecuniária, os serviços de assistência à 

saúde, popularmente conhecidos apenas como planos de saúde. 

Há divergências, contudo, acerca da correta classificação do sistema 

privado de serviços médico-hospitalares no Brasil. Guazzeli (2013, p. 25) ressalta 

como parâmetro a classificação feita pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), que divide assistência médica privada em 

suplementar, na qual se oferece cobertura referente aos serviços que não são 

custeados pelo Estado; complementar, composta por seguros particulares de 

assistência qualificada que complementam os serviços já fornecidos pelo sistema 

público; duplicada, que fornece cobertura já inclusa pelo setor público; e principal, 

quando o seguro particular é o único meio de acesso a serviços médico-

hospitalares.  

Segundo esses parâmetros, para a OCDE (2008, p. 116-117), a saúde 

suplementar brasileira, em verdade, é duplicadora, visto que sua função não é 

fornecer serviços que não estão abrangidos pelo serviço público, que seria a função 

suplementar. Os planos de saúde, no Brasil, surgiram no intuito de reduzir o 

                                                           
8 MATHIAS, Maíra. Antes do SUS: Como se (des)organizava a saúde no Brasil sob a ditadura. 
Fiocruz. Rio de Janeiro, 10 abr. 2018. Disponível em: http://cee.fiocruz.br/?q=antes-do-sus. Acesso 
em: 15 mar. 2019. 



21 

                                                                                                                                                                                                                            

atendimento nos hospitais públicos, ofertando serviços que, também, são 

realizados pelo SUS, ou seja, existe uma duplicidade na prestação de serviços. 

Para Andrade et al., no entanto, “o sistema de saúde brasileiro é 

caracterizado como um sistema misto, onde os setores público e privado atuam no 

provimento e no financiamento dos bens e serviços de saúde” (2010, p. 09).  

Visando à regulamentação da atividade privada dentro da saúde 

suplementar e em obediência ao art. 1979, da Lei Maior, foi criada uma agência 

reguladora específica, bem como um conjunto de dispositivos normativos para 

dispor sobre a atuação das operadoras de planos de assistência à saúde, cuja 

definição é, segundo o art. 1º, da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, pessoas 

jurídicas constituídas “sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, 

cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato” de 

plano de saúde. 

Pode-se inferir que, embora se tratem de relações contratuais 

particulares, regidas por instrumento com cláusulas próprias, o desempenho das 

atividades das operadoras de planos de saúde já possui, naturalmente, uma forte 

intervenção estatal, diversa das outras áreas de atuação da iniciativa privada, ante 

a relevância pública dos serviços prestados, como será melhor explanado adiante, 

motivo pelo qual o Poder Judiciário, ao decidir acerca da  temática da saúde 

suplementar, deve sempre prezar pela segurança das relações jurídicas e pelo 

impacto coletivo que os processos judiciais representam na viabilidade da atividade 

econômica praticada por essas operadoras. 

 

1.1 História dos planos de saúde no Brasil: principais marcos regulatórios 

 

O surgimento dos planos de saúde e dos seguros-saúde teve início ainda 

no século XIX, durante a 1ª Revolução Industrial10, em que as fábricas não 

proporcionavam ambientes de trabalho com a devida segurança no manuseio das 

máquinas a vapor. Assim, nos Estados Unidos, em 1850, a Franklin Health 

                                                           
9 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. 
10 Período constante entre 1760 e meados de 1840, provocado pelo surgimento das primeiras 

máquinas a vapor que promoveu não apenas uma aceleração do crescimento econômico, como 
também significativas transformações econômicas e sociais (HOBSBAWN, 1969). 
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Assurance Company of Massachusetts11 foi a primeira empresa a ofertar cobertura 

para traumas físicos oriundos de acidentes ferroviários ou de barcos a vapor. A 

partir de 1866, havia 60 (sessenta) organizações fornecendo seguros para 

acidentes e o mercado começou a se consolidar, aumentando a abrangência, 

também, para tratamentos de doenças e, em 1911, houve a criação do primeiro 

seguro pago por empresas empregadoras12.  

Posteriormente, no ano de 1920, Pereira Filho (1999) ressalta que 

surgiram as primeiras empresas a ofertarem assistência privada à saúde por meio 

da medicina de grupo13, também nos Estados Unidos. No período pós-guerra14, em 

decorrência do aumento da demanda por produtos manufaturados, as indústrias 

necessitavam de mão de obra e, para aumentar o interesse dos trabalhadores, 

passaram a oferecer aos seus empregados planos de saúde, visto que o sistema 

público de saúde não garantia atendimento médico-hospitalar universal e de 

qualidade, assim houve também o crescimento do mercado de assistência privada 

à saúde. 

Segundo Guazzeli (2013, p. 42), o marco inicial do surgimento no Brasil 

do mercado de assistência privada à saúde ocorreu com a aprovação do Decreto 

4.682, de 24 de janeiro de 1923, também conhecido como Lei Eloy Chaves, que 

materializou o alicerce do sistema previdenciário brasileiro, por meio da Caixa de 

Aposentadorias e Pensões (CAP) dos empregados das empresas ferroviárias.  

O artigo 3º15 do referido Decreto estipulava a contribuição patronal por 

ano equivalente a 1% (um por cento) da renda bruta e dos segurados na razão de 

                                                           
11 Companhia Franklin de Seguro Saúde de Massachusetts (tradução livre). 
12 Health Insurance Assossiation Of America. Fundamentals of Health Insurance: Part A, 1997.  
13 Segundo o art. 15 da Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº 39 da ANS, “classificam-se na 

modalidade de medicina de grupo as empresas ou entidades que operam Planos Privados de 
Assistência à Saúde”. 
14 Período após o final da Segunda Guerra Mundial, em 1947, e a década de 1970, em que houve 

um longo processo de crescimento econômico, comumente denominado de Era de Ouro. 
(HOBSBAWN, 1995). 
15 Art. 3º Formarão os fundos da caixa a que se refere o art. 1º: a) uma contribuição mensal dos 

empregados, correspondente a 3% dos respectivos vencimentos; b) uma contribuição annual da 
empreza, correspondente a 1% de sua renda bruta: c) a somma que produzir um augmento de 1 
1/2% sobre as tarifas da estrada do ferro; d) as importancias das joias pagas pelos empregados na 
data da creação da caixa e pelos admittidos posteriormente, equivalentes a um mez de vencimentos 
e pagas em 24 prestações mensaes; e) as importancias pagas pelos empregados correspondentes 
á differença no primeiro mez de vencimentos, quando promovidos ou augmentados de vencimentos, 
pagas tambem em 24 prestações mensaes; f) o importe das sommas pagas a maior e não 
reclamadas pelo publico dentro do prazo de um anno; g) as multas que attinjam o publico ou o 
pessoal; h) as verbas sob rubrica de venda de papel velho e varreduras; i) os donativos e legados 
feitos á, Caixa; j) os juros dos fundos accumulados.  
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3% (três por cento) de seus vencimentos por mês. Em contrapartida, os 

empregados ferroviários contribuintes tinham direito a socorro médico para si e 

seus familiares, além dos medicamentos obtidos em preço especial16. 

O desenvolvimento do mercado de serviços médico-hospitalares, 

contudo, ganhou forte impulso entre as décadas de 1940 e 1950, com o 

crescimento da indústria brasileira em meados do Século XX como reflexo da Era 

de Ouro mundial. As empresas públicas e seus empregados passaram a captar 

recursos para a criação de fundos de autogestão que custeassem procedimentos 

como consultas, exames e cirurgias para seus contribuintes, de acordo com a 

necessidade médica, a exemplo da Caixa de Assistência aos Funcionários do 

Banco do Brasil (CASSI) e a assistência patronal para os servidores do Instituto de 

Aposentadorias e Pensões dos Industriários, atualmente conhecida como GEAP 

Autogestão em Saúde (ANS, 2002). 

Ao longo das décadas, as diversas modalidades de trabalhadores 

inseridos no mercado formal passaram a ter acesso a serviços médico-hospitalares 

por meio de empresas contratadas para ofertarem assistência à saúde. 

Inicialmente, adotava-se um sistema de reembolso, ou seja, os clientes eram 

atendidos e realizavam um pagamento das despesas médicas para, 

posteriormente, serem ressarcidos (ANS, 2002). 

Nos anos de 1960 surgiram as primeiras empresas médicas, compostas 

por cooperativas médicas e empresas de medicina em grupo. Pereira Filho (1999) 

ressalta que as indústrias multinacionais que se desenvolveram no ABC Paulista 

nesse período, em face das dificuldades de atendimento médico com qualidade 

pelo sistema de saúde pública, que somente atendia àqueles que contribuíssem 

com a Previdência Social17, estimularam médicos a criarem empresas de medicina 

em grupo, ofertando diversas modalidades de planos de saúde contratados pelas 

fábricas para seus funcionários.  

Ocké-Reis et. al (2006) explana que, a partir do crescente número de 

                                                           
16 Art. 9º Os empregados ferro-viarios, a que se refere o art. 2º desta lei, que tenham contribuido 

para os fundos da caixa com os descontos referidos no art. 3º, letra a, terão direito: 1º, a soccorros 
medicos em casos de doença em sua pessôa ou pessôa de sua familia, que habite sob o mesmo 
tecto e sob a mesma economia; 2º, a medicamentos obtidos por preço especial determinado pelo 
Conselho de Administração; 3º, aposentadoria: 4º, a pensão para seus herdeiros em caso de morte. 
17 MATHIAS, Maíra. Antes do SUS: Como se (des)organizava a saúde no Brasil sob a ditadura. 

Fiocruz. Rio de Janeiro, 10 abr. 2018. Disponível em: http://cee.fiocruz.br/?q=antes-do-sus. Acesso 
em: 15 mar. 2019. 
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trabalhadores cobertos por planos de saúde, a assistência à saúde passou a ser 

um bem de consumo. Em 1967 surgiu, em Santos, São Paulo, a primeira 

cooperativa médica no continente americano, a União dos Médicos – Unimed 

(CARVALHO e CECÍLIO, 2007). Nascimento (2001, p. 29) leciona que o objetivo 

das sociedades cooperativas não é auferir lucros, apesar de inexistir vedação legal 

nesse sentido, o cooperativismo visa à aquisição de mercadorias, bens e serviços 

em preços menores do que aqueles praticados no mercado. No caso das 

cooperativas de trabalho médico, viabiliza-se a inserção dos médicos no mercado 

cada vez mais competitivo de assistência à saúde. 

O crescimento do mercado de assistência privada à saúde demandou a 

normatização e regulamentação do setor, que, à época, recebeu equivalência aos 

demais seguros privados e, por meio do Decreto-Lei nº 7318, de 21 de novembro 

de 1966, como elucida Guazzeli (2013, p. 43-44), as empresas fornecedoras de 

seguros e planos de saúde passaram a ser de competência do Conselho Nacional 

de Seguros Privados (CNSP) e da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP). 

Posteriormente, foi aprovada a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 

o Código de Defesa do Consumidor, dispondo sobre a proteção do consumidor. 

Assim, o dispositivo legal estabeleceu diversos mecanismos visando à garantia da 

segurança jurídica dos consumidores, que passaram a ser considerados partes 

hipossuficientes nas relações contratuais, assegurando-lhes direitos e 

prerrogativas processuais, visando a minimizar os efeitos das cláusulas abusivas, 

visto que, na maioria das vezes, a avença é feita de forma unilateral, como no caso 

dos contratos de adesão. Assim, pela definição contida no artigo 3º19, as avenças 

de planos e seguros de saúde passariam a ser regidos pelo referido código 

consumerista.  

Carvalho e Cecílio (2007) apontam dados aferidos entre 1992 e 1996 

                                                           
18 Art 3º Consideram-se operações de seguros privados os seguros de coisas, pessoas, bens, 

responsabilidades, obrigações, direitos e garantias. [...] Art 129. Fica instituído o Seguro-Saúde para 
dar cobertura aos riscos de assistência médica e hospitalar. 
19 Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, 

bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 
criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou 
imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 
decorrentes das relações de caráter trabalhista. 
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atinentes às reclamações realizadas ao Programa de Proteção e Defesa do 

Consumidor (PROCON) de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Os planos de 

saúde e as seguradoras figuraram entre as cinco primeiras causas de queixas. 

Assim, referidos autores elencam os principais motivos que culminaram com o 

processo de regulamentação específica do setor, durante o período de 1991 e 

1998, ensejando a aprovação da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998: 

 

o mercado de saúde suplementar apresenta características particulares, 
como o fato [...] da informação para o consumidor ser incompleta e 
assimétrica em relação ao prestador de serviço, [...]; do risco moral, que 
refere-se à mudança de comportamento do segurado [...]; da seleção 
adversa, [...] A tendência em mercado desregulado é o aumento do custo, 
o que impõe a necessidade de regulamentá-lo. (CARVALHO, CECÍLIO, 
2007, p. 2168) 

 

Guazzeli (2013, p. 44) elenca como marco principal para o início do 

processo de regulamentação a Lei nº 6.839, de 30 de outubro de 1980, que tornou 

obrigatório o registro das empresas de assistência privada à saúde perante os 

Conselhos Regionais e o Conselho Federal de Medicina (CFM)20. O Conselho 

Federal de Medicina aprovou a Resolução nº 1.401, de 11 de novembro de 1993, 

determinando que todas as empresas que atuassem na prestação de serviços 

médico-hospitalares deveriam ofertar cobertura a todas as enfermidades 

constantes no Classificação Internacional de Doenças (CID), divulgado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), assim como, estipulava “ampla e total 

liberdade de escolha do médico pelo paciente”21. 

Embora referida Resolução tenha sido suspensa por meio de liminar 

                                                           
20 Art. 1º O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas 

encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das 
diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços 
a terceiros. 
21 Art. 1º - As empresas de seguro-saúde, empresas de Medicina de Grupo, cooperativas de trabalho 

médico, ou outras que atuem sob a forma de prestação direta ou intermediação dos serviços médico-
hospitalares, estão brigadas a garantir o atendimento a todas as enfermidades relacionadas ano 
Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de saúde, não podendo impor restrições 
quantitativas ou de qualquer natureza. Art. 2º - Os princípios que devem ser obedecidos pelas 
empresas constantes no artigo 1º são; a) ampla e total liberdade de escolha do médico pelo 
paciente; b) justa e digna remuneração profissional pelo trabalho médico; c) ampla e total liberdade 
de escolha dos meios diagnósticos e terapêuticos pelo médico, sempre em benefício do paciente; 
d) inteira liberdade de escolha de estabelecimentos hospitalares, laboratórios e demais serviços 
complementares pelo paciente e o médico. Art. 3º - É vedado à empresa contratante estabelecer 
qualquer exigência que implique na revelação de diagnósticos e fatos de que o médico tenha 
conhecimento devido ao exercício profissional. 
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concedida à Confederação das Misericórdias, a instabilidade acerca do mercado 

de saúde suplementar iniciou a regulamentação do aludido setor, com a 

participação de diversos atores, dentre eles, “os movimentos dos consumidores de 

planos de saúde, dos portadores de patologias e dos médicos que se sentiam 

ameaçados” (CARVALHO e CECÍLIO, 2007, p. 2172). 

 

1.1.1 A Regulamentação decorrente da Lei nº 9.656/98 

 

A falta de uma regulação específica para os planos de saúde que, 

embora similares, ainda diferem da dinâmica dos seguros, gerou a prática de 

condutas abusivas por parte das operadoras. 

Em decorrência das lacunas estruturais no sistema econômico e social 

brasileiro à época, que dificultavam o exercício da atividade empresarial no âmbito 

da assistência à saúde e com o propósito de efetivar a regulamentação do setor, 

conforme previsão constitucional, no artigo 197, foi editada a Lei 9.656/98, a qual 

estão submetidos os planos e seguros privados de assistência à saúde. A regulação 

estabelecida pelo referido dispositivo legal almejou manter o equilíbrio e a 

sustentabilidade do setor, tendo em vista a importância da saúde suplementar para 

toda a sociedade. 

À época da sua aprovação, havia, aproximadamente, trinta milhões de 

usuários de planos de saúde22, estabelecendo os direitos e deveres de ambos, 

consumidor e operadora, assim como determinou que todas as empresas que 

fornecem o Plano Privado de Assistência à Saúde estarão subordinadas às normas 

e fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS23, cuja criação foi 

                                                           
22 ANS celebra os 20 anos de regulamentação da saúde suplementar. ANS. Rio de Janeiro, 01 jun. 

2018. Disponível em: http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/consumidor/4466-ans-celebra-os-20-
anos-de-regulamentacao-da-saude-suplementar. Acesso em 13 mar. 2019. 
23 Art. 1º  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; 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; III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de 
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concretizada posteriormente, por meio da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000. 

Logo após sua aprovação, aludida lei sofreu alterações por meio da Medida 

Provisória nº 21.744-44, de 24 de agosto de 2001, cujos ditames permanecem até 

a atualidade. 

O conjunto de normas estabelecido permitiu deliberar conceitos e 

institutos referentes à matéria que, anteriormente, não possuíam definição 

específica e ficavam a critério das disposições contratuais previamente elaboradas 

pelas empresas fornecedoras de assistência à saúde, como o período máximo de 

carência, as regras para os reajustes contratuais, dentre outros. O marco 

regulatório representado pela Lei nº 9.656/1998 provocou diversas mudanças na 

dinâmica da saúde suplementar, cujas principais determinações estão resumidas 

abaixo: 

 

                                                           
serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratam o inciso I e o § 1o 
deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos. § 1º  Está subordinada às normas e 
à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, 
serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência 
médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividade 
exclusivamente financeira, tais como: a) custeio de despesas; b) oferecimento de rede credenciada 
ou referenciada; c) reembolso de despesas; d) mecanismos de regulação; e) qualquer restrição 
contratual, técnica ou operacional para a cobertura de procedimentos solicitados por prestador 
escolhido pelo consumidor; e f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou 
critérios médico-assistenciais. § 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que 
operem os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as entidades ou 
empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de 
administração. § 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem 
constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito privado 
constituídas sob as leis brasileiras para operar planos privados de assistência à saúde. §4º É vedada 
às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o inciso I e o §1º deste artigo. §5º É 
vedada às pessoas físicas a operação de plano ou seguro privado de assistência à saúde. 
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Fonte: Agência Nacional de Saúde (2018). 

 

A legislação em debate determinou que as pessoas jurídicas 

fornecedoras dos serviços médico-hospitalares seriam caracterizadas como 

operadoras de planos de assistência à saúde, as quais deveriam, obrigatoriamente, 

estar registradas junto à ANS e comprovar desde o início a sua viabilidade 

financeira, podendo a agência reguladora, sempre que detectadas anormalidades 

econômico-financeiras ou administrativas, submeter as operadoras ao regime de 

direção fiscal ou técnica24, com a prerrogativa de, inclusive, proceder com a 

alienação da carteira e a liquidação extrajudicial.  

                                                           
24 Art. 24.  Sempre que detectadas nas operadoras sujeitas à disciplina desta Lei 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, a ANS poderá 
determinar a alienação da carteira, o regime de direção fiscal ou técnica, por prazo não superior a 
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Tais medidas resultam da importância coletiva do serviço prestado pelas 

operadoras, demandando que o Estado assegure, a todo tempo, a estabilidade do 

setor, visando à sustentabilidade do mercado de saúde. As pessoas jurídicas 

atuantes no mercado estão obrigadas a enviarem rotineiramente informações sobre 

beneficiários, despesas assistenciais e contábeis, com plena transparência. 

Percebe-se que a Lei nº 9.656/98 proporcionou um maior controle por 

parte da Administração Pública sobre a atividade, especificando, ainda, os tipos de 

planos de saúde que podem ser comercializados, os quais são classificados como 

individuais, aqueles cujos contratos são firmados entre operadora e pessoa física, 

ou coletivos, com avenças pactuadas entre pessoas jurídicas e operadora.  

Com destaque entre as principais alterações promovidas pela Lei nº 

9.656/98, o estabelecimento da cobertura mínima para todos os planos de saúde. 

Em seu artigo 1025, o dispositivo legal proíbe qualquer tipo de limitação em relação 

                                                           
trezentos e sessenta e cinco dias, ou a liquidação extrajudicial, conforme a gravidade do caso. § 1º 
O descumprimento das determinações do diretor-fiscal ou técnico, e do liquidante, por dirigentes, 
administradores, conselheiros ou empregados da operadora de planos privados de assistência à 
saúde acarretará o imediato afastamento do infrator, por decisão da ANS, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório, sem que isto implique efeito suspensivo da 
decisão administrativa que determinou o afastamento. § 2º A ANS, ex officio ou por recomendação 
do diretor técnico ou fiscal ou do liquidante, poderá, em ato administrativo devidamente motivado, 
determinar o afastamento dos diretores, administradores, gerentes e membros do conselho fiscal 
da operadora sob regime de direção ou em liquidação. § 3º No prazo que lhe for designado, o diretor-
fiscal ou técnico procederá à análise da organização administrativa e da situação econômico-
financeira da operadora, bem assim da qualidade do atendimento aos consumidores, e proporá à 
ANS as medidas cabíveis. §4º O diretor-fiscal ou técnico poderá propor a transformação do regime 
de direção em liquidação extrajudicial. §5º A ANS promoverá, no prazo máximo de noventa dias, a 
alienação da carteira das operadoras de planos privados de assistência à saúde, no caso de não 
surtirem efeito as medidas por ela determinadas para sanar as irregularidades ou nas situações que 
impliquem risco para os consumidores participantes da carteira.        
25 Art. 10.  É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-

ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no 
Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a 
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as 
exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I - tratamento clínico ou cirúrgico 
experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e 
próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de 
emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não 
nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o 
disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; VII - fornecimento de próteses, órteses 
e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; VIII – Revogado. IX - tratamentos ilícitos ou 
antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades 
competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela 
autoridade competente. § 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de 
regulamentação pela ANS. § 2º As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o 
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro de 
1999, o plano-referência de que trata este artigo a todos os seus atuais e futuros consumidores. §3º 
Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as pessoas jurídicas que mantêm 
sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão e as pessoas jurídicas que operem 
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às doenças cobertas pelos planos de saúde, sendo obrigatória a abrangência de 

todas as enfermidades e patologias contidas na Classificação Internacional de 

Doenças (CID10), divulgado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Trata-se 

de um catálogo que fornece códigos relativos à classificação de doenças e de uma 

grande variedade de sinais, sintomas, aspectos anormais, queixas, circunstâncias 

sociais e causas externas para ferimentos ou doenças, possuindo, em 201826, 55 

(cinquenta e cinco) mil códigos. 

Embora tenha sido estipulada a cobertura obrigatória das doenças 

contidas no CID10, o Parágrafo 4º do artigo em debate permite restringir a 

abrangência contratual em relação aos tratamentos fornecidos, conforme as 

determinações da Agência Reguladora do Setor da Saúde Suplementar. Ou seja, 

tendo em vista que a saúde suplementar não possui a mesma obrigação de 

universalidade de atendimento do SUS, foram autorizados certos tipos de 

limitações contratuais visando à manutenção do mercado, de maneira que possa 

funcionar equilibradamente. 

O intuito do legislador era, portanto, evitar o desequilíbrio contratual 

entre as partes, em que a operadora de planos de saúde é onerada excessivamente 

e possibilita o encerramento das atividades de diversas entidades e empresas que 

prestam um serviço de interesse e relevância pública. 

Embora todos usuários de planos de saúde possuam o direito 

constitucional de acesso à saúde universal, a Lei nº 9.656/98, em seu artigo 32, 

estabeleceu a possibilidade de ressarcimento ao SUS, nos casos em que o setor 

público forneça ao consumidor serviços cobertos pelo respectivo contrato. Para 

muitos, houve uma violação aos ditames do art. 196, da Lei Maior, posto que, 

independentemente de o cidadão ser beneficiário de plano de saúde, ele também 

possui a prerrogativa de fazer uso dos serviços da saúde pública caso queira.  

Sob essa perspectiva, foi ajuizada a Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI) nº 1931, ressaltando que os ditames do art. 32 retirou a obrigação de o Estado 

fornecer saúde ilimitada para todos seus habitantes e aplicou-a para o setor 

                                                           
exclusivamente planos odontológicos. §4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e 
de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. 
26 OMS divulga nova Classificação Internacional de Doenças (CID 11). OPAS Brasil. Brasília, 18 

jun. 2018. Disponível em: 
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5702:oms-divulga-nova-
classificacao-internacional-de-doencas-cid-11&Itemid=875. Acesso em 07 mar. 2019. 
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privado. Durante o julgamento da ADI nº 1931, prevaleceu o conceito que permeia 

o Poder Judiciário brasileiro de que não seria lógico o usuário de plano de saúde 

buscar tratamento no Sistema Único de Saúde quando arca, mensalmente, com 

quantia referente à contraprestação por serviços médico-hospitalares privados.  

Tal entendimento significa repassar para o setor privado, que detém uma 

receita finita e calculada previamente, obrigações constitucionais do Estado, 

possuidor de um orçamento trilionário27, ressaltando-se, ainda, que tal 

posicionamento vai de encontro à filosofia da própria Carta Magna, no sentido de 

que o cuidado estatal com a saúde deve ser em consonância com a necessidade e 

não com a capacidade financeira. 

Como demonstrado, a Lei nº 9.656/98 estabeleceu diversos mecanismos 

acerca do funcionamento da saúde suplementar, possibilitando, dentre eles, a 

limitação dos serviços fornecidos pelas operadoras. O exercício da atividade do 

fornecimento de serviços médico-hospitalares pela iniciativa privada tem caráter 

suplementar, limitado aos termos contratados, sob pena de inviabilizar o 

desenvolvimento da atividade em referência pelas operadoras de planos de saúde. 

Destarte, a existência da atuação empresarial no âmbito da prestação de 

assistência à saúde não implica eximir o Estado do cumprimento de suas 

obrigações constitucionais e legais em relação ao acesso à saúde ilimitada. 

Após vinte anos de vigência da Lei nº 9.656/98, como explana Martins 

(2018, p. 16), referido dispositivo legal representa um marco histórico para o setor, 

antes marcado pela insegurança e pela arbitrariedade não apenas das operadoras, 

como também dos órgãos fiscalizadores, visto que inexistia arcabouço jurídico para 

a assistência privada à saúde, que possui um funcionamento específico e próprio 

de sua atividade. Assim, apesar das diversas discussões sobre a matéria, o 

legislador buscou harmonizar os interesses das diversas esferas da sociedade 

afetadas pelo mercado da saúde suplementar. 

 

1.1.2 O órgão regulador e suas normas 

 

O mercado da assistência privada à saúde é profundamente influenciado 

                                                           
27 Arrecadação federal deve somar R$1,470 trilhão em 2018. Correio do Estado. Campo Grande, 

23 mai. 2018.  Disponível em: https://www.correiodoestado.com.br/economia/arrecadacao-federal-
deve-somar-r-1470-trilhao-em-2018/328408/. Acesso em 13 mar. 2019. 

https://www.correiodoestado.com.br/economia/arrecadacao-federal-deve-somar-r-1470-trilhao-em-2018/328408/
https://www.correiodoestado.com.br/economia/arrecadacao-federal-deve-somar-r-1470-trilhao-em-2018/328408/
https://www.correiodoestado.com.br/economia/arrecadacao-federal-deve-somar-r-1470-trilhao-em-2018/328408/
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pela estrutura desenvolvida pelo Estado, no intuito de viabilizar o desenvolvimento 

da atividade empresarial no setor. Assim, a Lei nº 9.656/1998 previu em seu texto 

a competência da Agência Nacional de Saúde acerca da regulação do mercado, 

incumbindo-lhe de diversas obrigações e prerrogativas atinentes à manutenção do 

equilíbrio entre as operadoras e os seus beneficiários. 

Posteriormente, em 28 de janeiro de 2000, foi sancionada a Lei nº 9.961, 

criando a agência reguladora supracitada, cuja finalidade, segundo o artigo 3º, é 

 

promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à 
saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas 
relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o 
desenvolvimento das ações de saúde no País. 

 

A partir do aludido dispositivo legal pode-se inferir que a ANS, no 

exercício de sua atividade, deve sempre privilegiar o interesse público. Isso 

significa, também, adotar medidas que estimulem a perenidade do setor da saúde 

suplementar. Martins (2018, p. 23) explana que, tendo em vista a grande 

quantidade atual de usuários de planos de saúde, correspondente a 43.435.915 

(quarenta e três milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, novecentos e quinze), 

dentro de uma população nacional estimada em 208.995.150 (duzentos e oito 

milhões, novecentos e noventa e cinco mil, cento e cinquenta) de pessoas, é de 

fácil percepção que a assistência privada à saúde promove, outrossim, um alívio 

ao sistema de saúde público, motivo pelo qual a perpetuação do setor e a 

sustentabilidade das operadoras é fundamental para toda a sociedade. 

Assim, embora a ANS não regule diretamente os prestadores de serviços 

médico-hospitalares, ela mantém uma fiscalização constante dos contratos 

firmados entre as operadoras e seus beneficiários, bem como os pactuados com 

os seus fornecedores, podendo, como já demonstrado, intervir na atuação das 

empresas sob sua inspeção, caso verifique anormalidades em suas operações. A 

comercialização de qualquer plano de assistência à saúde está condicionada à 

autorização prévia do órgão regulador ou ao menos à sua comunicação, que 

verificará o cumprimento de todos os dispositivos normativos pertinentes28, no afã 

                                                           
28 Segundo o artigo 1º, da Resolução de Diretoria Colegiada da ANS – RDC nº 28, de 26 de junho 

de 2000, as operadoras devem apresentar “a Nota Técnica de Registro de Produto - NTRP, 
justificativa da formação inicial dos preços dos planos e produtos de assistência suplementar à 
saúde, como requisito para obtenção de registro provisório junto à ANS”. 
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de realizar o acompanhamento permanente das práticas de formação de preços e 

para prevenir práticas comerciais lesivas ao mercado. 

A OCDE (2008, p. 115-116) resume os objetivos da agência reguladora 

em dois aspectos: garantir que as operadoras estejam em posição de cumprir seus 

compromissos, assegurando a sustentabilidade financeira, e atender aos fins da 

política pública no setor de assistência médica, tutelando por meio de resoluções 

normativas questões quanto ao acesso, à cobertura, à qualidade da assistência e 

à proteção aos clientes. 

A exemplo de sua missão de promover a defesa do interesse público por 

meio de seu poder normativo, a ANS elaborou a Resolução Normativa nº 316, de 

30 de novembro de 2012, dispondo sobre a adoção do regime especial de direção 

fiscal para evitar a imediata liquidação da operadora de plano de saúde29. Nesse 

mesmo sentido, a Resolução Normativa nº 424, de junho de 2017, prevê a 

realização de juntas médicas em casos de divergência técnico-assistencial sobre 

procedimento ou evento em saúde30, para evitar submeter o paciente a 

procedimentos mais complexos, de alto custo e com maiores riscos 

desnecessariamente, mecanismo por vezes utilizado pelas operadoras. 

Dentre as normas criadas pela ANS, contudo, em relação ao escopo do 

presente trabalho, duas temáticas de competência do órgão regulatório merecem 

destaque, quais sejam, o Rol de Procedimentos, que representa a cobertura 

mínima obrigatória, e os reajustes dos preços das mensalidades dos planos de 

saúde. 

No que se refere à cobertura obrigatória, a cada dois anos a ANS revisa 

e define uma lista dos procedimentos com cobertura obrigatória para os planos de 

assistência médica e planos odontológicos – o Rol de Procedimentos e Eventos em 

Saúde, que constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos 

planos privados de assistência à saúde, contratados a partir da vigência da Lei nº 

9.656/1998, em 1º de janeiro de 1999. Os procedimentos não relacionados nesse 

documento também terão cobertura obrigatória se houver previsão contratual, uma 

                                                           
29 Art. 2° O regime especial de direção fiscal poderá ser instaurado, quando detectadas uma ou mais 

anormalidades econômico-financeiras ou administrativas graves que coloquem em risco a 
continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, conforme abaixo especificadas, sem prejuízo 
de outras hipóteses que venham a ser identificadas pela ANS. 
30 Art. 6º As operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre 

procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com 
vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado. 
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vez que as operadoras poderão, por sua iniciativa, oferecer abrangência maior do 

que a mínima determinada legalmente. 

Para cada procedimento coberto existem, também, as Diretrizes de 

Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar (DUT), que 

especificam quais as características do diagnóstico do paciente são necessárias 

para tornar obrigatório o custeio, pelo plano de saúde, de um procedimento 

elencado no Rol do órgão regulador. 

A incorporação de novas tecnologias em saúde, bem como a definição 

de regras para sua utilização, obedece a um procedimento regulamentado, 

atualmente, pela Resolução Normativa nº 439, de 3 de dezembro de 2018, que 

observará, segundo o artigo 4º, “a defesa do interesse público na assistência 

suplementar à saúde, de modo a contribuir para o desenvolvimento das ações de 

saúde no país; as ações de promoção à saúde e de prevenção de doenças; o 

alinhamento com as políticas nacionais de saúde”; a utilização dos princípios da 

avaliação de tecnologias em saúde31; a observância aos princípios da saúde 

baseada em evidências32; e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 

setor. 

Em relação aos reajustes de preços e mensalidades, assunto de extrema 

relevância para a sustentabilidade das operadoras e permanência da qualidade dos 

serviços ofertados, deve-se ressaltar, a priori, que são possíveis duas modalidades 

de reajuste: o reajuste por variação de custos (anual), decorrente do aumento da 

mensalidade em função da alteração nos custos causado pelo aumento do preço, 

pela utilização dos serviços médicos e pelo uso de novas tecnologias; e o reajuste 

por mudança de faixa etária, regulamentado pela Resolução Normativa nº 63, de 

22 de dezembro de 2003, que objetiva adequar o valor da mensalidade do plano 

de saúde em razão proporcional à mudança no perfil médio de utilização dos 

serviços, trazida pelo aumento de idade dos beneficiários, de acordo com faixas 

etárias previamente estipuladas pela ANS, conforme previsto no dispositivo 

normativo supracitado. 

                                                           
31 Avaliação de tecnologias em saúde (ATS): processo contínuo e abrangente de avaliação dos 

impactos clínicos, sociais e econômicos das tecnologias em saúde, que leva em consideração 
aspectos como eficácia, efetividade, segurança, custos, entre outros, com objetivo principal de 
auxiliar os gestores em saúde na tomada de decisões quanto à incorporação, alteração de uso ou 
retirada de tecnologias em sistemas de saúde. 
32 Saúde baseada em evidências (SBE): uso consciente e minucioso das melhores práticas e da 

literatura científica disponíveis nas decisões sobre assistência à saúde 
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Quanto aos planos individuais ou familiares, a ANS divulga anualmente 

o teto dos índices de reajuste por variação de custos, cuja metodologia de cálculo 

é regulamentada pela Resolução Normativa nº 441, de 19 de dezembro de 2018. 

Existem diversas discussões, tanto pelos movimentos de defesa dos consumidores, 

como pelas operadoras, acerca dos percentuais estipulados pela agência 

reguladora: aqueles alegam que o aumento é excessivo e impossibilita a 

continuidade do pagamento das mensalidades pelos beneficiários, ensejando a 

rescisão contratual, enquanto as operadoras aduzem que os índices não 

correspondem, efetivamente, à variação e ao aumento dos custos no âmbito da 

saúde. 

Vislumbra-se que o controle exercido pela Agência Nacional de Saúde 

continua, ainda, após a disponibilização do plano de saúde no mercado, 

caracterizado pelo rígido acompanhamento do fiel cumprimento, pelas operadoras, 

dos respectivos contratos de planos de saúde, estabelecendo, inclusive, 

procedimento administrativo para apuração de eventual desobediência de suas 

obrigações, com aplicação de multas que variam entre R$30.000,00 (trinta mil 

reais) e R$1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme o ordenamento normativo. 

Em suma, a ANS tem a missão de promover a defesa do interesse 

público na assistência suplementar à saúde, monitorando, regulando e fiscalizando 

as empresas que exercem tal modalidade econômica, acompanhando a saúde 

financeira de todas, com amplo poder de intervenção quando detectar riscos 

financeiros e assistenciais que afetem o consumidor e o mercado da assistência à 

saúde. 

 

1.2 A natureza dos contratos de planos de saúde e suas modalidades 

 
Em geral, os seguros ofertam uma garantia financeira em relação a 

algum bem do indivíduo contratante. A exemplo, os seguros automobilísticos 

almejam proteger contra os prejuízos patrimoniais oriundos de acidentes, os 

seguros de vida fornecem segurança pecuniária em caso de morte e, apesar de 

possuírem uma sistemática de funcionamento semelhante, porém, específica, os 

planos de saúde, também, oferecem proteção financeira em caso de possíveis 

custos oriundos da necessidade de atendimento no âmbito médico-hospitalar 

(AMERICAN ACADEMY OF ACTUARIES, 2008). 



36 

                                                                                                                                                                                                                            

Nesse sentido, é imprescindível expor a definição apresentada pela 

doutrina acerca das obrigações decorrentes dos contratos. Para tanto, destaca-se 

a conceituação elaborada por Nader (2018), em que se suscita o caráter de lei que 

os contratos possuem entre as partes, regulando a condições imprescindíveis para 

a execução das obrigações entabuladas, modificando, conservando ou extinguindo 

alguma relação de cunho patrimonial: 

Contrato é modalidade de fato jurídico, mais especificamente, de negócio 
jurídico bilateral ou plurilateral, pelo qual duas ou mais vontades se 
harmonizam a fim de produzirem resultados jurídicos obrigacionais, de 
acordo com o permissivo e limites da lei. (NADER, 2018, p. 38) 

 

Gonçalves (2017, p. 16) ressalta a característica do mútuo consenso, ou 

seja, o instrumento por meio do qual se alcança o encontro de duas vontades 

configura, obrigatoriamente, um contrato, não limitado apenas à estipulação de 

obrigações de cunho patrimonial, podendo versar também sobre outras questões 

do Direito privado, como o casamento, e público. 

Em consonância com os referidos doutrinadores, Tartuce (2017) reforça 

a importância da autonomia da vontade, inerente à existência humana, ressaltando-

se o princípio do pacta sunt servanda33, segundo o qual o contrato faz lei entre as 

partes, de acordo com as manifestações constantes em seu conteúdo, vinculando-

se, portanto, os envolvidos aos seus termos. Destarte, “os contratos são, em suma, 

todos os tipos de convenções ou estipulações que possam ser criadas pelo acordo 

de vontades e por outros fatores acessórios” (TARTUCE, 2017, p. 398). 

A doutrina faz, ainda, ressalvas acerca dos efeitos da função social do 

contrato em relação às suas características essenciais, que, ao longo dos anos, 

promoveu alterações no conceito de contrato, conforme leciona Nader (2018, p. 

56), no sentido de que, embora o referido princípio, atualmente, promova limitações 

à autonomia da vontade, o magistrado não pode alterar condições que foram 

pactuadas pelas partes espontaneamente, devendo se ater aos casos 

explicitamente elencados pela legislação. 

Da mesma forma, ensina Gonçalves sobre a influência do princípio 

constitucional da função social, veja-se: 

 

                                                           
33 Acordos devem ser mantidos (Tradução livre). 
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A concepção social do contrato apresenta-se, modernamente, como um 
dos pilares da teoria contratual. Por identidade dialética guarda intimidade 
com o princípio da “função social da propriedade” previsto na Constituição 
Federal. Tem por escopo promover a realização de uma justiça 
comutativa, aplainando as desigualdades substanciais entre os 
contraentes. (2017, p. 19) 

 

Nesse momento, vale salientar que a função social dos contratos deve 

ser aplicada não apenas em benefício do consumidor, mas também das operadoras 

contratadas, representando, inclusive, a necessidade da preservação da atividade 

empresarial de maneira sustentável e equilibrada, visto que a manutenção do 

funcionamento da empresa representa mais benefícios para a sociedade do que a 

sua extinção, principalmente no âmbito da saúde suplementar. 

Os contratos de planos de saúde possuem as seguintes características: 

bilateral, ou seja, firmado entre duas partes com vontades autônomas; comutativo, 

no qual a prestação corresponde a uma contraprestação, não podendo haver 

equivalência objetiva; oneroso, em que, “para cada parte, a vantagem obtida 

corresponde um sacrifício econômico para consegui-la” (ROPPO, 2009, p. 83); e 

aleatório, versando sobre bens que, no entanto, estão sujeitos ao risco de se 

perderem, danificarem, ou, ainda, sofrerem depreciação (DINIZ, 2003).  

As avenças que versam sobre os planos de saúde possuem outra 

característica essencial para o seu entendimento: são contratos de adesão, 

conceituados pelo artigo 54, da Lei Consumerista, como aqueles “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”. 
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Oportuno ressaltar que tanto o Código de Defesa do Consumidor34 

quanto o Código Civil35 não vedam a celebração de contratos de adesão, apenas 

exigem que suas cláusulas sejam redigidas em termos claros e legíveis, de modo 

a facilitar a compreensão da parte contratante. A legislação pátria, portanto, 

expressamente admite a limitação de direitos nos contratos de adesão, desde que 

o teor da cláusula contratual seja redigido de maneira clara, objetiva, legível e 

inteligível.  

Da mesma forma, a Lei nº 9.656/1998 demanda36 tão somente que as 

avenças indiquem com clareza as questões referentes às limitações contratuais, 

tendo a operadora a liberdade para definir tais condições, posto que se trata de um 

contrato de adesão. 

É imprescindível, para a melhor compreensão da dinâmica dos planos 

de saúde, discorrer sobre os tipos de contratos previstos legalmente que podem 

ser ofertados para os consumidores. A Lei nº 9.656/1998 permite a existência de 

duas modalidades principais de planos de saúde, quais sejam, os individuais ou 

                                                           
34 Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se 

não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os 
respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e 
alcance. 
Art. 54. 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. § 1º A inserção de cláusula 
no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato. § 2º Nos contratos de adesão admite-
se cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se 
o disposto no § 2° do artigo anterior. § 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. 
35 Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-

á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. 
Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do 
aderente a direito resultante da natureza do negócio. 
36 Art. 16.  Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e 

o § 1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza: I - as condições de 
admissão; II - o início da vigência; III - os períodos de carência para consultas, internações, 
procedimentos e exames; IV - as faixas etárias e os percentuais a que alude o caput do art. 15; V - 
as condições de perda da qualidade de beneficiário; VI - os eventos cobertos e excluídos; VII - o 
regime, ou tipo de contratação: a) individual ou familiar; b) coletivo empresarial; ou c) coletivo por 
adesão; VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou 
beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e 
odontológica; IX - os bônus, os descontos ou os agravamentos da contraprestação pecuniária; X - 
a área geográfica de abrangência; XI - os critérios de reajuste e revisão das contraprestações 
pecuniárias. XII - número de registro na ANS. 
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familiares, contratados por uma pessoa física e uma operadora, e os coletivos, 

firmados entre uma pessoa jurídica e uma operadora de plano de saúde. 

No tocante aos planos individuais ou familiares, estes possuem um 

beneficiário titular, ou seja, aquele responsável pela contratação do plano, podendo 

incluir alguns de seus familiares como beneficiários do mesmo plano de saúde, de 

acordo com os critérios estabelecidos contratualmente. Essa modalidade possui 

rigorosa intervenção da ANS, visto que, conforme explanado alhures, o teto dos 

índices de reajustes anuais é estabelecido pela agência reguladora e as 

contraprestações pecuniárias compõem o fundo utilizado para as despesas de 

todos os demais usuários de planos individuais ou familiares. 

Em relação aos contratos coletivos, firmados entre uma pessoa jurídica 

e uma operadora de planos de saúde, podem ser pactuados na modalidade coletivo 

empresarial, no qual se fornece cobertura da atenção prestada à população 

delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária, ou 

como coletivo por adesão, ofertando adesão a um grupo de beneficiários que 

mantém vínculo com pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial 

específicas e elencadas no artigo 9º37, da Resolução Normativa nº 195, de 14 de 

julho de 2009. 

Os contratos coletivos, diferentemente dos contratos individuais, são 

compostos por um número restrito de beneficiários, limitado àqueles indicados 

pelas pessoas jurídicas contratantes. Nesse caso, o fundo cujas receitas são 

utilizadas para arcar com as despesas médico-hospitalares é oriundo apenas das 

contraprestações pecuniárias pagas pelos usuários vinculados à contratante. Essa 

                                                           
37 Art 9º Plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão é aquele que oferece cobertura 

da atenção prestada à população que mantenha vínculo com as seguintes pessoas jurídicas de 
caráter profissional, classista ou setorial: I – conselhos profissionais e entidades de classe, nos quais 
seja necessário o registro para o exercício da profissão; II – sindicatos, centrais sindicais e 
respectivas federações e confederações; III – associações profissionais legalmente constituídas; IV 
- cooperativas que congreguem membros de categorias ou classes de profissões regulamentadas; 
V - caixas de assistência e fundações de direito privado que se enquadrem nas disposições desta 
resolução; VI - entidades previstas na Lei no 7.395, de 31 de outubro de 1985, e na Lei no 7.398, 
de 4 de novembro de 1985; e §1º Poderá ainda aderir ao plano privado de assistência à saúde 
coletivo por adesão, desde que previsto contratualmente, o grupo familiar do beneficiário titular até 
o terceiro grau de parentesco consangüíneo, até o segundo grau de parentesco por afinidade, 
cônjuge ou companheiro. §2º A adesão do grupo familiar a que se refere o §1º deste artigo 
dependerá da participação do beneficiário titular no contrato de plano de assistência à saúde. §3º 
Caberá à operadora exigir e comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante, na forma do 
caput e a condição de elegibilidade do beneficiário. §4º Na forma de contratação prevista no inciso 
III do artigo 23 caberá tanto à Administradora de Benefícios quanto à Operadora de Plano de 
Assistência à Saúde comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante, na forma do caput 
deste artigo, e a condição de elegibilidade do beneficiário.  
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modalidade permite, portanto, maior controle das receitas pelas operadoras, visto 

que são referentes a pequenos grupos de usuários. 

Ademais, os reajustes anuais e por faixa etária aplicados nos contratos 

de planos de saúde coletivos não são determinados pela ANS. Os reajustes por 

variação de custos são negociados, anualmente, entre a pessoa jurídica 

contratante e a operadora contratada, estabelecendo-se o índice de reajuste anual 

de acordo com as receitas auferidas pela operadora em relação às despesas 

geradas pelos beneficiários, essa diferença é denominada de sinistralidade. Assim, 

os percentuais aplicados anualmente não estão limitados ao teto de reajuste anual 

estipulado pela agência reguladora para planos individuais ou familiares. 

Os reajustes por faixa etária nos contratos coletivos, assim como nos 

contratos individuais, são elencados previamente na avença, de acordo com as dez 

faixas etárias atribuídas pela Resolução Normativa nº 63/200938. Os planos 

coletivos, contudo, permitem maior precisão nos cálculos utilizados para a 

precificação dos produtos em face do seu número restrito de beneficiários e da 

possibilidade de negociação entre as partes contratantes, que permite a 

readequação dos preços em consonância com a verdadeira variação dos custos da 

avença, garantindo, dessa forma, a manutenção do equilíbrio financeiro entre as 

partes e a qualidade dos serviços prestados.  

 

1.3 A essência econômica dos contratos de plano de saúde 

 

Todos os contratos, de forma geral, possuem aspectos econômicos que 

motivam a formalização de uma avença. Rocco (2009, p. 219-220) elucida que os 

contraentes buscam a transferência de riquezas e o contrato funciona como uma 

garantia de que as operações econômicas entabuladas corresponderão às 

expectativas iniciais. 

Sobre os contratos de natureza securitária, Gonçalves (2017, p. 567) 

elenca os aspectos econômicos como principais características de referida 

                                                           
38 Art. 2º Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela: I - 0 (zero) a 18 

(dezoito) anos; II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos; III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) 
anos; IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos; V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos; 
VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos; VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) 
anos; VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos; IX - 54 (cinqüenta e quatro) a 58 
(cinqüenta e oito) anos; X - 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais. 
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modalidade contratual, tendo em vista que, para estipular os valores do prêmio, é 

necessária a utilização de parâmetros da ciência atuarial e estatística, como é 

possível observar: 

 
O prêmio é fixado de antemão com base em cálculos atuariais, que se apoiam 
na análise das probabilidades. Os dados estatísticos mostram a incidência dos 
sinistros num determinado risco e possibilitam ao analista estabelecer, com 
precisão, qual será́ a referida incidência em futuro próximo. Com base nesses 
dados fixa o segurador a taxa de seguro, suficiente para pagar todas as 
indenizações e ainda proporcionar-lhe um lucro razoável. (GONÇALVEZ, 2017, 
p. 567) 

 

A bem da verdade, as seguradoras e operadoras devem observar 

diversos aspectos do mercado antes mesmo da celebração do contrato para evitar 

a sua insolvência financeira. As avenças securitárias visam a assegurar um bem 

jurídico caso seja afetado por algum evento cujo risco é aleatório e imprevisível, 

denominando sua efetivação de sinistro. O contratante paga à seguradora um valor 

previamente calculado de acordo com a probabilidade do risco se concretizar, 

quanto maiores as chances de ocorrência do sinistro, maior o preço cobrado pelo 

seguro, o prêmio. 

Para os consumidores é mais vantajoso a contratação de um seguro, 

cujas parcelas são diluídas em um longo lapso temporal, do que separar uma 

reserva monetária para a ocasião de um infortúnio ou, no caso dos planos de saúde, 

para os atendimentos médicos particulares e rotineiros. 

Os contratos securitários são regidos por fundamentos econômicos 

embasados na ciência atuarial, quais sejam: o risco assegurado deve ser 

economicamente factível, ou seja, o valor da perda patrimonial objeto do seguro 

deve ser suficientemente grande para que o consumidor esteja disposto a arcar 

com o prêmio; os danos segurados devem ser claramente demonstráveis, no caso 

dos planos de saúde, decorre da possibilidade de, eventualmente, o beneficiário 

necessitar de atendimento médico-hospitalar; o valor econômico do seguro deve 

ser calculável, os possíveis gastos que a empresa tenha em decorrência da 

cobertura contratual necessitam ser passíveis de demonstração exata, os custos 

dos planos de saúde, em tese, devem ser facilmente calculáveis; os danos são 

aleatórios, explica-se, embora as operadoras possam prever facilmente as 

estatísticas referentes à possibilidade de utilização do plano de saúde, para o 

beneficiário não há como determinar previamente o momento exato em que surgirá 
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a necessidade de atendimento médico; e, por fim, os bens segurados são 

independentes entre si, quando ocorrer a utilização dos serviços cobertos 

contratualmente por um usuário, não implica que outro usuário também necessitará 

de algum procedimento médico-hospitalar (AMERICAN ACADEMY OF 

ACTUARIES, 2008).  

Quando um desses critérios não é obedecido podem acontecer as falhas 

de mercado, o que causa o desequilíbrio no mercado. Como outros mercados que 

lidam com a confiança e a poupança da população, o mercado segurador está 

sujeito à fiscalização pelo Poder Público. Um dos objetivos primordiais dessa 

fiscalização é garantir que as seguradoras tenham capacidade econômico-

financeira de arcar com o pagamento das indenizações devidas aos segurados. 

Isso significa garantir a solvência das seguradoras, ou seja, zelar para que elas 

tenham capacidade de honrar a qualquer tempo os compromissos junto a seus 

segurados. 

Apesar de a atuação do Ministério da Saúde à época da elaboração da 

Lei 9.656/98 garantir que as necessidades dos consumidores fossem asseguradas 

ao estabelecer uma cobertura mínima e ao proibir a seleção de risco, verifica-se 

que o principal enfoque desse dispositivo é o aspecto econômico dessa modalidade 

contratual, apresentando limitações às coberturas contratuais e regras para a 

precificação das mensalidades de acordo com a dinâmica do mercado, além de 

instaurar um modelo de regulação bipartite, ou seja, a base do sistema é composta 

pela regulação econômico-financeira e assistencial.  

Tanto é que, inicialmente, o mercado da saúde suplementar seria 

simultaneamente fiscalizado, no âmbito econômico, pelo Ministério da Fazenda e, 

no que se refere aos serviços médico-hospitalares prestados, pelo Ministério da 

Saúde. Posteriormente, as competências foram unificadas em uma única autarquia, 

com a criação de uma agência reguladora específica para o setor (RIBAS, 2009). 

Precisamente, no intuito de regular a solvência do sistema de assistência 

privada à saúde, a ANS estipulou em seu Índice de Desempenho da Saúde 

Suplementar critérios relacionados à sustentabilidade das operadoras, as quais não 

podem interromper a prestação de seus serviços, visto que, aos primeiros sinais de 

anormalidades no equilíbrio econômico-financeiro da operadora que possam 

porventura colocar em risco a continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, 
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a ANS já possui fundamentação suficiente para determinar a alienação da carteira, 

o regime de direção fiscal ou técnica ou, até mesmo, a liquidação extrajudicial. 

Segundo o Relatório do Programa de Qualificação de Operadoras 2018: 

Índice de Desempenho da Saúde Suplementar – IDSS – TISS Ano-base 2017, 

elaborado pela agência reguladora em 2018, a Unimed Belo Horizonte foi a 

operadora com melhor desempenho no IDSS, apresentando nota máxima no 

indicador referente à dimensão sustentabilidade de mercado, demonstrando não 

apenas a satisfação do cliente, como também a solidez do plano de saúde, 

avaliando-se aspectos como a rentabilidade, a liquidez de necessidade de capital 

de giro, a despesa assistencial, dentre outros. 

Ainda no intuito de assegurar a sustentabilidade do mercado da saúde 

suplementar, a ANS exige também, por meio da Resolução Normativa nº 209/2009, 

a obediência ao Patrimônio Mínimo Ajustado e à Margem de Solvência para reduzir 

os impactos prejudiciais de variações imprevisíveis do mercado, ao estipular 

diretrizes para a constituição de capital suficientemente capaz de arcar com 

possíveis riscos inerentes à atividade das operadoras e que podem produzir efeitos 

negativos nos resultados das entidades e empresas.  

As avenças de assistência à saúde detêm, portanto, natureza securitária, 

principalmente no que concerne ao fundamento em cálculo atuarial e na 

solidariedade entre os usuários, ligados pelo mutualismo, ante a sua essência 

coletiva. Desse modo, em suma, a empresa operadora de plano de saúde oferece 

uma cobertura para eventuais necessidades médicas, nos moldes do contrato, por 

um determinado preço, ao tempo em que o consumidor realiza a contraprestação 

devida, e o somatório de todas as contraprestações forma o fundo que é utilizado 

sempre que algum beneficiário necessita dos serviços. 

 

1.3.1 A solidariedade e o mutualismo  

 

Nader (2018, p. 465) explana que a base de todo o sistema de contratos 

securitários é constituída pelo princípio da repartição do risco, ou seja, entre os 

segurados, existe uma solidariedade implícita no sentido de cada usuário, por meio 

do pagamento de seu respectivo prêmio, composto pelas faturas periódicas, 

contribui com a indenização paga a quem porventura for acometido por algum dos 
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eventos previstos contratualmente. O mesmo princípio se aplica aos contratos de 

planos de saúde, quer sejam individuais, quer coletivos. 

Da mesma forma, Gonçalves, explana os aspectos da sistemática das 

avenças securitárias que ensejam o caráter solidário entre todos os usuários: 

O mecanismo do contrato de seguro assenta-se no princípio da 
mutualidade dos segurados. A empresa seguradora privada nada mais é 
do que uma intermediária que recolhe os prêmios pagos pelos segurados 
e os utiliza para pagar as indenizações pelos sinistros ocorridos. Dessa 
forma, são os próprios milhares de segurados que pagam as indenizações 
devidas. (GONÇALVES, 2017, p. 567) 

 

Mesmo quando se está diante de um contrato de plano de saúde 

individual (operadora e consumidor), permanece a natureza coletiva das obrigações 

nele pactuadas, eis que as operadoras trabalham com o montante das 

contraprestações pagas por todos os beneficiários, constituindo um fundo comum 

a todos e utilizado quando qualquer dos beneficiários necessita do plano, valendo 

citar o entendimento de Sampaio sobre o tema: 

Nesse sentido é possível falar numa solidariedade coletiva como substrato 
dos planos de saúde, pois, diante da impossibilidade de evitar por 
completo os riscos decorrentes dos males que ameaçam a sua higidez, o 
consumidor opta por partilhá-los com outros. (2010, p. 198) 

 

Quanto ao mutualismo, inerente aos contratos de plano de saúde, vale 

destacar que decorre da sua similitude com os contratos de seguro, nos quais os 

participantes constituem um fundo, formado pela contraprestação paga por cada 

um, com o objetivo de, sempre que haja necessidade de utilização por algum dos 

integrantes, sejam empregados os recursos oriundos da soma das 

contraprestações de todos. Parte-se do pressuposto de que muitos dos integrantes 

não usarão o plano, assim como o custeio individual seria inviável, configurando-se 

em um contrato coletivo, como afirmado, mesmo quando contratado entre pessoa 

física e operadora, pois todos contribuem para prestação do serviço. 

No caso dos seguros, é possível realizar a precificação do prêmio de 

acordo com grupos homogêneos como gênero e idade, de maneira que, segundo 

a Lei dos grandes números, quanto maior o número de segurados, maior será a 

previsibilidade do risco e, portanto, mais acurado será o valor do prêmio (LIMA et 

al., 2012). 
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Ao contrário dos seguros, no caso dos planos de saúde, tendo em vista 

que o sinistro é a necessidade de utilização de serviços médico-hospitalares, sendo 

eles rotineiros ou não, os contratantes de alto risco são representados por aqueles 

com um perfil de maior utilização, a exemplo dos portadores de doenças crônicas 

ou de idade mais avançada. A Lei nº 9.656/98 vedou a seleção de risco em grupo 

homogêneos, permitindo, apenas, a regulação do preço de acordo com o perfil de 

uso de cada faixa etária, limitadas até os 59 anos de idade.  

 Ocorre que o regime de repartição simples abre margem para falhas de 

mercado como o risco moral e a seleção adversa. O risco moral ocorre quando, 

como consequência do custo rateado do mutualismo entre o conjunto de clientes. 

Alguns usuários passam a modificar seu comportamento de uso padrão, utilizando 

excessivamente os serviços do plano, pois o valor pago mensalmente será o 

mesmo para todos os beneficiários. 

A seleção adversa, por sua vez, advém da sobreposição dos 

consumidores de alto risco em relação aos de baixo risco, ou seja, uma situação 

adversa à economicamente vantajosa economicamente é aquela que passa a se 

desenrolar pelo próprio mercado pois os beneficiários de que utilizam pouco os 

serviços de seu plano, não encontrarão vantagens em permanecerem contratando 

um produto o qual não utilizam e arcando o mesmo valor que outros clientes que 

usufruem excessivamente do mesmo produto (GUIMARÃES; LEAL, 2008). 

Como forma de controle dessas falhas de mercado, a utilização de uma 

cobertura parcial tem sido uma medida bem recepcionada. No caso dos planos de 

saúde, percebeu-se uma preferência pelas operadoras e consumidores pela 

utilização de produtos na modalidade de coparticipação e/ou franquia39, 

funcionando como uma forma de cobertura parcial. Enquanto o valor nominal das 

mensalidades é inferior aos planos de cobertura total, sendo atrativo para os 

consumidores, e a cobrança de um percentual pelo uso dos serviços médico-

hospitalares, evita que os beneficiários de alto risco utilizem excessivamente o 

plano de saúde, desequilibrando todo o fundo mútuo de reserva. 

                                                           
39 ANS define regras para cobrança de coparticipação e franquia em planos de saúde. Agência 
Nacional de Saúde Suplementar. Disponível em: <http://www.ans.gov.br/aans/noticias-
ans/consumidor/4499-ans-define-regras-para-cobranca-de-coparticipacao-e-franquia-em-planos-
de-saude>. Acesso em: 15 jun. 2019. 
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Da mesma forma, a aplicação da carência são métodos para coibir o 

risco moral, a seleção adversa e, até mesmo, a fraude dos planos de saúde, em 

que indivíduos contratam serviços de assistência privada à saúde após o 

diagnóstico de alguma enfermidade para ter o custeio do tratamento e, 

posteriormente, realizarem o cancelamento do plano, risco da atividade que, 

também, afeta a precificação das mensalidades. 

 

1.3.2 A base atuarial e o dirigismo contratual 

 

Todos os contratos de planos de saúde, antes de serem comercializados, 

devem ser previamente apresentados à ANS e recebem um número de registro, 

que verifica se estão de acordo com a legislação específica, resguardando ao 

usuário uma lista de consultas, exames e tratamentos, denominada Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde, que as operadoras são obrigadas a oferecer. 

Partindo das determinações da ANS, as operadoras elaboram os 

contratos e, para a formação do preço, levam em conta a cobertura obrigatória, 

definida pela ANS, assim como o risco inerente ao contrato respectivo. 

Como já explanado em tópico anterior, as operadoras não podem 

realizar qualquer tipo de limitação atinentes às doenças cobertas, contudo, permite-

se estabelecer a abrangência dos tratamentos fornecidos pelos planos de saúde, 

desde que sejam ofertados pelo menos os serviços elencados no Rol de 

Procedimentos da ANS, que, conforme demonstrado, possui um minucioso 

processo de elaboração, com participação da população e dos demais setores 

atuantes na saúde suplementar, definindo a cobertura mínima obrigatória. 

Para a determinação do preço de referência, ou seja, o valor inicial das 

mensalidades dos planos de saúde a serem ofertados, assim como dos índices de 

reajuste por faixa etária a serem aplicados posteriormente, os quais devem estar 

expressamente previstos no contrato, é essencial que sejam realizados cálculos 

com base em riscos e coberturas previsíveis e factíveis, como já demonstrado.  

Destarte, há muitas variáveis a serem consideradas na hora de calcular 

o risco dessa atividade, como idade, sexo, coberturas ofertadas, número de 

usuários, dentre outros, sendo necessária a elaboração de um cálculo atuarial de 

natureza probabilística. Além disso, fundamenta-se ainda na solidariedade entre os 
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beneficiários, decorrente do mutualismo inerente à característica coletiva desse tipo 

de contrato. 

Para se chegar ao valor da contraprestação, é necessário um cálculo 

atuarial que leva em consideração a idade do beneficiário, o sexo, as coberturas 

contratadas, o histórico de doenças, o número de participantes, dentre outros 

fatores que influenciam a probabilidade de utilização do plano. 

Apesar de suas peculiaridades, os contratos de planos de saúde, pela 

sua natureza securitária, também devem lidar com diversos fenômenos inerentes à 

atividade econômica de previsão de riscos, com o diferencial de que, na prestação 

de serviços médico-hospitalares, o sinistro, ao contrário dos seguros, é 

representado por qualquer possível necessidade de atendimento à saúde do 

contratante, ampliando as variáveis a serem consideradas no momento do cálculo 

do risco, da cobertura contratual e, consequentemente, da precificação dos planos 

de saúde.  

Impende destacar que o cálculo atuarial é elaborado por profissional com 

formação em ciências atuariais, área do conhecimento que verifica os riscos 

econômicos e financeiros, bem como a análise de probabilidades, principalmente 

na administração de seguros e pensões. O estudo é baseado em conhecimentos 

nas áreas de economia, administração, matemática, finanças e estatística para, no 

caso das seguradoras, por exemplo, cujos contratos guardam similitude com o ora 

estudado, calcular-se o preço a ser pago pelo segurado, bem como analisar se a 

seguradora poderá honrar o contrato. 

Nader elucidou acerca da importância das ciências atuariais para o 

efetivo funcionamento dos contratos com natureza securitária: 

 

A atividade securitária tem por suporte técnico a estatística, ou seja, a 
pesquisa e o estudo da frequência de determinados tipos de sinistro e, 
consequentemente, o exame das probabilidades de novas ocorrências. 
Sem este levantamento, inviável essa prática contratual, pois não se terá́ 
base para a fixação dos prêmios. (2018, p. 465) 

 
 

Os cálculos atuariais para a determinação do preço de comercialização 

dos planos de saúde, todavia, abordam aspectos de maior complexidade que os 

demais contratos de seguro, em decorrência da própria dinâmica do regime 

financeiro de repartição simples e de que o serviço ofertado pelas operadoras é, 

justamente, a prestação de serviços médico-hospitalares: 
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Há de ser considerado, inicialmente, o espectro da população atendida, 
sendo de conhecimento geral que as condições de vida de grupos de 
pessoas das mesma classe e mesma faixa etária podem diferenciar-se em 
razão de hábitos pessoais, condições e localização de moradia, etc. 
(RIBAS, 2009, p. 154)   
 
 

No mesmo sentido, Ocké-Reis et. al, elenca os seguintes critérios 

analisados para a precificação dos planos de saúde: 

 
Do ponto de vista atuarial, portanto, o processo de formação de preços 
dos planos passa pelos seguintes fatores: taxa de juros esperada no 
futuro, ramo da atividade ocupacional, idade média e distribuição do sexo, 
probabilidade de uso dos serviços médico-hospitalares (isto é, a 
severidade de utilização de tais serviços, dada a experiência passada ou 
uma utilização esperada da massa de segurados). (2006, p. 171) 

 

Por sua vez, Américo (2018) explica o cálculo dos preços também a partir 

da estimativa de frequência média de utilização e do custo médio dos 

procedimentos de cobertura obrigatória, de acordo com as faixas etárias 

especificadas pela ANS em sua Resolução Normativa nº 63/2009, possibilitando 

aferir os possíveis gastos da operadora com um determinado usuário ou, ainda, 

com um conjunto de beneficiários de um plano de saúde. 

A importância da higidez dos cálculos atuariais e da manutenção do 

equilíbrio financeiro se verifica no rígido controle da ANS em relação às contas das 

operadoras, que devem anualmente submeter-se à auditoria independente40, cujos 

pareceres serão apresentados perante a agência reguladora que, como já 

explanado em tópico anterior, pode determinar a alienação da carteira de clientes 

da operadora, aplicar o regime de direção fiscal ou técnica, ou, ainda, realizar a 

liquidação extrajudicial. 

Portanto, a análise atuarial é essencial para que a carteira de clientes da 

operadora não se torne deficitária e, via de consequência, inviável do ponto de vista 

econômico, sob pena de pôr em xeque a existência da própria operadora.  

                                                           
40 Lei nº 9656/1998: Art. 22. As operadoras de planos privados de assistência à saúde submeterão 

suas contas a auditores independentes, registrados no respectivo Conselho Regional de 
Contabilidade e na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, publicando, anualmente, o parecer 
respectivo, juntamente com as demonstrações financeiras determinadas pela Lei no 6.404, de 15 
de dezembro de 1976. § 1º A auditoria independente também poderá ser exigida quanto aos cálculos 
atuariais, elaborados segundo diretrizes gerais definidas pelo CONSU. § 2º As operadoras com 
número de beneficiários inferior a vinte mil usuários ficam dispensadas da publicação do parecer do 
auditor e das demonstrações financeiras, devendo, a ANS, dar-lhes publicidade. 
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Na prática, a operadora possui, em regra, receita fixa, oriunda das 

mensalidades pagas por seus usuários. A partir dessa receita, são honrados os 

compromissos com as despesas ordinárias inerentes ao seu funcionamento, como 

tributos, contribuições previdenciárias, recursos humanos e infraestrutura. Assim, o 

orçamento disponível para ditos custos é inversamente proporcional ao número de 

procedimentos médico-hospitalares arcados pela empresa, cujo montante é 

variável.  

No decorrer da execução do contrato, contudo, as operadoras devem 

estar sempre norteadas pelo dirigismo contratual, que, segundo Oliveira (2014), 

consiste no exercício da atividade de natureza econômica, em obediência à justiça 

social, à garantia da dignidade da pessoa humana, e à função social do contrato e 

da empresa. Assim, faz-se necessário controlar, também, diversos aspectos 

mutáveis, os quais não podem ser previstos, numericamente, no momento da 

elaboração dos cálculos atuariais e que afetam de sobremaneira a atuação das 

operadoras de planos de saúde. 

Apesar da existência de legislação e ordenamento normativo 

específicos, o funcionamento dessa modalidade contratual difere bastante dos 

simples contratos de compra e venda ou de adesão para prestação de serviços, e 

envolvem aspectos específicos do mercado que não são de conhecimento do 

indivíduo leigo. Em verdade, existem fatores diversos que impactam direta e 

indiretamente no funcionamento dos planos de saúde, conceituados por Figueiredo 

(2006) como externalidades, ou seja, os efeitos causados em terceiros a partir de 

transações econômicas sobre a qual estes não têm controle. 

Os contratos de planos de saúde são marcados pela assimetria de 

informações entre a operadora e o consumidor (CAMINHA; NORÕES, 2018). A 

assimetria de informações ocorre quando dois ou mais agentes econômicos 

pertencem a uma relação econômica em que uma das partes envolvidas possui 

maior conhecimento e as informações necessárias para os participantes do negócio 

não estão igualmente distribuídas entre eles, gerando as falhas de mercado 

(FIGUEIREDO, 2006). 

Antes mesmo da formalização da avença, o cliente em potencial possui 

uma vantagem em relação à operadora, pois, inobstante quantos exames e 

questionários prévios a entidade realize, somente o indivíduo conhece sua própria 

saúde. Em contrapartida, a prestadora de serviços detém conhecimento acerca dos 



50 

                                                                                                                                                                                                                            

valores e custos da manutenção a longo prazo de um plano de saúde que o 

consumidor comum não possui no momento da assinatura do termo de adesão, 

mormente o uso de cláusulas padronizadas e genéricas sobre termos e medidas 

específicas do mercado da saúde suplementar.  

Um dos principais obstáculos enfrentados pelas operadoras é a indução 

de demanda, que ocorre quando o médico prescreve para o seu paciente 

procedimentos desnecessários visando apenas aumentar o valor auferido por sua 

produtividade, beneficiando-se individualmente e prejudicando o orçamento da 

operadora responsável pelo pagamento de seus serviços prestados. 

Essa situação se agrava nos casos das cooperativas médicas 

operadoras de planos de saúde que ainda precisam enfrentar o conflito de interesse 

oriundo da assimetria de informação existente entre seus cooperados, que atendem 

aos beneficiários dos planos comercializados, e a indução de demanda. Tal 

situação decorre do fato de que “os consumidores não detêm conhecimento 

suficiente, tampouco os meios para identificar e resolver seus problemas de saúde. 

Por isso, eles procuram os serviços de saúde, na medida em que o médico possui 

habilidades especiais para diagnosticar e recomendar ações terapêuticas” (OCKÉ-

REIS et. al, 2006, p. 163).  

Os procedimentos prescritos pelos cooperados com intenção 

meramente lucrativa, valendo-se da assimetria de informação e da confiança 

depositada pelo paciente, gera uma demanda adicional por esses serviços que, 

caso os pacientes fossem devidamente informados, não existiria (BRICKERDYKE; 

DOLAMORE; MONDAY; PRESTON, 2002), afetando o resultado e a margem de 

solvência das cooperativas médicas atuantes no mercado da saúde suplementar. 

Consoante pesquisa realizada pelo Conselho Regional de Medicina do 

Estado de São Paulo41, 93% (noventa e três por cento) dos médicos recebem 

brindes e benefícios das empresas farmacêuticas e de equipamentos. Destarte, 

existem outros fatores influenciando a recomendação de um procedimento para o 

paciente consumidor do plano de saúde contratado junto à cooperativa. 

Inobstante as dificuldades já enfrentadas pelas operadoras para a 

manutenção de sua solvência, as operadoras acabam obrigadas, por meio de 

                                                           
41 Pesquisa Inédita do CREMESP. CREMESP. São Paulo. Disponível em: 

https://www.cremesp.org.br/pdfs/pesquisa.pdf. Acesso em 10 de mar. de 2019. 
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decisões judiciais, a fornecerem uma cobertura além da contratada e para a qual 

não receberam qualquer tipo de contraprestação pecuniária, ou seja, os planos 

passam a fornecer uma abrangência universal, imprevisível e não provisionada pela 

operadora, desvirtuando a própria essência da atividade.   

A cobertura universal, no entanto, torna inviável e impossível a atuação 

das empresas privadas, visto que, ao contrário do Estado, que possui receitas 

exorbitantes oriundas da tributação paga por todos os seus contribuintes, as 

receitas das operadoras são originárias das mensalidades cobradas de seus 

clientes e limitadas aos valores previamente calculados no momento da 

comercialização dos planos de saúde, portanto, escassas. 

Caminha e Norões (2018) destacam a intervenção estatal como uma 

externalidade cuja principal consequência na saúde suplementar é a seleção 

adversa, na qual os usuários de grupos de alto risco permanecerão no plano de 

saúde, utilizando-o cada vez mais, enquanto os consumidores de grupos de baixo 

risco abandonarão a assistência privada à saúde, desequilibrando o fundo mútuo 

de reserva. 

Agravando a situação, ao proferir decisões que alteram a cobertura 

contratual obrigatória e previsível, por exemplo, ao anular totalmente o reajuste por 

mudança de faixa etária, crucial para o controle dos gastos do plano de saúde e 

para a precificação mais justa e adequada à utilização dos serviços médico-

hospitalares, o Poder Judiciário atua como um agente externo imprevisível que 

estimula a seleção adversa.  

Com a exclusão dos mecanismos de controle do preço pelas 

operadoras, elas serão obrigadas a aplicar um preço médio que não corresponde 

ao padrão de uso do plano de saúde de seus beneficiários, ocasionando um 

aumento excessivo dos valores da mensalidade, sob o risco de permanecerem 

apenas os usuários de alto risco e inviabilizando a manutenção do mercado, pois o 

valor das mensalidades alcançou patamar demasiadamente oneroso para os 

consumidores arcarem. 

Os recursos das operadoras, além de serem utilizados para custear 

todos os serviços realizados por seus clientes, devem, ainda, ser empregados na 

modernização da rede credenciada e dos serviços ofertados, adequando-os aos 

avanços da ciência e melhorando a prestação dos serviços médico-hospitalares, 
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além de proporcionar lucro ou ao menos um resultado financeiro positivo, visto que 

esse é o objetivo principal das empresas privadas. 

Além da análise do risco, há um rigoroso acompanhamento por parte da 

ANS que exige que as operadoras tenham um controle pleno de suas receitas e 

despesas para se adequarem aos indicadores sugeridos pelo órgão, tais como 

margem de solvência, índice de liquidez e margem líquida operacional, dentre 

outros, a fim de proteger o consumidor em caso de insolvência. Assim, o dirigismo 

decorre, em seu âmago, da garantia do princípio da dignidade da pessoa humana 

(DIAS; CAMINHA, 2018).  

Diante disso, tem-se que o desequilíbrio contratual ocorrerá sempre que 

houver ampliação da cobertura contratada, pois o cálculo proporcional à 

contraprestação é feito antes da avença, levando em conta o custo da cobertura 

que fora contratada; quando houver inadimplemento; quando o usuário utilizar 

demais o plano, ou seja, além do que a operadora calculou, superando o risco 

previsto quando da comercialização; e quando houver reajuste desproporcional das 

mensalidades, situação em que o desequilíbrio pende para o lado do consumidor. 

Neste diapasão, têm as operadoras de planos de saúde a missão de, em 

consonância com as regras da ciência atuária, garantir a cobertura contratada por 

cada consumidor, utilizando-se para tanto do fundo formado pela contraprestação 

de todos, sem olvidar de cumprir com todas as exigências da ANS, que também 

são levadas em conta quando do cálculo atuarial utilizado para definir o valor da 

prestação. 

 

1.4 A escassez de recursos e a atual situação das prestadoras de serviços de 

saúde suplementar 

 

Mister ressaltar que as operadoras, no âmbito da saúde suplementar, 

cumprem um papel importante, pois complementam o sistema de saúde, já que o 

Estado não tem condições de garantir a todos o acesso digno à saúde, de forma 

que a sustentabilidade da iniciativa privada é fundamental para a higidez do sistema 

público de saúde, que não terá como absorver a demanda que porventura deixe de 

ser assistida pelos planos. 

Na verdade, considerando que todo contrato de plano de saúde é 

essencialmente coletivo, como explicitado alhures, decisões que ampliam a 
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cobertura de um contrato beneficiam o direito individual à saúde em detrimento do 

direito coletivo à saúde dos demais beneficiários, pois, como a cobertura é 

garantida por meio do fundo formado pela contraprestação de todos os demais 

beneficiários, todos irão pagar pela ampliação de cobertura, correndo o risco de 

não terem a disponibilidade dos serviços quando deles necessitarem. 

Uma das principais dificuldades na atualidade pelas operadoras de 

planos de saúde é adequar os preços das mensalidades a valores que possam não 

apenas arcar com as despesas médico-hospitalares de seus beneficiários, mas 

também assegurar a melhoria da qualidade dos serviços prestados.  

A exemplo, cada vez mais as operadoras estão reduzindo o número de 

planos de saúde individuais disponíveis, possibilitando apenas a realização de 

contratos coletivos, correspondendo, atualmente, a 80% (oitenta por cento) das 

adesões42. Tal fato decorre da insustentabilidade dos planos individuais, cujos 

índices de reajuste determinados pela ANS não são capazes de viabilizar o 

equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Em 2018, a variação de custos 

médico-hospitalares foi equivalente a 16,9%43 (dezesseis vírgula nove por cento), 

superior à inflação, enquanto o teto da ANS para o reajuste anual dos planos 

individuais ou familiares correspondeu a tão somente 10%44 (dez por cento). 

Em contrapartida, os contratos na modalidade coletiva possuem um 

número reduzido de beneficiários e os reajustes são aplicados de acordo com as 

variações de custo especificadas na avença. Somado a isso, essa modalidade de 

avença demanda menor intervenção estatal acerca da variação dos preços, 

possibilitando maior competitividade e mobilidade, um atrativo para as operadoras 

de planos de saúde e consumidores (RIBAS, 2009). 

Nesse tocante, vale lembrar que as empresas operadoras de planos de 

saúde constituídas sob a modalidade de cooperativa, que concentram boa parte do 

mercado de planos de saúde no País, estão passando por uma forte crise, pois, 

                                                           
42 Contratar plano de saúde individual é cada vez mais difícil no Brasil. G1. Rio de Janeiro, 30 jan. 

2018. Disponível em:  http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/01/contratar-plano-de-saude-
individual-e-cada-vez-mais-dificil-no-brasil.html. Acesso em: 11 mar. 2019. 
43 Variação de Custos Médico-Hospitalares foi, novamente, maior que a inflação. FENASAÚDE. Rio 

de Janeiro, 30 jan. 2018. Disponível em: http://cnseg.org.br/fenasaude/servicos-
apoio/noticias/variacao-de-custos-medico-hospitalares-foi-novamente-maior-que-a-inflacao.html. 
Acesso em 09 mar. 2019. 
44 Histórico de reajuste por Variação de Custo Pessoa Física. ANS. Rio de Janeiro. Disponível em:  

http://www.ans.gov.br/index.php/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/270-
historico-reajuste-variacao-custo-pessoa-fisica. Acesso em 10 mar. 2019. 



54 

                                                                                                                                                                                                                            

diferentemente de operadoras como Bradesco Saúde, Cassi, Caixa Saúde e 

Sulamérica Saúde, não pertencem ao grupo de uma instituição financeira ou 

seguradora, sendo compostas exclusivamente por médicos, o que as torna mais 

suscetíveis às agruras do mercado e mais vulneráveis ao desequilíbrio contratual 

provocado pela ampliação das coberturas por meio das decisões judiciais. 

A sustentabilidade das cooperativas médicas operadoras de planos de 

saúde é de extrema relevância dentro da realidade brasileira, que, na atualidade, 

está sendo marcada pelo processo de liquidação extrajudicial de diversas Unimeds, 

cujo sistema, apesar da autonomia financeira e de gestão de cada uma das 

cooperativas, tais como Unimed Fortaleza, Unimed Belo Horizonte, Unimed Rio, 

dentre outras 348 (trezentos e quarenta e oito) cooperativas, representa 37% (trinta 

e sete por cento) de participação no mercado nacional de planos de saúde, 

atendendo a dezessete milhões de beneficiários, com 116 (cento e dezesseis) mil 

médicos cooperados, fornecendo, ainda 104 (cento e quatro) mil empregos 

diretos45.  

Um dos principais exemplos é alienação compulsória pela ANS da 

Unimed Paulistana, que, como indicado pela auditoria externa contratada para 

analisar a situação financeira dessa cooperativa46, não conseguiu manter sua 

solvência, ante a ausência de boas práticas de governança corporativa, com ênfase 

na preservação do equilíbrio econômico-financeiro. Dentre os problemas 

elencados, estavam investimentos milionários em serviços não comprovados, não 

aplicação de mecanismos internos de controle, ausência de relatórios periódicos 

para avaliação e mensuração do desempenho das atividades realizadas pelo plano 

de saúde, dentre outros.  

Como consequência da retirada da cooperativa do mercado pela 

Agência Reguladora, cerca de 740 (setecentos e quarenta) mil usuários da Unimed 

Paulistana enfrentaram sérios problemas, pois dezenas de hospitais e consultórios 

se negaram a atender referidos pacientes, devido ao colapso financeiro da 

cooperativa. Além disso, ao migrarem para outros planos, tiveram de suportar 

mensalidades mais elevadas, principalmente os consumidores idosos cuja 

                                                           
45 A Unimed. Unimed. Disponível em: https://www.unimed.coop.br/web/guest/home/sistema-

unimed/a-unimed. Acesso em: 07. Jan. 2020. 
46 BRASIL, Agência. Má gestão causou problemas da Unimed Paulistana, indica auditoria. Exame. 

São Paulo, 15 out. 2015. Disponível em:  https://exame.abril.com.br/carreira/ma-gestao-causou-
problemas-da-unimed-paulistana-indica-auditoria/. Acesso em 12 mar. de 2019. 
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sinistralidade (acionamento do plano de saúde) enseja aludida majoração das 

faturas. A dívida da Unimed Paulistana ultrapassou R$2,5 bilhões, fazendo com que 

cada médico cooperado/sócio, portanto, responsável pelos prejuízos da 

cooperativa, tivesse que desembolsar cerca de R$900.000,00 (novecentos mil 

reais) para quitar toda a dívida47 da sociedade. 

Desta forma, após vinte anos da aprovação da Lei nº 9.656/98, a atuação 

das operadoras de planos de saúde depende da compreensão de que mesmo o 

Estado, com sua amplitude de recursos, possui dificuldades para garantir os custos 

decorrentes dos serviços de saúde de maneira ampla e irrestrita, o mesmo 

ocorrendo com as operadoras de planos de saúde de natureza privada, que 

precisam ser eficientes para enfrentar a escassez de recursos que lhe acometem, 

com um agravante gerado pela essencialidade do serviço prestado. 

O tema provoca divergências, considerando-se que a regulação 

normativa e a jurisprudência são conflitantes, estabelecendo o aparente conflito 

entre o direito à saúde e os interesses econômicos das operadoras. A dicotomia 

real é o direito individual ao acesso a serviços médico-hospitalares de um 

beneficiário em relação ao mesmo direito dos demais beneficiários, tendo em vista 

o fundo mútuo de reserva formado a partir da contribuição de cada um.   

O julgador, no entanto, deverá ter como meta o bem-estar da 

coletividade e não do indivíduo, pois a concessão ilimitada da prestação de serviços 

pelas operadoras de planos de saúde, decorrente de decisões judiciais, faria 

sucumbir o sistema suplementar de saúde. 

Empós a apresentação da conjuntura de funcionamento da saúde 

suplementar, tem-se o arcabouço necessário para a melhor compreensão dos 

efeitos das decisões judiciárias sem a devida análise dos impactos coletivos. No 

capítulo que segue, portanto, expõe-se não apenas o funcionamento da nova 

sistemática de precedentes aplicada pelo Código de Processo Civil em vigência, 

como também, aclara-se a prática da justiça distributiva nas demandas sobre saúde 

suplementar. 

 

                                                           
47 QUINTELLA, Sérgio; SOARES, Ana Carolina; XAVIER, Maurício. Detalhes exclusivos sobre a 

quebra da Unimed Paulistana. Veja. São Paulo, 19 mar. 2016. Disponível em:  
https://vejasp.abril.com.br/cidades/unimed-paulistana-falencia-vitimas-capa/. Acesso em 19 mar. de 
2019. 
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2 O NOVO SISTEMA DE PRECEDENTES VINCULANTES E A ABORDAGEM 

ECONÔMICA DAS DEMANDAS DE SAÚDE SUPLEMENTAR 

 

Para melhor compreensão dos efeitos da nova dinâmica das demandas 

repetitivas na resolução dos processos envolvendo a temática dos contratos de 

planos de saúde, é imprescindível adentrar nos aspectos que ocasionaram as 

mudanças promovidas pela Lei nº 13.105/2015 e a consequente nova forma de 

processamento implementada que privilegia, sobretudo, o exame dos efeitos a 

longo prazo do julgado em diferentes setores da sociedade. 

Esse, portanto, é o objetivo desse capítulo, no intuito de possibilitar a 

posterior análise das teses firmadas a partir de então sobre o sistema de saúde 

suplementar e a influência nas decisões proferidas pelo juízo a quo. 

O Novo Código de Processo Civil, publicado em 17 de março de 2015 e 

cuja vigência iniciou em 18 de março de 2016, trouxe distintas alterações 

procedimentais no afã de privilegiar a efetividade do processo, estabelecendo um  

novo ordenamento jurídico processual, embora não haja garantia de que apenas 

as mudanças no texto legal possam, instantaneamente, modificar todos as 

ressalvas presentes no sistema jurídico (ESPINDOLA; SILVA, 2017, p. 146), 

reduzindo as diversas etapas procedimentais elencadas pelo Código Processual 

de 197348. 

Quando se menciona a procura pela efetividade no tocante à Lei 

Adjetiva, associa-se à celeridade no deslinde processual, ou seja, a norma será 

ineficaz se não conseguir assegurar determinado direito antes de seu 

perecimento49. 

Inicialmente, é importante explanar que as conjunturas ensejadoras da 

elaboração de ambos os Códigos, contudo, são bastante díspares entre si. Em 

relação ao Código de Processo Civil de 1973, o projeto foi desenvolvido por Alfredo 

Buzaid, em 1964, durante, portanto, a Ditadura Militar, que havia promovido 

mudanças no Poder Judiciário, notadamente por meio do Ato Institucional nº 5, de 

                                                           
48 Rubin (2013) destaca o posicionamento de Marinoni (2009) de que “é equivocado pensar que 

reformas processuais possam, apenas por si, tornar a tutela jurisidicional efetiva e o processo justo”. 
49 A efetividade significa, portanto, a realização do Direito, o desempenho concreto de sua função 

social. Ela traduz a materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a 
aproximação, tão íntima quanto possível, entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social. 
(BARROSO, 1996, p. 220) 
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13 de dezembro de 196850, que, em seu art. 1151, excluiu de qualquer apreciação 

judicial todos os atos praticados com fulcro em referido Decreto. 

Em decorrência do zeitgeist52 daquele período, o Codex demonstrou 

privilegiar precisamente a segurança jurídica, marcado por uma perspectiva 

individualista para a resolução de conflitos entre duas partes específicas, como 

salientado por Rubin (2013). Consequentemente, as diversas fases procedimentais 

asseveravam a descoberta da verdade real no caso concreto, sem despender maior 

atenção à massificação dos litígios, fenômeno jurídico, em tese, recente, oriundo 

das transformações sociais imprevisíveis nas últimas três décadas, como explanam 

Dantas e Sabiá (2015). 

O antigo Código, válido a partir de 1974, embora conferisse uma maior 

segurança jurídica em decorrência de seus diversos procedimentos para garantir a 

descoberta da realidade dos fatos, prevendo distintos recursos, com o decorrer dos 

anos, acabou ensejando uma burocracia prejudicial à tramitação dos processos, o 

que implicou na morosidade do Poder Judiciário.  

A Lei Adjetiva estava a se tornar um conjunto de normas sem eficácia 

social, que, conforme explica Welsch (2014), não sendo atendidas as expectativas 

pela norma produzida na vida prática, não há que se falar em efetividade, que 

somente se manifesta e pode ser aferida após a aplicação do texto legal. 

É válido destacar que, na Justificativa do Projeto de Emenda 

Constitucional nº 96/1992, menciona-se o diagnóstico oriundo de estudo efetuado 

pelo Supremo Tribunal Federal ainda em 1975 de que a “Justiça brasileira é cara, 

morosa e eivada de senões que são obstáculos a que os jurisdicionados recebam 

a prestação que um Estado democrático lhes deve”, ensejando a promulgação da 

Emenda Constitucional nº 45, de 08 de dezembro de 2004, designada como a 

Reforma do Judiciário, que elencou a razoável duração do processo como um 

                                                           
50 O Ato Institucional nº 5 correspondeu a um de 17 decretos que previa a possibilidade de o 

Presidente da República podia decretar a intervenção nos estados e municípios, sem as limitações 
previstas na Constituição, suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 
anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. 
51  Art. 11 - Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este 

Ato institucional e seus Atos Complementares, bem como os respectivos efeitos. 
52 Baptista et al. (2012): Na língua alemã, o conceito de Zeitgeist é menos abstrato, mais ligado à 

realidade concreta e quase assume as feições de um agente protagonista da história. O Zeitgeist 
não apenas caracteriza e descreve, mas também determina e controla a conduta das sociedades 
humanas num tempo e num lugar específico. Trata-se de um conceito explicativo cujo valor para a 
história científica tem sido amplamente discutido. Segundo este modelo historiográfico, o Zeitgeist 
produz ideias, instituições e movimentos científicos. 
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direito do cidadão brasileiro53, restando evidente que o Código de Ritos, embora 

meticuloso, não proporcionava efetividade aos seus numerosos instrumentos 

processuais. 

A vertente reformista que surgiu no fim da década de 1990 e no início 

dos anos 200054 compreendeu apenas ser possível modificar os entraves do Poder 

Judiciário brasileiro por meio da criação de um novo Código, cujo objetivo principal 

seria a redução de litígios e o aumento da celeridade na resolução dos conflitos, 

especificamente com a massificação de demandas, que, segundo os dados do 

Justiça em Número, publicado pelo Conselho Nacional de Justiça55, em 2018, havia 

atingido o patamar de 78 (setenta e oito) milhões de processos pendentes de 

solução em todos os órgãos do Poder Judiciário. 

Assim, o novo sistema de precedentes, inserto no novel Código, permite 

uma análise mais ampla sobre as demandas, afastando o julgador das minúcias 

fáticas do caso concreto e propiciando uma apreciação uniforme, por meio, 

inclusive, da participação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na 

controvérsia56, possibilitando uma discussão pública e extensa sobre as 

consequências da decisão colegiada com cunho vinculante. 

                                                           
53 Art. 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: [...] LXXVIII - a todos, no âmbito 
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam 
a celeridade de sua tramitação. § 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 
têm aplicação imediata. § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em 
que a República Federativa do Brasil seja parte. § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre 
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 
três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. § 
4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado 
adesão.  
54 Embora ainda em 1985 tenham iniciado mudanças processuais com a introdução de sistemas 

para a tutela de direitos coletivos, Teori Zavascki (1997) destaca as diversas alterações legais dos 
anos 90, nos institutos do Agravo, do Processo de Execução e Cautelar como os principais marcos 
que caracterizam a insatisfação com a morosidade do Poder Judiciário e o anseio do Legislativo de 
atribuir maior rapidez ao deslinde processual. 
55 Justiça em Números 2019/Conselho Nacional de Justiça - Brasília: CNJ, 2019. 
56 Art. 1.038 do CPC: O relator poderá: I - solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou 

entidades com interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria e consoante 
dispuser o regimento interno; II - fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de 
pessoas com experiência e conhecimento na matéria, com a finalidade de instruir o procedimento; 
III - requisitar informações aos tribunais inferiores a respeito da controvérsia e, cumprida a diligência, 
intimará o Ministério Público para manifestar-se. § 1º No caso do inciso III, os prazos respectivos 
são de 15 (quinze) dias, e os atos serão praticados, sempre que possível, por meio eletrônico.  
§2º Transcorrido o prazo para o Ministério Público e remetida cópia do relatório aos demais 
ministros, haverá inclusão em pauta, devendo ocorrer o julgamento com preferência sobre os 
demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. §3º O 
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Sob essa perspectiva, esse capítulo é dedicado, inicialmente, à análise 

da nova sistemática de precedentes, sobretudo, no que se refere às diferenças 

entre sua aplicação no Common Law e no sistema jurídico brasileiro, que se 

aproxima do modelo estabelecido pelo Civil Law, bem como a atual dinâmica de 

processamento dos casos repetitivos. 

Empós, realiza-se a análise sobre a superação do positivismo jurídico e 

a consequente validação da justiça distributiva pela jurisprudência nacional, por 

meio do ativismo judicial, aspectos cruciais para se compreender, ao fim, sobre a 

importância da abordagem econômica do direito, mormente quando se propõe 

decisões de obediência obrigatória em todo território nacional. 

 

2.1 A força normativa atribuída aos precedentes no Código de Processo Civil 

de 2015  

 

Além do anseio pela efetividade, houve, ainda, a demanda por maior 

segurança jurídica e isonomia nas decisões proferidas pelo Poder Judiciário, 

manifestamente positivada pelo texto do atual art. 926, privilegiando explicitamente 

a uniformização da jurisprudência.  

Contrariamente, a estrutura processual no Brasil estabelecia diversas 

etapas que buscavam adentrar nas particularidades da lide, de modo que a decisão 

final seria pormenorizadamente adequada ao caso concreto.  

Tal dinâmica, no entanto, dificulta a análise de aspectos comuns entre 

as demandas em massa, cujo estopim surgiu durante as últimas décadas do século 

XX, tendo sido necessária, inclusive, a criação de Lei específica para a tutela de 

direitos coletivos, ante a dificuldade de adequá-los ao antigo Código de Ritos, que 

adotava uma ótica individualista da solução de conflitos. Sobre essa questão, 

Temer (2017, p.32) leciona nos seguintes termos:  

 
O processo civil brasileiro foi desenhado para circunscrever conflitos de 
natureza individual, centrado na ideia de lide entre Caio e Tício, o que 
evidenciou sua insuficiência e inadequação para tutelar os conflitos 
contemporâneos marcados pelo signo da repetitividade. 

 

                                                           
conteúdo do acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos da tese jurídica discutida, 
favoráveis ou contrários. § 3º O conteúdo do acórdão abrangerá a análise dos fundamentos 
relevantes da tese jurídica discutida. 
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Ocorre que, como resultado do tratamento sistematicamente moldado a 

cada caso no CPC/73, surgiu-se uma insegurança jurídica acerca do 

posicionamento dos Tribunais, muitas vezes proporcionando soluções diferentes 

para situações iguais, como reflexo da falta de uniformização da jurisprudência 

pátria.  

Em pronunciamento durante o seminário de Recursos Repetitivos nos 

30 anos do STJ, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, ressaltou os efeitos positivos em 

termos até mesmo econômicos de uma justiça mais previsível em seus resultados.  

Segundo o Ministro, os sistemas jurídicos mais consolidados são 

marcados pela previsibilidade, em decorrência do respeito aos precedentes, 

mencionando, sobretudo, que “um sistema jurídico capaz de produzir decisões 

antípodas, em relação a qualquer tema, é um sistema não convidativo a 

investimentos estrangeiros, pois o investidor não sabe o que vai sair das situações 

de conflito trabalhista, fiscal, administrativo ou criminal”57. 

A importância do julgamento unificado de casos repetitivos como 

mecanismo de ação da segurança jurídica e isonomia pode ser demonstrada pelo 

estudo elaborado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – 

PUCRS, de 2011, intitulado Demandas Judiciais e Morosidade da Justiça Civil, em 

que foram entrevistados advogados, juízes e partes litigantes como pessoas físicas 

e jurídicas, alcançando a seguinte conclusão:  

 

Entre os juízes há uma convicção de que a própria falta de unanimidade 
nas decisões torna o litígio uma “loteria” na qual se aposta; ela pode render 
um grande ganho, e não ser apenas a reparação de um dano.  Na origem 
de muitos desses processos não está o atropelo de um direito, mas um 
sonho de “ganhar uma bolada”.(PUCRS, 2011, p.62) 

 

Apesar da previsão no art. 543-C58, no CPC/73, de julgamento 

                                                           
57 Duração razoável do processo não pode ser mero ornamento do texto constitucional, diz 

presidente do STJ. STJ. Brasília, 29 out. 2019. Disponível em: 
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Duracao-razoavel-do-processo-
nao-pode-ser-mero-ornamento-do-texto-constitucional--diz-presidente-do-STJ.aspx. Acesso em: 02 
jan. 2020. 
58 Art. 543-C. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de 

direito, o recurso especial será processado nos termos deste artigo. §1º Caberá ao presidente do 
tribunal de origem admitir um ou mais recursos representativos da controvérsia, os quais serão 
encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça, ficando suspensos os demais recursos especiais até 
o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.§ 2º Não adotada a providência descrita 
no § 1º deste artigo, o relator no Superior Tribunal de Justiça, ao identificar que sobre a controvérsia 
já existe jurisprudência dominante ou que a matéria já está afeta ao colegiado, poderá determinar a 
suspensão, nos tribunais de segunda instância, dos recursos nos quais a controvérsia esteja 
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diferenciado no STJ para recursos excessivos com fundamento em idêntica 

questão de direito, semelhante, de maneira superficial, ao atual Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas, o dispositivo em comento somente foi 

incluído em 2008, pela Lei nº 11.672, reforçando, novamente, que a legislação 

anterior não era capaz de controlar a crescente e contemporânea massificação de 

demandas. 

Percebe-se, pelo próprio teor do referido artigo, que não houve qualquer 

definição específica das regras para o processamento das demandas, delegando-

as para os Regimentos Internos dos Tribunais, assim como não foi possível 

vislumbrar a exigência de publicidade da afetação ou de um cotejo aprofundado 

sobre a matéria. 

Por oportuno, embora o Supremo Tribunal Federal disponha de diversos 

mecanismos de controle constitucional dotados de caráter vinculante, como os 

julgados de repercussão geral, estabelecida pela Emenda Constitucional nº 

45/2004, o objetivo da Corte Suprema não é proferir julgados sobre as 

particularidades de um caso concreto, mas sim garantir o desenvolvimento do 

direito de acordo com a Constituição Federal, acompanhando as mudanças na 

ordem social.  

Logo, a função da repercussão geral não é solucionar individualidades 

que envolvem as ações em massa (MARINONI, 2016), essa, a bem da verdade, é 

a finalidade do julgamento de casos repetitivos previsto no art. 928, do CPC. 

A uniformização da jurisprudência concebida pelos arts. 926 a 928, da 

atual Lei Adjetiva, atribuiu maior robustez ao processamento das lides em massa, 

                                                           
estabelecida. §3º O relator poderá solicitar informações, a serem prestadas no prazo de quinze dias, 
aos tribunais federais ou estaduais a respeito da controvérsia. §4º O relator, conforme dispuser o 
regimento interno do Superior Tribunal de Justiça e considerando a relevância da matéria, poderá 
admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia. §5º 
Recebidas as informações e, se for o caso, após cumprido o disposto no §4º deste artigo, terá vista 
o Ministério Público pelo prazo de quinze dias. §6º Transcorrido o prazo para o Ministério Público e 
remetida cópia do relatório aos demais Ministros, o processo será incluído em pauta na seção ou 
na Corte Especial, devendo ser julgado com preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que 
envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. §7º Publicado o acórdão do Superior Tribunal 
de Justiça, os recursos especiais sobrestados na origem: I - terão seguimento denegado na hipótese 
de o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Superior Tribunal de Justiça; ou II - serão 
novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da 
orientação do Superior Tribunal de Justiça. §8º Na hipótese prevista no inciso II do §7º deste artigo, 
mantida a decisão divergente pelo tribunal de origem, far-se-á o exame de admissibilidade do 
recurso especial. §9º O Superior Tribunal de Justiça e os tribunais de segunda instância 
regulamentarão, no âmbito de suas competências, os procedimentos relativos ao processamento e 
julgamento do recurso especial nos casos previstos neste artigo. 
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com aplicação também obrigatória pelas primeiras instâncias e introduziu, 

especificamente, o instituto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – 

IRDR, inspirado no procedimento-modelo (Musterverfahren) do direito alemão59, 

melhor explanado em tópico posterior.  

Almejou-se, destarte, atribuir maior racionalidade nos julgamentos, 

permitindo a participação de diversos setores da sociedade afetados pela tese a 

ser firmada. O posicionamento é de que, se a tese deverá ser aplicada em todas 

as demandas, necessita-se, obrigatoriamente, que haja segurança e justiça na 

decisão final. Como consequência, alcançar-se-ia maior estabilidade, coerência e 

integridade na jurisprudência nacional. 

O principal objetivo da nova estruturação, como ressaltado, ainda em 

2009, nas Proposições Temáticas da Comissão de Juristas do Novo CPC60, 

encarregada de elaborar o anteprojeto do atual Códex, capitaneada pelo Ministro 

Luiz Fux, é obstar o excessivo número de demandas judiciais sobre a mesma 

temática e incorporar na prática o direito constitucional à razoável duração do 

processo: 

 

Esse desígnio restou perseguido, resultando do mesmo a instituição de 
um incidente de coletivização dos denominados litígios de massa, o qual 
evitará a multiplicação das demandas, na medida em que suscitado o 
mesmo pelo juiz diante, numa causa representativa de milhares de outras 
idênticas quanto à pretensão nelas encartada, imporá a suspensão de 
todas, [...] plasmando uma decisão consagradora do princípio da isonomia 
constitucional. 
 
 

O fenômeno da judicialização, cuja influência no âmbito da saúde 

suplementar é o fato impulsionador deste trabalho, representa a utilização do Poder 

Judiciário como mecanismo para assegurar a resolução de algum conflito não 

alcançada por meio dos demais Poderes. Conforme ressalta Temer (2017), a 

conjuntura social e política proporcionada pela globalização e pelo aumento 

demográfico ocasionou, também, a massificação das demandas judiciais, ou seja, 

mais ações versando sobre questões similares, criando “zonas de homogeneidade 

                                                           
59 CABRAL, 2017: Esta é a técnica do procedimento-modelo alemão (Musterverfahren), que foi tema 

de um estudo nosso e que influenciou sobremaneira a confecção a introdução do art.543-C no 
CPC/1973 e a elaboração do Código de Processo Civil de 2015, ao incorporar o instituto do 
"incidente de resolução de demandas repetitivas". 
60 “Comissão de Juristas encarregada de elaborar Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, 
instituída pelo Ato nº 379, de 2009, do Presidente do Senado Federal, de 30 de setembro de 2009”. 
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nos litígios heterogêneos, individuais e coletivos”. 

Nesse mesmo sentido, Cabral (2017) destaca a “massificação dos 

conflitos de interesses” como uma consequência da sociedade contemporânea, 

ensejando a adaptação da técnica processual. Como resultado desse fenômeno, o 

Poder Judiciário se encontra inflado com processos versando sobre relações 

jurídicas similares, o que contribui com a morosidade associada à justiça. 

Para exemplificar em termos numéricos, segundo o já mencionado 

relatório da Justiça em Números, elaborado em 2019 pelo CNJ, o tempo médio de 

duração dos processos passaram de cinco anos e seis meses em 2015 para quatro 

anos e dez meses em 2018, atribuindo-se como marco inicial para tal redução, o 

início da vigência do Novo CPC, como é possível observar: 

 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (2019). 

 

Para tanto, destaque-se a escolha textual do art. 1.036, fazendo uma 

releitura do revogado art. 543-C, no sentido de “sempre que houver multiplicidade 

de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de 

direito, haverá afetação”.  

Nesse trecho, é possível perceber a importância do grande número de 

demandas semelhantes, conferindo relevância jurídica e social para a temática a 

ser debatida, como também assegurando o principal objetivo do Novo Código: a 

celeridade no encerramento das lides e, por conseguinte, a efetividade desse 
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arcabouço legal. 

Houve, também, inovação acerca da possibilidade de aplicação imediata 

da tese fixada. O art. 33261, do CPC/15, permite decretar, liminarmente, a 

improcedência da ação de acordo com os julgados das demandas repetitivas, 

propiciando o julgamento de variados processos cuja duração outrora se estenderia 

por anos, revolvendo questões já dirimidas e sedimentadas em instâncias 

superiores.  

Sob tal ótica, diante da insegurança jurídica que permeava o Poder 

Judiciário, cujo acesso foi transformado em uma incerteza para as partes 

envolvidas, o Novo Código de Processo Civil adaptou o sistema de precedentes, 

adotando-o como mecanismo para solucionar, também, o problema de 

congestionamento gerado pela massificação das demandas.  

A força normativa empregada pela atual Lei Adjetiva, portanto, ao 

imprimir caráter vinculante às decisões oriundas do rito de apreciação dos casos 

repetitivos, frustra a perpetuação de decisões divergentes nos diferentes graus 

jurisdicionais, atuando como ferramenta de desestímulo ao ajuizamento de ações 

ou interposição de incidentes processuais desnecessários, ante a existência de 

posicionamento uniformizado. 

Na realidade, o Novo Código de Ritos inova ao atribuir efeitos 

vinculantes das teses jurídicas até mesmo perante aos órgãos fiscalizadores. De 

acordo com o art. 985, §2º, para o IRDR; e o art. 1.040, inciso IV, para os recursos 

especial e extraordinário repetitivos, o resultado do julgamento “será comunicado 

ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva 

aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada”.  

O dispositivo denota, mais uma vez, o intuito de reduzir a judicialização 

de demandas, ao possibilitar que seus precedentes sejam aplicados ainda nas 

esferas administrativas. Ribeiro II (2017) sintetiza as mudanças processuais, 

conforme transcrito abaixo: 

 

[...] o Código de Processo Civil de 2015 – CPC, buscou, sobretudo, 

                                                           
61 Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do 

réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: I - enunciado de súmula do 
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; II - acórdão proferido pelo Supremo 
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III - 
entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 
competência; IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. 
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resolver problemas práticos de que o direito brasileiro padece; em 
especial, o enfado do Poder Judiciário (que se encontra asfixiado pelo 
número de suas tramitações, trabalhando muito acima de sua capacidade) 
e a falta de isonomia nas decisões de casos análogos. O direito não 
comporta mais o particularismo jurídico, nem a disparidade de decisões 
para casos isomórficos [...].  
 

Diante dessa conjuntura, Temer (2017) elucida que a nova dinâmica 

processual surgiu, portanto, da necessidade de atender ao trinômio Isonomia-

Segurança-Duração Razoável, destacando que esses são os pilares para as 

mudanças concretizadas pela Lei nº 13.105/2015.  

 

2.1.1 A implantação do Sistema de Precedentes do Common Law 

 

A utilização do precedente judicial como fonte do Direito se encontra 

presente, embora de maneiras diversas, em todos os sistemas jurídicos. A 

vinculação dos Tribunais aos argumentos aplicados em decisões anteriores, no 

entanto, foi melhor aperfeiçoada no âmbito do Common Law62, fundado no instituto 

do stare decisis et non quieta movere63, reduzido para stare decisis (PATRIOTA, 

2017), também entendido como efeito vinculante. 

No stare decisis, não é facultada aos Tribunais a desobediência arbitrária 

da argumentação jurisprudencial, de modo que os precedentes devem ser seguidos 

para assegurar “estabilidade e uniformidade do direito” (PATRIOTA, 2017).  

Como é cediço, o Direito Brasileiro é marcado pelo Civil Law, legalista 

em sua essência64, divergindo, inclusive, sobre as definições e práticas dos 

precedentes em relação aos países que, de fato, adotam essa metodologia. 

Rodriguez (2015), no entanto, ressalva a peculiaridade do sistema jurídico 

brasileiro, representando, em verdade, uma terceira via. 

Apesar da tendência de aproximação entre os dois modelos teóricos, a 

maior ressalva realizada pela doutrina acerca dos ditames dos arts. 926 e 927, 

inspirados na sistemática dos precedentes do Common Law, por conseguinte, é o 

fato de que o Brasil não possui uma verdadeira tradição de precedentes.  

A principal diferença na origem dos dois sistemas se encontra na 

                                                           
62 Modelo centrado na primazia da decisão judicial, considerado, portanto, um sistema judicialista. 
63 Brocardo latino significando “mantenha-se a decisão e não ofenda o que foi decidido". 
64 Segundo André Ramos Tavares (2005), trata-se de um sistema normativista, embasado no direito 

codificado, que se iniciou no direito romano com a criação do Corpus Iuris Civilis. 
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percepção do papel do magistrado. Enquanto a Revolução Francesa65, responsável 

pela difusão do Civil Law, combateu o uso do Poder Judiciário como instrumento 

da perpetuação de privilégios da aristocracia, limitando sua atuação por meio de 

um arcabouço legal claro e preciso; a Revolução Gloriosa66,  impulsionadora do 

modelo do Common Law como se entende na atualidade, buscou, exatamente no 

Poder Judiciário um aliado contra as arbitrariedades dos monarcas. 

Tamanha é a discrepância que, no Direito Francês, como ressalta Matias 

et al. (2014), caso houvesse divergência de interpretação legal, o dissídio seria 

enviado para o Poder Legislativo, que elaboraria a autorização interpretativa, 

demonstrando o limite da atuação do magistrado ao texto legal e à expressa 

intenção do legislador, caracterizando uma perspectiva positivista67 da análise do 

Direito. 

No Direito Inglês, eminentemente consuetudinário, ao juiz era permitido, 

inclusive, anular as leis divergentes do direito dominante (MATIAS et al., 2014). O 

cerne da ritualística dos precedentes do Common Law se encontra nesse aspecto: 

o direito é criado de acordo com o caso concreto, de maneira que o próprio 

precedente pode ser utilizado como fonte do direito. 

Espindola e Silva (2017) explicam, todavia, que inexiste aplicação de 

precedentes no Brasil, ocorrendo a confusão entre jurisprudência e precedente. A 

distinção é que o precedente é focado na motivação utilizada pelo julgador, aplicada 

às peculiaridades do caso concreto, ou seja, o magistrado, como característica 

inerente ao sistema de precedentes, deve realizar a análise de tais aspectos e 

verificar se a fundamentação utilizada para situação semelhante, de fato, também 

prevalece no caso concreto. 

Medina (2016) apresenta, outrossim, o conceito de precedente como 

“uma decisão estabelecida em um caso anterior que seja vinculante ou persuasiva 

para o mesmo órgão judicial ou para outro ao decidir casos subsequentes com 

                                                           
65 Período de mudanças sociais, políticas e jurídicas durante o final do século XVIII na França, 

inspirado no Iluminismo, almejou a queda do Absolutismo e tornou-se o marco histórico para o início 
da Idade Contemporânea (ESPINDOLA e SILVA, 2017). 
66 Período da história da Inglaterra que pretendeu a destituição do Rei católico. Persio Arida (2005, 

p. 16), examina “o predomíno da common law e do sistema representativo trazido pela Revolução 
Gloriosa como resposta ao problema de como limitar o poder discricionário da Coroa”. 
67 Para Noberto Bobbio (1998), no positivismo jurídico, “só há um direito, o estabelecido pelo Estado, 

cuja validade independe de qualquer referência a valores éticos”. 
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questões jurídicas ou fatos similares”68.  

A aludida estrutura se embasa na ideia de que boas decisões devem ser 

seguidas, remontando ao brocardo do stare decisis, sobretudo porque casos 

similares necessitam, obrigatoriamente, receber tratamento também equivalente e 

o julgamento diferenciado resulta em prejuízo para toda a comunidade (CIMARDI, 

2015). Assim, os precedentes, por si só, possuem uma natureza, em sua essência, 

vinculante, no sentido de que, havendo semelhança entre os casos julgados, o 

entendimento anterior deve ser aplicado. 

A sistemática de precedentes, própria do Common Law, no entanto, 

abarca duas modalidades distintas: os precedentes persuasivos (persuasive 

precedents), de acatamento facultativo pelos órgãos judiciais superiores ou 

inferiores, e os precedentes vinculantes (binding precedents), cuja conformidade é 

mandatória, somente sendo possível declinar a sua aplicação nos casos em que 

haja a distinção quanto ao caso em julgamento (distiguishing) ou a superação do 

entendimento (overruling). 

Em ambas as espécies de precedentes, contudo, exige-se do 

magistrado e dos litigantes uma fundamentação proficiente que identifique os 

argumentos determinantes e a assimilação ou a divergência quanto aos aspectos 

jurídicos pertinentes sob análise. 

Em contrapartida, no Brasil, como frisam Espindola e Silva (2017), a 

utilização de outros julgados se limita à reprodução de conclusões com 

posicionamento semelhante, no intuito de conferir autoridade à fundamentação 

apresentada, ainda que as situações fáticas analisadas possam divergir 

sobremaneira, sem debruçar-se sobre a similitude entre os casos analisados. 

Em suma, vislumbra-se que, enquanto o sistema de precedentes do 

Common Law visa ao convencimento por meio de julgados anteriores de que a tese 

defendida é a medida mais justa para solucionar o litígio, no Brasil utiliza-se a 

jurisprudência como meio de demonstrar a maior aceitação do argumento 

sustentado pela maioria dos operadores do Direito e, portanto, o pressuposto dever 

de prevalência de tal posicionamento. Ou seja, a quantidade é privilegiada em 

relação à qualidade argumentativa das decisões judiciais apresentadas. 

                                                           
68 MEDINA, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno. 2. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2016, p. 1219. 
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Em decorrência dessa conjuntura, foi empregado, de certa forma, o 

sistema de precedentes praticado no Common Law. No Direito brasileiro, contudo, 

faz-se necessária a existência de expresso dispositivo determinando o acatamento 

obrigatório de julgados de instâncias superiores, como é característico do Civil Law, 

ou seja, a vinculação formal. 

Atribuiu-se, logo, por meio dos arts. 927, 985 e 1.040, do CPC/15, o 

aspecto de precedente vinculante (binding precedent) à tese firmada no julgamento 

de demandas repetitivas. Os dispositivos supracitados, em especial os arts. 985 e 

1.040, estabelecem o imediato dever de reexame e aplicação do entendimento 

vencedor para todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre 

idêntica questão de direito. 

Streck et al. (2016), critica a ideia do legislador de que tão somente a 

reformulação do regramento processual seria capaz de modificar a prática 

jurisdicional no Brasil, resistente a mudanças, questionando-se quais seriam os 

efeitos de uma importação inadequada do sistema do stare decisis sem, 

efetivamente, transformar a cultura jurídica nacional. 

Reconhecendo o risco inerente de uma possível estagnação no 

desenvolvimento de novas teses jurídicas com a mera reprodução dos 

posicionamentos já pacificados em instâncias superiores (ESPINDOLA e SILVA, 

2017), foi elaborada uma nova redação para os elementos essenciais da 

fundamentação de uma decisão judicial, antes presente no sucinto art. 45869, do 

CPC/73. 

Tendo em vista que a nova dinâmica somente será eficaz, ou seja, 

atenderá aos objetivos da norma, caso haja um cotejo acurado entre o leading 

case70 do precedente e o caso em questão, foram acrescentados os incisos V e VI 

ao art. 489, §1º71, da Lei nº 13.105/2015, não possuindo equivalentes no art. 458 

                                                           
69 Art. 458. São requisitos essenciais da sentença: I - o relatório, que conterá os nomes das partes, 

a suma do pedido e da resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no 
andamento do processo; II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de 
direito; III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes Ihe submeterem. 
70 Tavares (2012) define o leading case como a primeira decisão sobre o tema que atua como fonte 

para estabelecer as diretrizes para os casos posteriormente julgados. 
71 Art. 489. Omissis. § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 

interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de 
ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos 
jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar 
motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos 
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se 
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do antigo Código de Ritos. 

Os referidos dispositivos legais estabeleceram a aplicação devidamente 

motivada do precedente, realizando o cotejo das circunstâncias fáticas e 

designando os aspectos que justificam a aplicação do precedente, como é possível 

depreender a partir dos ditames do inciso V. Busca-se, desse modo, o que Ravi 

Peixoto (2017) denomina como a “aculturação do operador do direito brasileiro”, 

abstendo-se da mera repetição da conclusão dos julgados. 

Da mesma forma, foram positivadas as exceções para a não incidência 

do precedente vinculante do Common Law. A redação do inciso VI prevê, portanto, 

a prática obrigatória do distinguishing (distinção) e do overruling (superação do 

entendimento), respectivamente. 

Pode-se inferir, portanto, que a principal diferença entre os referidos 

institutos é se houve a averiguação da validade da tese firmada. No caso do 

overruling, significa realizar uma revisão de um entendimento, a priori, já pacificado, 

para readequá-lo às novas mudanças sociais, ou seja, há uma negativa referente 

à continuidade da aplicação da tese firmada, pois resta superada por novo 

posicionamento dominante, somente sendo realizada pelo próprio Tribunal que 

estabeleceu o precedente ou por Corte Superior. 

Em contrapartida, no distinguishing, não há referida negativa. Por meio 

do cotejo entre os casos, depreende-se, apenas, que, embora a ratio decidendi72 

do precedente continue válida, não se aplica ao caso concreto, sendo realizada 

diferenciação entre os aspectos fáticos determinantes para a formulação da tese e 

a lide em exame, podendo ser praticada pelos juízos em qualquer instância. 

Houve, todavia, a polêmica em volta do art. 489, que é o principal refúgio 

para assegurar o efetivo cumprimento do sistema de precedentes, evitando a 

limitação dos pronunciamentos jurisprudenciais à repetição mecânica dos julgados, 

o que representaria, na realidade, uma negativa de prestação jurisdicional. 

Observa-se resistência às mudanças promovidas pelo Novo Código, que 

demandam uma análise mais acurada das questões jurídicas, sobretudo por parte 

                                                           
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos 
determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - 
deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem 
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 
72 MARINONI, Luiz Guilherme (2016): Num sistema de precedentes há apenas fundamentos 

determinantes ou ratio decidendi. 
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dos Magistrados (ESPINDOLA e SILVA, 2017), como demonstrado pela elaboração 

do Enunciado nº 10 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados – ENFAM, estipulando que “a fundamentação sucinta não se confunde 

com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem 

enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da 

causa”. 

Paradoxalmente, os enunciados da ENFAM73 sobre o NCPC delegam às 

partes litigantes o ônus que, de acordo com a aludida legislação, pertence aos 

julgadores. Para tanto, o art. 927, expressamente, determina que os juízes e os 

Tribunais observarão os acórdãos de resolução de demandas repetitivas, assim 

como o art. 489, §1º, demanda uma argumentação proficiente nos julgados, 

rechaçando a simples transcrição de ementas (RIBEIRO, 2017). 

O legislador, destarte, vislumbrou no sistema de precedentes da tradição 

dos países do Common Law uma ferramenta para coibir os fenômenos da 

judicialização e da massificação dos conflitos, formalizando a ideia do precedente 

vinculante.  

No que se refere ao processamento dos casos repetitivos, almejando 

posterior formulação de tese jurídica, buscou-se operacionalizar o trinômio da 

Isonomia-Segurança-Duração Razoável, empregando dinâmica coincidente com a 

desenvolvida no direito alemão para resolução de demandas em massa, 

procedimento-modelo (Musterverfahren). 

 

2.1.2 A Sistemática das Demandas Repetitivas no Código de Processo Civil 

 

Apesar da nítida influência do stare decisis do Common Law no nosso 

ordenamento jurídico, houve a divergência acerca da ritualística de elaboração dos 

precedentes vinculantes no que se refere ao julgamento por amostragem.  

Por sua vez, a inspiração para o processamento das demandas 

repetitivas veio do Direito continental-europeu, mais precisamente da Alemanha, 

seguindo a tendência de aproximação entre os modelos de Common Law e Civil 

                                                           
73 Segundo o Enunciado nº 9 da ENFAM: É ônus da parte, para os fins do disposto no art. 489, § 1º, 

V e VI, do CPC/2015, identificar os fundamentos determinantes ou demonstrar a existência de 
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, sempre que invocar 
jurisprudência, precedente ou enunciado de súmula.  
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Law. 

Ao formalizar uma sistemática de produção de precedentes vinculantes, 

para Rossi (2012) “não nos coloca na qualidade de possuirmos um sistema de 

precedentes nos moldes das famílias do common law ou do civil law”, porquanto foi 

criada uma técnica de decisões padrão abstratas com a possibilidade de serem 

aplicadas em situações díspares. Para Pinho e Rodrigues (2017), o atual Código 

de Processo Civil se fundou em duas diferentes formas de análise de demandas 

repetitivas, sem, contudo, aplicá-las em sua totalidade.  

Formou-se um verdadeiro microssistema composto por incidente de 

resolução de demandas repetitivas – IRDR e recursos especial e extraordinário 

repetitivos (ROQUE, 2017, p. 14), regido por um núcleo de regras em comum, cujo 

objetivo, em ambos os casos, é a gestão dos casos repetitivos e a formação de 

precedentes obrigatórios sobre as questões decididas:  

 

Essas regras fundam-se em dois motivos. Primeiro, é o efeito multiplicador 
da decisão, que afetará milhares de pessoas, que não são parte. Daí surge 
o segundo motivo, a necessidade de formar um precedente mais 
qualificado, contemplando todos os argumentos até então levantados das 
partes, mediante contraditório substancial (AZEVEDO, 2017, p.258) 
 

Cabral (2017) ressalta duas espécies para a resolução de demandas 

repetitivas. O primeiro são as “causas piloto” ou “processos-testes”, inspirado nos 

test claims do Common Law inglês, em que são escolhidas lides específicas para 

o julgamento por amostragem, cuja deliberação proporcionará a resolução rápida 

para diversas outras demandas semelhantes. Apesar de melhor consolidados na 

atual legislação procedimental, essa técnica já vinha sendo inserida em nosso 

ordenamento jurídico nas últimas décadas por meio dos recursos excepcionais 

repetitivos. 

Nessa modalidade, ocorre o julgamento do caso concreto, sem a 

dessubjetivização74, assim como há uma tese a ser firmada com caráter vinculante 

para ser aplicada em demandas semelhantes à situação fática efetivamente 

analisada. Essa característica se encontra no fato de que, nos recursos especial e 

                                                           
74 Temer (2017, p. 65-66) destaca a análise do conflito subjetivo como crucial para se compreender 

a natureza do instituto: “[...] saber se o incidente compreenderá o julgamento da “causa”, ou seja, 
do conflito subjetivo que levou à sua instauração, ou se apenas haverá a resolução pontual da 
questão de direito, fixando-se a tese jurídica sem a resolução de conflitos subjetivos”. 
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extraordinário repetitivos, após a afetação da questão de direito a ser discutida, há, 

além da elaboração de uma tese jurídica, o julgamento do caso concreto. 

Há, no entanto, ressalvas em relação ao duplo risco decorrente da 

afetação de causas que não abordem uma grande variedade de argumentos, sob 

o risco de justamente inviabilizar a aplicação do precedente com fundamento na 

própria omissão do Tribunal (CABRAL, 2017). Reputa-se, portanto, que a 

completude das alegações discutidas na resolução de casos repetitivos é crucial 

para o desenvolvimento eficaz do julgamento de controvérsia de questões coletivas 

assegurada no art. 1.036, §6º, do CPC. 

O segundo formato é o procedimento-modelo (Musterverfahren), 

derivado do Direito alemão. A diferença crucial, segundo Temer (2017), é o 

distanciamento do julgador em relação às possíveis peculiaridades de um caso 

concreto. Não haverá o julgamento de uma causa, apenas será firmada uma tese 

sobre questões jurídicas a partir de uma situação fática modelo, de modo que o 

julgador delimita previamente o padrão de situações, cuja controvérsia jurídica será 

analisada, para que seja possível aplicá-la imediatamente em outras situações 

semelhantes. 

De tal forma, Marinoni (2016) afirma que, nessa técnica, “propõe-se a 

julgar uma ‘questão’ e não propriamente as demandas repetitivas”. Por tal motivo, 

instaurando-se o IRDR e havendo posterior desistência da causa escolhida para 

ensejar a elaboração da tese jurídica, o processamento do incidente continuará, 

como consequência da dessubjetivização prevista no §1º, do art. 97675, do CPC. 

O Ministério Público substituirá a parte desistente, representando os 

demais indivíduos cujos direitos serão afetados pelo julgamento do IRDR, 

extinguindo-se apenas a lide específica, mas permanecendo a análise dos 

fundamentos determinantes, inexistindo qualquer óbice ao deslinde do incidente. 

Os ditames do artigo 979, §2º76, da lei em comento, insere no 

                                                           
75 Art. 976. Omissis. § 1º A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito 

do incidente. 
76 Art. 979. A instauração e o julgamento do incidente serão sucedidos da mais ampla e específica 

divulgação e publicidade, por meio de registro eletrônico no Conselho Nacional de Justiça. §1º Os 
tribunais manterão banco eletrônico de dados atualizados com informações específicas sobre 
questões de direito submetidas ao incidente, comunicando-o imediatamente ao Conselho Nacional 
de Justiça para inclusão no cadastro. §2º Para possibilitar a identificação dos processos abrangidos 
pela decisão do incidente, o registro eletrônico das teses jurídicas constantes do cadastro conterá, 
no mínimo, os fundamentos determinantes da decisão e os dispositivos normativos a ela 
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processamento do IRDR a obrigatoriedade de identificar quais serão os processos 

pelo incidente. Trata-se de delimitar a ratio decidendi, para tanto, o dispositivo 

acentua que a tese deverá explicitar “os fundamentos determinantes da decisão e 

os dispositivos normativos a ela relacionados”. 

Da mesma forma, corroborando a ideia de um microssistema de 

demandas repetitivas com anseios semelhantes, o §3º, do art. 979, determina, 

ainda, sua aplicação ao processamento dos Recursos Excepcionais Repetitivos. 

Em subseção específica, os arts. 1.037, em seu inciso I77, e 1.038, §3º78, do 

CPC/15, reforçam a necessidade de se pormenorizar os fundamentos relevantes 

da tese jurídica discutida no julgamento dos recursos repetitivos. 

Marinoni (2017) justifica a redação de referidos dispositivos no sentido 

de que é imprescindível a definição dos fundamentos determinantes para que se 

possa discernir “se está diante de decisão que tem o potencial para regular casos 

futuros, ou seja, casos que, apesar de distintos, possuem particularidades que 

reclamam a adoção da mesma solução jurídica”. 

Novamente, é possível verificar a preocupação do legislador de, por 

meio da formalidade característica do Civil Law, elaborar uma sistemática que 

aplique em nosso ordenamento o instituto do stare decisis, como idealizado no 

Common Law. 

Em verdade, as redações semelhantes dos arts. 979, 982 e 983, para o 

IRDR, e dos arts. 1.037 e 1.038, para os Recursos Excepcionais, reduzem a termo 

o trinômio Isonomia-Segurança-Duração Razoável que norteia o julgamento das 

                                                           
relacionados. §3º Aplica-se o disposto neste artigo ao julgamento de recursos repetitivos e da 
repercussão geral em recurso extraordinário. 
77 Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do 

pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual: I - identificará com 
precisão a questão a ser submetida a julgamento; II - determinará a suspensão do processamento 
de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem 
no território nacional; III - poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de 
justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia. 
78 Art. 1.038. O relator poderá: I - solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades 

com interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria e consoante dispuser o 
regimento interno; II - fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com 
experiência e conhecimento na matéria, com a finalidade de instruir o procedimento; III - requisitar 
informações aos tribunais inferiores a respeito da controvérsia e, cumprida a diligência, intimará o 
Ministério Público para manifestar-se. § 1º No caso do inciso III, os prazos respectivos são de 15 
(quinze) dias, e os atos serão praticados, sempre que possível, por meio eletrônico.§ 2º Transcorrido 
o prazo para o Ministério Público e remetida cópia do relatório aos demais ministros, haverá inclusão 
em pauta, devendo ocorrer o julgamento com preferência sobre os demais feitos, ressalvados os 
que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. §3º O conteúdo do acórdão abrangerá a 
análise dos fundamentos relevantes da tese jurídica discutida. 



74 

                                                                                                                                                                                                                            

demandas repetitivas no novo Código, demonstrando que o núcleo de regras do 

microssistema de casos repetitivos é orientado pelo mesmo conjunto principiológico 

do Musterverfahren. 

Realizando-se um comparativo, são substanciais as semelhanças entre 

o método de processamento do procedimento-modelo e a atual dinâmica de 

apreciação das demandas repetitivas, considerando-se que, apesar de o 

microssistema de casos repetitivos ser composto por diferentes modalidades de 

apreciação, ambas são motivadas pelo excesso de ações sobre uma mesma 

questão jurídica. 

Patriota (2017) sintetiza o funcionamento do procedimento-modelo, 

sendo possível aferir as semelhanças com o processamento de casos repetitivos: 

 

O procedimento tem início com o pedido de instalação do incidente de 
coletivização (Musterfeststellungsantrag) pelo autor ou pelo réu, perante o 
juízo de origem, onde tramita o processo individual, que realizará o juízo 
de admissibilidade, vedada a instauração de ofício. Na oportunidade, deve 
a parte demonstrar a repercussão extraprocessual do pleito, capaz de 
interferir no julgamento de outras demandas individuais. 
 

A principal inovação do Código de Ritos vigente, no que se refere à 

uniformização da jurisprudência nacional, portanto, foi a inclusão da técnica do 

procedimento-modelo na forma do IRDR. A mudança instrumental foi a 

possibilidade de os Tribunais Regionais e Estaduais procederem com a apreciação 

de seus próprios incidentes (PATRIOTA, 2017). 

É de conhecimento notório que o Brasil é um país miscigenado, com 

dimensão continental e, consequentemente, cada região e cada unidade federativa 

possui conjunturas sociais, políticas e econômicas particulares. O Códex Buzaid, 

como explanado anteriormente, somente em 2008 estipulou a possibilidade de 

afetação de demandas que discutem a mesma questão de direito, todavia, apenas 

no âmbito do STJ. 

O CPC/15, todavia, ao permitir que os Tribunais locais possam também 

firmar seus próprios Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, possibilita 

uma uniformização da jurisprudência em nível circunscrito, de acordo com as 

necessidades específicas de cada região. 

As mudanças implementadas pela Lei Adjetiva para a elaboração dos 

precedentes vinculantes almejaram uniformizar o julgamento de ações que, embora 
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não tratem de direitos coletivos ou individuais homogêneos, são relações-modelo 

que possuem semelhanças de direito material ou processual, ou seja, tratam da 

mesma questão de direito. Como salientado por Temer (2017, p. 60), “o IRDR visa 

a solucionar questões repetitivas e não necessariamente demandas repetitivas”. 

Da mesma forma, Marinoni (2016, p. 85) define as demandas repetitivas 

de acordo com o Novo Código como a mesma questão de direito, não sendo 

imprescindível que todas as ações pertinentes apresentem os mesmos 

fundamentos, desde que abordem “relações substancias análogas” (TEMER, 2017, 

p. 60). 

Por representar uma solução de causas coletivas não representativas, 

os julgadores se afastam da perspectiva de julgamento limitado a um único caso 

concreto, sendo forçados a avaliarem também as implicações da decisão no âmbito 

de um universo maior de pessoas que decorrente da judicialização em grande 

escala de matérias idênticas. 

Por tal motivo, as demandas repetitivas devem ser tratadas com cautela, 

ante o alcance de sua abrangência, cuja tese vencedora será aplicada 

impreterivelmente às demais causas semelhantes. Consoante o objetivo do 

presente trabalho, é necessário que sejam apreciadas todas as vertentes de 

argumentação a respeito da controvérsia. 

Embora o objetivo seja elaborar entendimento capaz de encerrar 

diversas demandas e evitar a exorbitância de processos, essa não é justificativa 

para negligenciar-se a garantia de prerrogativas e de ampla discussão, motivo pelo 

qual o processamento dos casos repetitivos difere significativamente das ações 

individuais. 

Ainda assim, o órgão julgador fará análise de admissibilidade do 

incidente, mesmo quando um de seus membros tenha solicitado a afetação, como 

forma de assegurar a criteriosidade na escolha das causas-piloto ou da temática 

do procedimento-modelo. Nesse sentido, vale destacar que se recomenda a 

escolha por processos que admitam teses diametralmente opostas, visando ao 

equilíbrio no momento da apreciação da causa. 

Tais causas são ideais para a análise como demanda repetitiva, pois 

permitem um debate amplo de ideias durante seu processamento, comportando o 

desenvolvimento de teses que promovem soluções para controvérsias de massa 

de forma mais justa e equitativa.  
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Como exemplo, cita-se a matéria julgada pela Quarta Turma do STJ com 

a intervenção de terceiros acerca do Rol de Procedimentos da Agência Nacional de 

Saúde, no REsp nº 1.733.013.  

Depreende-se que, nos casos que envolvem serviços, insumos ou 

medicamentos que não compõem a cobertura obrigatória mínima estabelecida pela 

agência reguladora, a divergência das defesas é precisamente na forma de 

interpretação do Rol de Procedimentos: se este seria taxativo, ou seja, aquilo que 

não está elencado não possui fornecimento obrigatório, ou exemplificativo, o dever 

imperativo de prestar uma forma de tratamento pode ser flexibilizado de acordo 

com a recomendação médica. Destarte, os argumentos são essencialmente 

opostos, de modo que, ao levantar uma das argumentações, seu defensor almeja 

que a outra seja totalmente refutada. 

Dessa forma, a escolha da causa adequada para afetação é crucial 

inclusive para assegurar que o maior número possível de argumentações sobre 

uma mesma questão jurídica seja apreciado, isso porque o trâmite dos incidentes 

de demandas repetitivas consente maiores prerrogativas às partes que atuam na 

lide. Assim, não apenas os julgadores devem estar atentos a proferir a decisão mais 

justa para toda a coletividade afetada pela tese a ser firmada, como também aquele 

que suscita a instauração do incidente deve designar a admissão do processo que 

melhor viabilize o cumprimento de todas as garantias de defesa previstas em lei.  

Esse papel, pelo novo Código, pode ser efetuado por todos aqueles que 

detêm competência para tal, especificados no art. 977, no caso dos Incidentes de 

Resolução de Demandas Repetitivas, e art. 1.036, em relação aos Recursos 

Excepcionais Repetitivos, ensejando a escorreita fundamentação da decisão que 

determinar a afetação de um processo, demonstrando os aspectos da causa e 

controvérsia analisada que demandam seu julgamento sob rito diferenciado.  

A multiplicidade de ações, logo, é requisito imprescindível, seja para a 

admissibilidade do IRDR, seja para a afetação do recurso excepcional repetitivo, 

justamente para demonstrar a relevância da questão de direito a ser discutida. 

Em defesa da segurança jurídica e da coerência são empregados 

mecanismos que coíbem deliberações arbitrárias ou divorciadas do exame 

probatório do caso concreto, não cabendo ao juízo substituir os informes técnicos-

científicos por seus próprios conhecimentos, pois isso equivaleria a uma inaceitável 

cumulação de funções inconciliáveis, mormente quando se trata de áreas 
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manifestamente alheias às ciências jurídicas. 

Dentre esses mecanismos, encontra-se a publicidade atribuída ao 

processamento das demandas repetitivas, ensejando uma participação social mais 

inclusiva, assim como sedimentando um amplo debate sobre todas as questões 

relevantes em diferentes áreas, envolvendo a matéria sob apreciação.  

Nas palavras de Azevedo (2017), a ritualística contemporânea fornece 

aos Tribunais “um manancial de dados e informações – técnicos e jurídicos – que 

embasarão a decisão”. Tamanha qualidade argumentativa não é viável no âmbito 

do processo ordinário de uma ação singular. 

Deve-se sempre rememorar que o microssistema criado pelo Códex, ao 

assegurar o devido e amplo contraditório, evita, consequentemente, a ocorrência 

de incidentes recursais, almejando a reforma da tese firmada e garantindo 

celeridade, efetividade e segurança jurídica. 

Assim, o art. 979, do CPC/2015, determina a criação de um banco de 

dados exclusivo para as demandas repetitivas, representado na atualidade pelos 

Núcleos de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP), dos Tribunais, e pelo Banco 

Nacional de Dados de Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios, do 

próprio CNJ, dando maior publicidade aos casos para que os demais interessados 

na controvérsia possam juntar documentos e realizar as diligências necessárias 

para a elucidação da questão de direito controvertida, conforme prelecionam os 

arts. 983 e 1.038, do novo CPC. 

Patriota (2017, p. 395) realiza um comparativo entre o procedimento-

modelo alemão e o processamento de casos repetitivos, destacando que ambos 

permitem que todas as vertentes argumentativas pertinentes para a questão de 

direito sejam apreciadas pelo órgão julgador, possibilitando uma compreensão mais 

abrangente da temática, com perspectivas diferentes e, sobretudo, conferindo 

maior pluralismo nas escolhas das causas originárias. 

A nova dinâmica positivada pelo CPC/2015, nas palavras do assessor-

chefe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP do STJ, Marcelo 

Ornellas Marchiori, “o sistema de precedentes do STJ reduz subjetividades, 

apresentando critérios objetivos que mostram a posição do Judiciário”79.  

                                                           
79 Duração razoável do processo não pode ser mero ornamento do texto constitucional, diz 

presidente do STJ. STJ. Brasília, 29 out. 2019. Disponível em:  
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Duracao-razoavel-do-processo-
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Dessa maneira, no intuito de estabelecer um método de elaboração de 

teses jurídicas vinculantes, buscou adotar etapas que distanciam o Julgador da 

causa subjetiva e tornam a apreciação da questão de direito mais objetiva e técnica. 

 

2.2 O Ativismo Judicial como instrumento para garantir a (In)Justiça 

Distributiva 

 

A massificação de demandas envolvendo planos de saúde possui como 

gênese a ideia do indivíduo particular de que, não sendo possível alcançar aquilo 

que considera ser seu direito pelas vias administrativas, o Poder Judiciário irá 

garantir seus auspícios. Tal acepção é estimulada pelo Poder Judiciário ao deferir 

serviços além daquilo explicitamente previsto dentro do arcabouço normativo 

específico, assim como ao conceder indenizações pelos transtornos sofridos.  

Vale destacar os resultados obtidos no já mencionado estudo Demandas 

Judiciais e Morosidade da Justiça Civil, realizado pela PUCRS (2011, p.60):  

 

Percebe-se nesse contexto o surgimento de uma "indústria" - expressão 
que quer denotar a convicção dos entrevistados de que muitos casos não 
têm como referência um dano que efetivamente ocorreu e precisa ser 
reparado, mas uma expectativa de ganho sem lastro. De modo similar ao 
que ocorre com conflitos repetitivos, [...] 
 

Essa conduta decorrente da judicialização de demandas é motivada pelo 

ativismo judicial oriundo do neoconstitucionalismo, que visa a uma nova forma de 

interpretação legal capaz de “elevar a eficácia da constituição, principalmente no 

que tange aos direitos e garantias fundamentais” (MAGALHÃES, 2014, p. 20). 

Embora os contratos de planos de saúde tenham como objeto a 

prestação de serviços de saúde, os julgadores partem do pressuposto de que o 

Judiciário, por também ser um dos Poderes que compõem o Estado, deve garantir 

o acesso à saúde a todos os indivíduos sem considerar os limites da avença. 

Ocorre que tal conduta, na realidade, significa repassar para a iniciativa 

privada o ônus exclusivo da Administração Pública, especificamente concretizado 

por meio do Sistema Único de Saúde. A obrigação das operadoras é tão somente 

fornecer assistência à saúde dentro dos limites contratuais; o dever constitucional 

                                                           
nao-pode-ser-mero-ornamento-do-texto-constitucional--diz-presidente-do-STJ.aspx. Acesso em: 02 
jan. 2020. 
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do Estado, por sua vez, é garantir o acesso ilimitado à saúde para todos os seus 

cidadãos, podendo, nesse caso, resumir a diferença no fato de que  os planos de 

saúde estão restritos aos serviços de saúde, no sentido de curar afecções e 

enfermidades, enquanto a Administração é responsável pela eficácia do direito à 

saúde80. 

Dessa forma, percebe-se que, sobretudo no que se refere às questões 

de direito que envolvem consumidores, os magistrados tendem a extrapolar os 

limites da matéria infraconstitucional, precisamente para que seja proporcionada 

maior eficácia à legislação existente. Ora, em tese, não faria sentido existir um 

código específico, bem como uma previsão constitucional determinando a proteção 

diferenciada do consumidor e, ao fim, as decisões se limitarem a analisar o estrito 

teor contratual. 

Para a formalização dos contratos de planos de saúde, já existe a 

intervenção estatal por parte da Agência Nacional de Saúde, conforme consta no 

art. 4º, da Lei nº 9.961/2000, cujo papel é justamente evitar qualquer violação aos 

direitos do consumidor por parte do mercado e dos prestadores de serviço.  

Antes da comercialização de qualquer produto de assistência privada à 

saúde, há a prévia análise e autorização do órgão regulador (DIAS e CAMINHA, 

2015), de modo que a intervenção judicial, considerando abusivas as cláusulas 

contratuais, levanta o questionamento acerca de qual ente possui a competência e 

a capacidade para avaliar o funcionamento do setor de Saúde Suplementar ou, até 

mesmo, a relevância da fiscalização a priori da ANS para posterior alteração 

deliberada pelo Poder Judiciário.      

Outro exemplo, como suscitado no acórdão proferido no julgamento do 

Agravo Interno no REsp 1.682.692/RO, a Quarta Turma do STJ destacou que “o 

contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não lhe 

sendo permitido, todavia, delimitar os procedimentos, exames e técnicas 

necessárias ao tratamento da enfermidade prevista na cobertura”. Contrariamente, 

a própria Lei nº 9.656/98, no caput de seu art. 10, proíbe a limitação das doenças 

abrangidas, permitindo, por conseguinte, restringir quais serviços estarão dentro da 

cobertura contratual, desde que fornecido o mínimo estipulado pela ANS. 

                                                           
80 A OMS caracteriza a Saúde como um direito social inerente à condição de cidadania: “um estado 

de completo bem-estar físico, mental e social”. 
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Tal situação demonstra, logo, como os planos de saúde, por abordarem 

uma temática que provoca sensibilidade e solidariedade por parte dos julgadores, 

são suscetíveis ao ativismo judicial.  

Assim, é preciso adentrar nos motivos para o surgimento do ativismo 

judicial e da justiça distributiva para depreender a necessidade de uma análise mais 

pragmática do direito, no intuito de assegurar a sustentabilidade do sistema da 

saúde suplementar, que presta um serviço essencial para toda a sociedade. 

O ativismo judicial, caracterizado como a atuação expansiva que 

desborda do papel do Poder Judiciário, é uma consequência do direito 

neoconstitucional, resultado do período do pós-guerra. A hermenêutica unicamente 

positivista, em que o método de interpretação estava adstrito à literalidade do texto 

legal, independentemente de quaisquer outras orientações superiores, foi o 

arcabouço de acontecimentos históricos marcados pela violação de direitos 

individuais considerados como inerentes à própria condição humana. 

As atrocidades cometidas pelos regimes totalitários sob a premissa da 

previsão legal, fez com que a Constituição deixasse de ser apenas uma carta 

política e fosse posicionada no centro do sistema jurídico, vista como mecanismo 

para atribuir força normativa aos princípios fundamentais, cujos efeitos possam ser 

expandidos para todo o sistema (MAGALHÃES, 2014). Hierarquicamente, a 

Constituição está acima das demais normas, de modo que estas poderiam ser 

desobedecidas para não se violar os princípios e ideais representados pela Carta 

Magna. 

Da mesma forma, como superação do positivismo, cujo texto normativo 

era casuístico, para se garantir a permanência do texto legal ao longo do tempo, 

foram adotadas cláusula gerais nos ditames das leis específicas que, por sua vez, 

refletissem as determinações constitucionais. Nesse sentido, Magalhães (2014, 

p.33) justifica a importância dessa flexibilização, para, coincidentemente, defender 

a segurança jurídica:  

 

Estatizar o texto normativo seria impor ao malfadado legislativo que 
reduzisse a letra de leis todas as situações do cotidiano, num emaranhado 
de milhares/milhões de normas que perdem sua aplicabilidade e eficácia, 
tendo por consequência a tão combatida insegurança jurídica. 
 

Essas cláusulas gerais delegam ao operador do direito a incumbência 

de aferir em quais situações haverá sua aplicação. Embora possa, a princípio, 
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transparecer a possibilidade também de insegurança jurídica, a mobilidade do texto 

legal com a utilização de termos mais abstratos permite a sua continuidade, pois 

dele emanam normas aplicáveis a diversos casos (MAGALHÃES, 2014). 

As cláusulas gerais são, paradoxalmente, a catapulta para o ativismo 

judicial. O exemplo suscitado por Magalhães (2014, p. 30) é, justamente, as 

expressões de conceitos subjetivos e vagos no âmbito do direito contratual como 

“boa-fé”, “má-fé”, “excessiva onerosidade”, alertando, inclusive, que “essa maior 

amplitude de movimento dada ao magistrado, lhe confere mais possibilidade de 

interferir na economia, na sociedade, nas relações negociais”. 

No mesmo sentido, Galea (2013, p. 30) analisa casos em que o próprio 

STJ havia adotado posicionamento de que a prática do ativismo judicial, 

entendendo-se como a atuação mais dinâmica do juiz, é recomendada para o 

alcance satisfatório da justiça. 

Assim, diante da inércia dos Poderes Legislativo e Executivo em 

assegurar a justiça distributiva81, o Judiciário ultrapassa os limites legais, e até 

mesmo de sua competência, para garantir a eficácia dos direitos considerados 

fundamentais para existência humana, sem os quais não é possível afirmar a 

existência de um Estado Democrático de Direito (MORAIS, 2009). 

Merece destaque, também, o posicionamento de Cappelletti e Garth 

(2002), demonstrando a principal motivação impulsionadora do ativismo judiciário, 

ao salientar que a busca pela efetividade do acesso à justiça é um conceito vago e 

pressupõe a garantia de modo que o resultado final não seja afetado por questões 

estranhas aos aspectos jurídicos discutidos entre as partes. Os autores destacam, 

portanto, que a capacidade jurídica pessoal é representada pelo conjunto de 

vantagens, desde a condição financeira aos níveis de educação e status social, que 

inviabilizam o acesso efetivo à justiça. 

É, precisamente, a noção dos efeitos das diferenças sociais e de que a 

justiça distributiva, no sentido de fornecer ao indivíduo os meios necessários para 

uma vida digna (MORAIS, 2009, p. 157), é papel do Estado e sendo este também 

composto pelo Poder Judiciário, o qual, por estar submisso ao princípio da 

                                                           
81 Morais (2009, p. 157) define que “a justiça distributiva nos dias atuais deve ter como fundamento 

não os méritos de cada indivíduo, mas sim sua liberdade e necessidade, haja vista sua condição de 
ser humano merecedor de uma vida digna. Dentre as distribuições estatais tendentes à efetivação 
do Estado Democrático de Direito está o acesso à justiça como concretizador do princípio da 
dignidade da pessoa humana”. 
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eficiência contido no art. 37 da Constituição Federal82, que abre margem para os 

magistrados conduzirem os processos de modo a contemplar, acima de tudo, a 

prevalência dos preceitos constitucionais. 

Embora o ativismo judicial tenha como objetivo garantir a efetividade da 

lei, Welsch (2014, p. 5) assinala que tal insituto representa “o desempenho concreto 

de sua função social” e, para tanto, deve-se analisar seus efeitos após a sua 

aplicação a longo prazo, e não apenas as repercussões imediatas em uma situação 

individual.  

Partindo dessa perspectiva, pode-se inferir que, ao proferir uma decisão, 

o julgador deve ponderar os efeitos de seu posicionamento, não apenas por 

representar precedente para situações semelhantes posteriores, mas também os 

desdobramentos sociológicos, econômicos e políticos inerentes a todas as 

decisões judiciais. 

Isso porque a ciência jurídica funciona como um sistema com 

capacidade de reconhecer, produzir e resolver conflitos por meio da complexidade 

do sistema jurídico. Sob esse prisma, o direito é um sistema normativamente 

fechado e cognitivamente aberto à influência direta de outras ciências, como a 

Economia e a Sociologia. Logo, é a partir de suas próprias estruturas que o direito 

lhes acrescenta as premissas de outros sistemas, filtrando e absorvendo aquilo que 

é necessário para suas estruturas se desenvolverem acompanhando as mudanças 

sociais: 

 

Direito e sociedade estão em relação de interdependência (acoplamento 
estrutural) recíproca: o Direito é uma estrutura do sistema social, ou seja, 
constitui parte da sociedade. Sua função essencial é reduzir uma parcela 
da complexidade desestruturada da sociedade e, ao mesmo tempo, fazer 

com que esta alcance uma complexidade mais alta e estruturada.83 

 

 

Por sua natureza dinâmica, a ciência jurídica possui a capacidade de 

alcançar os diversos setores que compõem a sociedade como um todo, o Direito 

tem o objetivo central de estabelecer as regras que determinam o funcionamento 

social, prevenindo ou solucionando os conflitos inerentes ao convívio social. 

                                                           
82 Art. 37. 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 [...] 
83 LUHMANN, Niklas. Sociedade y sistema: la ambición de la teoría, Traducción de Santiago López 

Petil y Dorothee Schmitz. Barcelona: Paidós, 1997, pp. 47, 60 e ss. 
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Dessa forma, não se pode conceber o exercício da ciência jurídica de 

forma segregada, sem ao menos cogitar-se os impactos das decisões judiciais, 

principalmente quando se considera que no Brasil há o fenômeno da judicialização 

de demandas.  

O estudo Demandas Judiciais e Morosidade da Justiça Civil, da PUCRS 

(2011, p. 19) elenca como causas para o desenvolvimento de verdadeiros 

mercados de ações “a estrutura acadêmica pró-litígio da maioria das faculdades de 

direito no país, a mentalidade de parte dos magistrados brasileiros, os movimentos 

cíclicos de evolução da sociedade, as numerosas falhas do sistema processual 

brasileiro”, bem como a existência no mercado de milhares de advogados, o que 

pode gerar o fenômeno da indução de demanda. 

Não é possível, destarte, limitar a apreciação dos efeitos legais em um 

único caso individual. O arcabouço normativo existente, conquanto 

hierarquicamente inferior aos princípios constitucionais, proporciona um conjunto 

de regras que viabiliza o funcionamento da economia nacional.  

Ignorar a repercussão não apenas de decisões divergentes sobre a 

mesma questão de direito, como também em setores cujo funcionamento foge do 

escopo técnico do operador do direito e, no entanto, são profundamente afetadas 

pelo grande número de determinações judiciais, pode provocar, em verdade, o 

efeito oposto daquele almejado no ativismo judicial. 

O setor da saúde suplementar depende de estabilidade e previsibilidade 

para subsistir, como explanado em capítulo anterior, sendo imprescindível para o 

seu bom funcionamento que os fatores externos imprevisíveis sejam mantidos em 

níveis ínfimos, sob o risco de tornar inviável a atividade econômica desenvolvida 

pelas operadoras, responsáveis pela prestação de serviços que desafogam o já 

sobrecarregado Sistema Único de Saúde. 

Assim, as decisões judiciais sobre a temática em comento devem se 

distanciar da abordagem “solidarista” incentivada pelo ativismo judicial e levar em 

consideração os possíveis prejuízos a serem causados para todo o universo de 

usuários e demais setores de prestação de serviços e insumos que dependem do 

funcionamento das operadoras (DIAS e CAMINHA, 2015, p. 100). 

 

2.3 Riscos dos precedentes firmados sem a abordagem econômica do direito 

e o consequente desequilíbrio contratual. 
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Em que pese o ativismo judicial almejar a justiça distributiva, é 

imprescindível, no entanto, uma análise realista do direito, considerando não 

apenas os efeitos imediatos, como também os mediatos. 

Como explanado anteriormente, o antigo CPC promovia soluções 

individualistas para as questões de massa, sem levar em consideração os aspectos 

a longo prazo no mercado. Em verdade, a própria ritualística do antigo processo 

civil não permitia tal forma de acepção visto que os efeitos a longo prazo são 

coletivos e não individuais, o que divergia dos objetivos do Código Buzaid, que 

almejava solucionar conflitos específicos. 

O Novo CPC almeja unificar soluções para aumentar o escopo de suas 

aplicações, novamente fazendo referência ao trinômio da Isonomia-Segurança-

Duração Razoável. Destaque-se a preocupação do atual Código, em sua essência, 

de atender a uma necessidade da nação de confiança no Poder Judiciário e sua 

importância no desenvolvimento econômico do País. Leonardo Carneira da Cunha 

e Didier Jr. (2017, p. 315) ressaltam que referida técnica do Procedimento-Modelo 

foi desenvolvida para o mercado de capitais84.  

Essa característica demonstra a tamanha importância da análise do 

Direito sob uma perspectiva econômica no âmbito da uniformização jurisprudencial, 

a ser discutida de maneira mais detalhada ao fim deste capítulo. O Musterverfahren 

visa prioritariamente a conferir a estabilidade e a previsibilidade que o mercado 

financeiro necessita para elaborar as políticas corporativas necessárias para o 

exercício da atividade empresarial.  

Como se depreende, o funcionamento do mercado é influenciado pelo 

Direito, de acordo com a intensidade da estabilidade e da previsibilidade do 

ordenamento jurídico, o qual, por sua vez, tenta se amoldar às necessidades 

voláteis de um mercado tão dinâmico quanto o da sociedade contemporânea. 

Partindo da perspectiva do direito como uma ciência que influencia e é 

influenciada por diversos setores da sociedade, pode-se depreender que as normas 

não podem estar limitadas apenas ao dever-ser hipotético. A legislação deve 

                                                           
84 Cunha e Didier Jr. (2017, p. 315): No direito alemão, há um Procedimento-Modelo ou 

Procedimento-Padrão (Musterverfahren), previsto na Lei de Introdução do Procedimento-Modelo 
para os investidores em mercado de capitais. Há, aí, uma causa-modelo, sendo fixada a tese a ser 
seguida no julgamento das demandas repetitivas. 
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cumprir sua função social e demonstrar a realização do Direito, senão, segundo 

Silva (1964, p. 236), “a lei não passará de mera construção teórica”. 

Esse é o objetivo da abordagem econômica do Direito, derivada a partir 

da percepção de que este é uma ciência de total interdependência com as 

contínuas metamorfoses do dinâmico mercado financeiro globalizado. Como 

explanado por Pinheiro (2009), identificar os ganhos mútuos entre a transposição 

de Economia e Direito é imprescindível tendo em vista a evidente relação entre as 

duas ciências. 

Embora a produção acadêmica no Brasil sobre essa temática ainda seja, 

de certa forma, restrita, a dinâmica dos casos repetitivos, no entanto, é um reflexo 

do reconhecimento de que essa abordagem analítica é crucial para a coerência e 

a integralidade do ordenamento jurídico, capaz de transparecer a solidez 

necessária para a entrada de investimentos, afinal o Direito não apenas cria regras 

para o mercado, mas também reflete seus anseios. 

A abordagem econômica do direito se distancia da abordagem 

unicamente teórica, focando na avaliação empírica do ordenamento jurídico, 

levando em conta, ainda, os interesses de outros setores que também serão 

afetados, embora indiretamente, pela decisão judicial, apesar de não estarem 

inclusos na relação jurídica composta pelas partes da lide. 

Como consequência, demanda-se que a controvérsia em apreciação 

seja averiguada para além da relação jurídica que envolve tão somente as partes 

de um processo. Deve ser levado em consideração também um fator utilizado no 

âmbito da gestão de empresas, denominado de stakeholders, embasado em todos 

os setores que, direta ou indiretamente, são afetados pela atuação de uma empresa 

e cujos interesses também se relacionam com as políticas adotadas por um 

empreendimento. 

Em verdade, a estabilidade e a previsibilidade do novo rito de julgamento 

de casos repetitivos pode ser vislumbrado como um instrumento para a construção 

de estratégias e políticas internas nas próprias operadoras, visto que as teses 

jurídicas definidas nos precedentes vinculantes serão comunicadas ao órgão, ao 

ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação por 

parte dos entes sujeitos a regulação. 

Diante dessa sistemática, é imprescindível uma análise mais realista do 

direito, salientando-se a dicotomia no fato de “o direito buscar sempre o critério 
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justiça, enquanto a economia busca a eficiência” (CAMINHA e LEAL, 2010, p. 148).  

Pinheiro e Saddi (2005), apresentam o teorema de Coase e os custos 

de transação, como uma forma de demonstrar a imperatividade de se examinar as 

regras jurídicas a partir de uma perspectiva de eficiência econômica, com a 

ressalva de que esta não pode, entretanto, ser o único critério averiguado, devendo-

se apreciar, simultaneamente, as máximas constitucionais que almejam positivar 

os direitos fundamentais para a existência humana. 

Segundo Coase (2016, p.159), o cerne da questão se encontra na 

possibilidade de que “quando os custos de transação são iguais a zero, as 

negociações conduzirão a um acordo que maximizará a riqueza”. O autor segue 

ressaltando, ainda, que “a situação jurídica, de fato, afeta o resultado”, assim como 

que “o exercício dos direitos adquiridos por uma pessoa inevitavelmente nega 

oportunidades de produção ou usufruto por outros, para quem o preço de adquirir 

direitos seria elevado demais”. Tal afirmação salienta a influência do direito na 

economia e, por consequência, na distribuição das riquezas. 

Assim, devem ser adotadas medidas que realoquem os agentes 

causadores dos custos de uma transação, visando a reduzi-los a zero, quando se 

alcançaria a verdadeira eficiência. Por óbvio, tal situação é uma hipótese, portanto, 

o intuito é encontrar medidas que permitam obter o máximo possível de riquezas, 

com o menor dano possível. No caso das decisões judiciais, trata-se de realizar o 

devido sopesamento da repercussão a curto e longo prazo da jurisprudência em 

toda a sociedade (TEIXEIRA; SINAY; BORBA; 2014). 

Sob essa ótica de Coase da medida economicamente eficiente, há que 

se destacar, também, a necessidade de ponderar a existência de maiores 

benefícios advindos de uma penalização excessiva das empresas, oriundas de uma 

perspectiva de utilização do Poder Judiciário como meio de garantir a Justiça 

Distributiva, ao ponto de “inviabilizar sua existência no mercado” (CAVALCANTE; 

MULLER, 2018, p. 43), de maneira que também deve ser aplicada às pessoas 

jurídicas direitos fundamentais, dentre eles, a Teoria do mínimo existencial . Ora, 

no âmbito da Saúde Suplementar, a quebra do setor representa o dano para 47 

milhões de beneficiários. 

Sobre a relevância dos precedentes jurisprudenciais nos mercados, 

transcreve-se conclusão de PINHEIRO et al. (2009, p. 3) sobre o papel dos tribunais 

na economia: 
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No entanto, embora a importância de bons judiciários em economias de 
mercado seja amplamente admitida, exatamente o quão importante são 
essas instituições é ainda uma questão em aberto. Para se avançar nessa 
direção, é essencial elaborar uma estrutura conceitual mais precisa a 
respeito dos vínculos entre desempenho judicial e atividade econômica. 

 

Marmelstein (2005, p.126) a mudança no posicionamento do Judiciário, 

ainda que no âmbito do SUS, para a importância de sopesar o impacto 

orçamentário e os efeitos de gestão para a própria Administração Pública ao deferir 

judicialmente tratamentos de alto custo cuja eficácia sequer está devidamente 

comprovada: 

Especialmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, já existe uma 
nítida tendência de se limitar a abrangência do direito fundamental à 
saúde.  
[...] 
Depois daí, o STJ tem tido uma postura restritiva em relação a tratamentos 
muito caros de caráter experimental, ainda não reconhecidos oficialmente 
pelo Ministério da Saúde. 

 

Contudo, considerando-se que a teoria do mínimo existencial e da reserva 

do possível também são aplicáveis às pessoas jurídicas atuantes na iniciativa 

privada, o entendimento jurisprudencial elencado acima também pode ser aplicado 

à Operadoras de Planos de Saúde. 

Em verdade, percebe-se que o Novo CPC, ao desprivilegiar a resolução 

individualista de litígios e favorecer a que fornece maior abrangência coletiva, 

adotou uma perspectiva mais utilitarista, embasada na maximização racional. 

Posner (2007) explana que o utilitarismo se fundou na ideia de que o ser 

humano almeja elevar ao máximo seus ganhos em diversos setores de sua vida, 

que, por sua vez, também influenciou a abordagem econômica do direito, ao 

vislumbrar o direito como uma ferramenta para proporcionar o maior benefício 

possível para o maior número de indivíduos, em suma, o bem comum. 

Na realidade, é importante elucidar a Teoria do Mínimo Ético85, 

desenvolvida por Georg Jellinek no sentido de que o Direito deve garantir apenas 

                                                           
85 BROCHADO, Mariá (2008, p. 237) destaca “uma compreensão da ordenação jurídica como uma 

espécie de estabilizador ético do meio social. Para realizar tal desiderato, traz em sua normatividade 
coerciva um “mínimo ético” necessário e suficiente para que a sociedade mantenha-se em ordem 
dentro de um padrão minimamente digno”. 
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o mínimo moral estritamente necessário para a sobrevivência da sociedade. 

Embora soe demasiadamente pragmática a adoção de uma visão mais 

utilitarista do direito, principalmente quando se discute a saúde de um indivíduo, o 

Poder Judiciário deve atuar com cautela para evitar que seus precedentes 

promovam consequências prejudiciais ao longo do tempo, como consequência de 

ações que, quando analisadas a partir de situações individualizadas, não 

aparentam dano imediato. 

A princípio, uma única decisão deferindo um tratamento fora da 

cobertura do plano de saúde e, portanto, não prevista nos custos contratuais, pode 

aparentar ser ínfima monetariamente se comparado com a receita das operadoras. 

Tendo em vista o fenômeno da judicialização e massificação de demandas, 

contudo, há uma multiplicação dos gastos além da amplitude contratual, crescendo 

ao ponto de impactarem sobremaneira a saúde financeira das operadoras. 

Caso as teses dos precedentes obrigatórios sejam firmadas apenas com 

base na solução individualizada dos casos, com o posicionamento visando a uma 

justiça distributiva imediata, movida pelo ativismo judicial, sem considerar as 

implicações posteriores e em grande escala, as decisões serão aplicadas pelos 

juízos a quo, ensejando justamente o aumento dos gastos das operadoras. 

Por se tratar de um fator estável e previsível, decorrente dos efeitos 

vinculantes, será necessária a majoração considerável das mensalidades para 

abarcar a ampliação da cobertura. É de fácil vislumbre que rapidamente a 

contratação de planos de saúde não seria mais atrativa para o consumidor, o que 

causaria a evasão de usuários e, por conseguinte, a liquidação das operadoras. 

A abordagem econômica do direito enseja o raciocínio de que o propósito 

da autorização constitucional para a participação do setor privado no fornecimento 

de assistência à saúde é desafogar o Estado, permitindo o atendimento majoritário 

aos setores da sociedade menos privilegiados e sem condições de arcar com os 

custos com saúde. 

Assim, o fim do setor de saúde suplementar, em decorrência da 

insustentabilidade do sistema, significa que todos os atuais 47 (quarenta e sete) 

milhões86 de beneficiários passariam a utilizar o Sistema Único de Saúde, 

                                                           
86 DADOS GERAIS: Beneficiários de planos privados de saúde, por cobertura assistencial (Brasil – 
2009-2019). ANS. Rio de Janeiro, 31 dez. 2019. Disponível em: https://www.ans.gov.br/perfil-do-
setor/dados-gerais. Acesso em: 15 jan. 2020. 
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prejudicando os indivíduos de baixa renda que dependem do SUS, bem como os 

usuários de planos de saúde que poderão, também, passar a depender do mesmo 

sistema público, onerando excessivamente o Estado e tornando ineficiente a 

determinação constitucional do art. 196. 

A previsibilidade das decisões judiciais proporcionada pelos precedentes 

obrigatórios no âmbito dos planos de saúde possibilita uma melhor quantificação 

dos custos da transação. Rememore-se que, como já delineado em momento 

anterior, as operadoras de assistência privada à saúde devem manter o constante 

equilíbrio econômico-financeiro, não apenas como parte do dirigismo contratual em 

si, inerente à natureza securitária da atividade em questão, como também a 

obrigatoriedade de sempre manterem margem de solvência dentro dos parâmetros 

exigidos pela ANS, sob o risco de determinação de direção fiscal, caso seja aferido 

risco à continuidade do atendimento à saúde. 

Em verdade, o microssistema de resolução de casos repetitivos 

representa um mecanismo capaz de promover a união entre justiça e eficiência 

econômica. Durante o processamento dos casos repetitivos, matéria de análise em 

tópico anterior, há extenso debate sobre os diferentes argumentos versando sobre 

uma mesma questão de direito. Os textos dos arts. 983 e 1.038 permitem, inclusive, 

que o Relator instrua o procedimento com o depoimento de pessoas com 

experiência e conhecimento na matéria. 

Ou seja, o legislador concedeu diversas ferramentas e etapas 

procedimentais para que a formação das teses jurídicas resultantes de resolução 

de casos repetitivos alcance o maior benefício possível para o maior número de 

pessoas, visto que o efeito vinculante, por si só, inspira, em sua essência, um 

caráter coletivo. 

A uniformização das decisões exerce papel significativo, inclusive na 

precificação das mensalidades dos planos de saúde. Considerando-se os aspectos 

da seleção adversa e da análise de risco inerentes aos contratos de natureza 

securitária, é possível, por meio da análise de dados, antecipar o padrão das 

principais demandas judiciais e prováveis resultados, provisionando e mantendo a 

reserva dos recursos financeiros necessários para custear todos os possíveis 

gastos com o Poder Judiciário. 

Depreende-se, por conseguinte, que, ainda no âmbito de sua 

idealização, as demandas repetitivas, em seu âmago, já representam uma 
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ferramenta essencial para a sustentabilidade do mercado da saúde suplementar e, 

por tal relevância, deve ser analisada a repercussão das teses firmadas em toda a 

coletividade e suas consequências a longo e curto prazos dentro do funcionamento 

do mercado. 

Isso porque não apenas os incidentes proporcionam a estabilidade e a 

previsibilidade necessárias para a condução da atividade empresarial, como, 

também, permitem que as operadoras, atualmente consideradas litigantes 

habituais, selecionem estrategicamente as ações melhores instruídas como 

causas-piloto para os incidentes, ampliando as chances de que seja firmada uma 

tese favorável aos interesses de todos os agentes envolvidos na prestação de 

assistência privada à saúde. 

As demandas repetitivas que abordaram a importância do reajuste da 

mensalidade por faixa etária para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

das Operadoras, dentre as demais que serão analisadas neste trabalho, 

evidenciam com precisão a necessidade de aplicar-se a abordagem econômica do 

Direito.  

A apreciação da lide por essa vertente permite a participação de 

especialistas nas áreas de economia e ciências atuarias, setores além da expertise 

dos operadores do direito, permite a real compreensão do funcionamento do 

sistema de saúde suplementar e como as decisões judiciais em massa podem 

impactar na saúde financeira das entidades prestadoras de serviços de assistência 

privada à saúde. 
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3 A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE SUPLEMENTAR: ANÁLISE DE CASOS 

PRÁTICOS SOB A RITUALÍSTICA DO SISTEMA DE PRECEDENTES 

VINCULANTES 

 

Feitas as considerações e explanações, nos capítulos anteriores, 

essenciais para efetivo entendimento dos casos práticos a serem estudados, 

passa-se a discutir a aplicação da nova dinâmica de precedentes vinculantes. 

Existem diferenças entre a norma em seu texto legal e a sua efetividade. Isso 

porque, enquanto a eficácia jurídica da norma visa, apenas, à sua aplicabilidade, 

limitada ao dever-ser, a eficácia social, ou seja, sua efetividade, é a concretização 

dos anseios iniciais do legislador no momento da elaboração daquele dispositivo. 

A exemplo, o antigo CPC foi elaborado correspondendo ao espírito de 

uma época e buscando atender às urgências do Poder Judiciário naquele período. 

Com o passar dos anos, com as mudanças sociais, culturais, políticas, econômicas 

e jurídicas, surgiram novas dinâmicas e conflitos, aumentando o número de 

processos e a necessidade de implantar uma melhor gestão institucional nos 

Tribunais, de modo que a legislação processual passou a não ser mais efetiva, 

demandando sua total reformulação.  

Como Welsch (2014, p. 2) assinala, “se o efeito jurídico pretendido pela 

norma for irrealizável, não há efetividade possível”. Esse é o cerne do presente 

capítulo, verificar, por meio de casos práticos, se o efeito jurídico pretendido pela 

ritualística de julgamento de casos repetitivos implementada pelo novo Código de 

Processo Civil, no que se refere às demandas sobre planos de saúde, está 

promovendo mudanças significativas nas decisões judiciais. 

Para a instauração do julgamento de casos repetitivos, é obrigatório o 

cumprimento do requisito da multiplicidade de demandas, de acordo com os 

ditames dos arts. 976, inciso I, e 1.036, do Código de Ritos vigente. Esse critério 

denota o caráter coletivo no âmago dos precedentes vinculantes e a 

primordialidade da relevância do tema para a sociedade, ainda que não possam 

ser confundidos com as tutelas coletivas. 

Sob essa perspectiva, o fenômeno da judicialização de matérias 

envolvendo o sistema da saúde suplementar, por dizer respeito a algo tão intrínseco 

à existência humana digna, demonstra sua importância social. Em verdade, 

qualquer aspecto que afete tanto a cobertura, como também a possibilidade de 
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acesso ou de fornecimento de serviços de saúde, representa grande valor em 

termos do interesse comum. 

Conclui-se que as mudanças promovidas pelo novel Código de Processo 

Civil demandam a análise dos aspectos econômicos, para além dos efeitos apenas 

no escopo do caso concreto, aferindo-se também os impactos em toda a 

coletividade, visto que a nova sistemática possibilita a criação de precedentes que 

afetam a própria sustentabilidade das operadoras de planos de saúde, cujos 

serviços são de extrema importância para toda a sociedade. 

Assim, o último capítulo desta Dissertação abordará os dados coletados 

a partir de análise bibliográfica sobre a judicialização da saúde suplementar e o alto 

número de demandas, que ensejou a existência de nove temas afetados pelo STJ, 

analisando a ritualística adotada nos julgamentos do Tema nº 1 pelo TJCE e no 

Tema 952 pelo STJ, demonstrando a mudança de perspectiva dos órgãos 

julgadores que, normalmente, limitar-se-iam aos aspectos fáticos e individuais dos 

casos concretos, passaram a aferir os impactos coletivos e a longo prazo das 

questões de direito submetidas a julgamento. 

Por fim, será verificado como estão sendo aplicadas as respectivas teses 

firmadas dentro da jurisprudência do TJCE, sobretudo ante as determinações do 

art. 489, §1º, incisos V e VI, que exigem do julgador um cotejo proficiente acerca 

da possibilidade de aplicação dos entendimentos definidos nas demandas 

repetitivas. 

O intuito, portanto, é averiguar os efeitos da ritualística estabelecida pelo 

Novo Código de Processo Civil em relação aos processos sobre saúde suplementar 

referente à aplicação do Tema 952 do STJ e do Tema 1 do IRDR nº 8515565-

07.2016.8.06.0000 do TJCE, por meio de análise quantitativa das decisões do 

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em 1ª e 2ª Instâncias. 

 

3.1 As mudanças no Poder Judiciário e o crescimento da judicialização de 

demandas de Saúde Suplementar 

 

Os obstáculos ao acesso à justiça, como destacam Cappelletti e Garth 

(2002), implementados por todo o sistema jurídico, como a burocracia excessiva, 

os custos de uma demanda judicial e a morosidade, apresentavam um padrão 

estrutural que favorecia o litigante habitual e prejudicava litigantes eventuais, 
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representados, sobretudo, pelas pequenas causas. Assim, o autor destaca que o 

cidadão comum passou a relutar a utilização do Judiciário como meio de resolução 

de conflitos. 

Ao longo das décadas, foram realizadas diversas reformas na estrutura 

física, organizacional e funcional do Poder Judiciário para viabilizar maior 

celeridade e acesso à justiça, que foram elevados ao patamar de direitos 

constitucionais, ensejando o que Souza et al. (2007, p. 46-47) denominam de 

“explosão da litigiosidade” e citam como uma das causas para o aumento da 

procura do Judiciário para a solução de conflitos o chamado overload87 do 

Parlamento.  

Essa sobrecarga ocorre quando o Poder Legislativo não possui mais a 

capacidade de fornecer um ordenamento legal com capacidade técnica suficiente 

para corresponder às demandas sociais que sofre mudanças cada vez mais 

rápidas, principalmente, em um país de tradição do Civil Law. 

O aumento do número de pessoas recorrendo ao Poder Judiciário como 

mecanismo para solucionar as omissões e falhas dos Poderes Executivo e 

Legislativo está também relacionado à mudança de percepção acerca do papel do 

Judiciário. Como melhor aprofundado previamente, a inclusão da justiça distributiva 

como direitos constitucionais acarretou em uma nova forma de interpretação das 

leis pelos magistrados, que passaram a adotar uma postura de protagonismo no 

intuito de garantir os direitos sociais não fornecidos por meio das políticas públicas 

do Executivo ou sequer reconhecidos pelo Legislativo no âmbito infraconstitucional. 

Souza e Pires (2010), em seu exame do teor qualitativo da 

fundamentação das decisões sobre saúde suplementar no final da década 2000, 

destacaram a normatização da saúde ao patamar de direito constitucional e a 

relativização de institutos a exemplo da autonomia das vontades, como as 

principais motivações dos julgados sobre planos de saúde, nos quais 30% (trinta 

por cento) se identificou o fundamento de que não são permitidas “cláusulas 

contratuais atentatórias ao sistema constitucional de proteção ao consumidor ou 

aos princípios da boa-fé, da transparência, da razoabilidade e da equidade”. 

Esse cenário corrobora a forte influência das transformações acerca da 

função do Judiciário na sociedade e seu consequente protagonismo no aumento 

                                                           
87 Tradução livre: Sobrecarga. 
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da litigiosidade de ações envolvendo planos de saúde.  

Martinez (2019, p. 120) destaca que não se pode confundir o papel 

limitado de prestador de serviço da iniciativa privada com o papel de provedor 

universal do Estado, ressaltando a tendência do Judiciário de equiparar as duas 

atividades, citando como exemplo decisão do TJMG em que se afirmou ter “o 

particular que presta uma atividade econômica correlacionada com os serviços 

médicos e de saúde [...], os mesmos deveres do Estado”. 

Somado a isso, há uma dicotomia composta por uma agência reguladora 

representando o Poder Executivo com forte resistência a aplicar a lei consumerista 

(Paixão Filho, 2018) e um Judiciário em que o percentual médio de êxito em favor 

do consumidor é de 86% (oitenta e seis por cento) (Souza e Pires, 2010, p. 48), 

que se opõe a empregar as normas especiais que regem a saúde suplementar, 

bem como a considerar os outros agentes que também possuem relevância dentro 

do sistema de assistência privada à saúde.  

As razões para o aumento do ajuizamento de ações para solucionar os 

conflitos envolvendo contratos de planos de saúde têm sido objeto de estudo de 

diversos autores, no intuito de se encontrar a causa e a solução para o cenário 

atual. O objeto da avença é a prestação de serviço de assistência à saúde, trazendo 

consigo um imperativo inerente por celeridade, de maneira que a temática em 

discussão é bastante peculiar e sensível.  

Não se pode perder de vista, contudo, que é, ao mesmo tempo, uma 

atividade econômica. A despeito da incidência de forte regulação da ANS, deve-se 

respeitar a autonomia dos planos, especialmente dos que são constituídos na forma 

de cooperativas, como previsto no art. 5º, inciso XVIII, da Constituição Federal88. 

O antigo cenário de insegurança jurídica, no que se refere à 

uniformidade da jurisprudência pátria, tornou a resolução de conflitos pela via 

judicial, embora arriscada, mais atrativa para os consumidores, sobretudo 

considerando-se a possibilidade de auferir, igualmente, indenização pecuniária a 

título de danos morais. Isso porque, embora o STJ possua entendimento 

predominante pela impossibilidade de compensação por danos morais em caso de 

                                                           
88 Art. 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: [...] XVIII - a criação de associações 
e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência 
estatal em seu funcionamento; 
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inadimplemento contratual, a única exceção aceita é referente à negativa de 

cobertura por parte das operadoras de planos de saúde89, apesar de tal 

posicionamento estar sendo revisto pelo Tribunal Superior90. 

Contudo, há, ainda, outro fator responsável pelo incremento na 

litigiosidade da saúde suplementar, já debatido ainda no primeiro capítulo deste 

trabalho. A judicialização da temática de contratos de planos de saúde pode ser 

considerada, também, uma consequência da assimetria de informação entre o 

consumidor, presumido como hipossuficiente, e a operadora que fornece o serviço 

de assistência privada à saúde, de modo que o Judiciário surge como o defensor 

dos direitos consumeristas, em decorrência de uma presumida postura favorável 

ao mercado por parte da agência reguladora (Trettel et al, 2018). 

                                                           
89 AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO PRESTADO EM 
CARÁTER DE EMERGÊNCIA DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. 
DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde que 
culmina em negativa ilegítima de cobertura para procedimento de saúde somente enseja reparação 
a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico e 
prejuízos à saúde do paciente. Precedentes. 2. No caso, o Tribunal de origem observou que, mesmo 
com a negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, a paciente foi submetida 
ao tratamento médico e permaneceu internada pelo tempo necessário para sua recuperação, sem 
que a recusa de pagamento das despesas médicas lhe tenha causado risco ou agravamento do 
quadro clínico. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1776261 SC 
2018/0283186-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/11/2019, T4 - QUARTA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2019) 
90 RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. NEGATIVA DE 

COBERTURA DA UTILIZAÇÃO DE STENTS. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL 
RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUTOR QUE SOMENTE TEVE 
CONHECIMENTO DA RECUSA PELA OPERADORA DE SAÚDE APÓS ALTA HOSPITALAR. MERO 
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência ou não de dano moral em razão da recusa, 
considerada indevida pelas instâncias ordinárias, da operadora de plano de saúde em arcar com o 
pagamento da colocação de stents utilizados em cirurgia cardíaca realizada pelo autor (recorrente). 
2. A negativa indevida de cobertura de plano de saúde, por si, não acarreta dano moral, devendo-
se verificar, pelas especificidades de cada caso, se a conduta ilícita transbordou o mero 
inadimplemento contratual ensejando significativo abalo a direitos da personalidade do segurado. 
Logo, não se trata de dano moral in re ipsa (presumido). 3. Não se pode olvidar, ainda, que "há 
situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não 
podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora 
que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, 
tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais" (AgInt no AREsp n. 
1.134.706/SC, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 23/11/2017). 4. Na hipótese, o 
procedimento cirúrgico foi realizado sem qualquer empecilho por parte da operadora de plano de 
saúde, sendo que o autor somente tomou conhecimento da negativa de cobertura dos stents 
utilizados quando teve alta hospitalar. Dessa forma, conquanto tenha sido reconhecida pelas 
instâncias ordinárias a abusividade na respectiva negativa de cobertura do procedimento, tal fato 
não comprometeu a saúde do recorrente, tampouco acarretou atrasos ou embaraços em seu 
tratamento, o que afasta a ocorrência de dano moral. 5. Recurso especial desprovido. (STJ -REsp 
1800758/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 
07/05/2019, DJe 10/05/2019)  
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Por outro lado, Martinez (2019) entende que a judicialização decorre do 

fato de que não há obediência pelos julgadores ao ordenamento normativo que 

rege a matéria além da Constituição Federal e da Lei nº 8.078/1990, suscitando a 

possibilidade de o Judiciário estar substituindo a atuação de regulação do mercado 

que foi expressamente outorgada por lei à ANS91. 

Souza et al. (2007), ao apurarem as características das decisões dos 

Tribunais dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo nos anos de 2003 e 2004, 

após o início da vigência da Lei nº 9.656/98 e da Lei nº 9.961/00, obtiveram como 

resultado que apenas 20% (vinte por cento) utilizaram os referidos dispositivos 

legais como fundamentação, já prevendo a possibilidade de futura divergência 

entre o Judiciário e a Agência Reguladora, caso não houvesse uma convergência 

de interesses, pois são múltiplos agentes com poderes sobre o mercado da saúde 

suplementar. 

O tema possui tamanha relevância para a sociedade, considerando a 

grande quantidade de beneficiários de planos de saúde em nosso País. Tanto é que 

o Conselho Nacional de Justiça - CNJ realizou três Jornadas Nacionais da Saúde, 

visando a proporcionar aos magistrados melhor fundamento técnico e jurídico sobre 

as demandas envolvendo saúde.  

Embora os Enunciados elaborados não possuam caráter vinculante, 

ainda que resultantes de debates específicos sobre o tema por juristas e 

profissionais da área, somente servindo como possível facilitador para elaboração 

de decisões sobre o tema, são inteiramente pertinentes para uma análise técnica 

sobre a matéria. 

Posteriormente, Trettel et al. (2018) também avaliou as decisões do 

TJSP proferidas em 2015 em 1ª e 2ª Instâncias visto que o estado de São Paulo é 

a unidade federativa com maior concentração de abrangência de saúde 

suplementar. Naquele período, 44,8% (quarenta e quatro vírgula oito por cento) de 

sua população fazia uso dos serviços de assistência privada à saúde, motivo pelo 

qual existem quinze92 súmulas acerca da temática de planos de saúde, número 

                                                           
91 Art. 4º Compete à ANS: I - propor políticas e diretrizes gerais ao Conselho Nacional de Saúde 

Suplementar - Consu para a regulação do setor de saúde suplementar; 
92 Súmulas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. TJSP. Disponível em:  

https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Biblioteca/Biblioteca/Legislacao/SumulasTJSP.pdf. Acesso 
em: 07 jan. 2020. 
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superior, inclusive, às elaboradas pelo próprio STJ, que possui, apenas, quatro93 

enunciados. 

A mesma discrepância ocorre em comparação com o restante do país, o 

TJRJ94 e o TJBA95, editaram uma súmula sobre planos de saúde e o TJPE96 

elaborou duas súmulas, demonstrando que, apesar da multiplicidade de demandas 

em todo o país, a problemática da judicialização da saúde se manifesta de 

diferentes formas em cada estado, de acordo com suas próprias características 

locais, o que destaca a relevância da possibilidade do incidente de resolução de 

demandas repetitivas pela Justiça Estadual. 

A exemplo, embora o estado de São Paulo possua a maior taxa de 

cobertura assistencial e o maior número de ações judiciais em valores gerais, isso 

não se reflete proporcionalmente em sua taxa de litigiosidade. No estado do Ceará, 

a taxa de cobertura assistencial do plano, em 2018, foi significativamente menor, 

de 14,8% (quatorze vírgula oito por cento), ou seja, esse é o percentual da 

população, segundo dados da ANS97, que faz uso de plano de saúde, sendo o 

terceiro maior no Nordeste, empatando com estado de Pernambuco, segunda 

unidade federativa com maior número de reclamações por cem mil beneficiários 

perante a agência reguladora98.  

Tal distribuição, por sua vez, é refletida na litigiosidade da temática, 

tendo em vista que, em verdade, de acordo com os dados levantados pelo CNJ por 

meio da 3ª Edição da Série “Justiça Pesquisa”, ao contrário do que se esperaria de 

imediato, o TJSP está em nona posição, enquanto que os cinco primeiros lugares 

com maior índice de litigiosidade sobre saúde são compostos por Mato Grosso do 

Sul, Ceará, Rio Grande do Norte, Mato Grosso e Pernambuco, estados com 

população e taxa assistencial mais de 50% (cinquenta por cento) inferior que a de 

São Paulo. 

O referido estudo da judicialização da saúde realizado pelo CNJ em todo 

                                                           
93 Súmulas do Superior Tribunal de Justiça. STJ. Disponível em: 

http://www.stj.jus.br/docs_internet/SumulasSTJ.pdf. Acesso em: 07 jan. 2020. 
94 Súmulas do TJRJ. TJRJ. Disponível em: http://conhecimento.tjrj.jus.br/sumulas/s%C3%BAmulas-

do-tjrj. Acesso em: 08 jan. 2020. 
95 Súmulas. TJBA. Disponível em: http://www5.tjba.jus.br/portal/sumulas/. Acesso em: 08 jan. 2020. 
96 Súmulas. TJPE. Disponível em: https://www.tjpe.jus.br/sumulas. Acesso em: 08 jan. 2020. 
97 Caderno de informação da saúde suplementar [recurso eletrônico]: beneficiários, operadoras e 

planos. – Ano 1, n. 2 (mar. 2007). – Rio de Janeiro: ANS, ano 13, n. 1 (mar.) 2019- 1.5MB; ePUB. 
98 Op. Cit. 
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o país, no âmbito da saúde pública e suplementar, resultou no estudo denominado 

Judicialização da Saúde no Brasil: Perfil das Demandas, Causas e Propostas de 

Solução, publicado em 2019. Os resultados transformaram em números a realidade 

já experimentada pelos operadores de direito e que, inclusive, impulsionou a 

elaboração do presente trabalho: o aumento em 130% (cento e trinta por cento) de 

demandas sobre saúde entre 2008 e 2017, em contraposição ao crescimento de, 

apenas, 50% (cinquenta por cento) das ações judiciais como um todo no Brasil. 

O CNJ aferiu um processo de conscientização do Judiciário acerca do 

funcionamento orçamentário do custeio de tratamentos de saúde no âmbito público 

e privado, assim como a importância de se asseverar a real necessidade do 

paciente, seja ele usuário do SUS ou de um plano de saúde.  

Averiguando os resultados de ações de 1ª Instância do TJSP, o CNJ 

observou uma maior probabilidade de sucesso da demanda em favor do 

consumidor quando os magistrados realizam menos citações de órgãos técnicos 

da área, assim como, no entanto, foi identificada uma queda em geral da 

probabilidade de êxito em favor dos beneficiários nas demandas de saúde no TJSP. 

Apesar do crescimento na utilização de termos mais técnicos, os 

resultados indicam que os mecanismos internos criados pelos próprios Tribunais 

para fornecer os subsídios para uma análise técnica, os Núcleos de Avaliação de 

Tecnologias da Saúde (NAT), e os Enunciados das Jornadas da Saúde promovidas 

pelo CNJ, são, ainda, pouco citados. No total, apenas 13,90% (treze vírgula nove 

por cento) dos acórdãos proferidos no País mencionam o NAT. 

A conclusão alcançada pelos resultados obtidos pelo CNJ em seu estudo 

sobre a Judicialização da Saúde é a necessidade de proporcionar aos julgadores 

acesso aos informes sobre todos os atores que influenciam e dependem do sistema 

de saúde suplementar, por meio de uma argumentação para além da realidade 

limitada ao caso concreto individualizado.  

Relembrando a dinâmica já explanada do processamento de casos 

repetitivos, verifica-se que ela fornece as ferramentas que o litígio ordinário entre 

partes normalmente não possibilitaria para esclarecer o funcionamento deste 

mercado tão complexo, evitando que o Judiciário seja utilizado apenas como um 

instrumento para se garantir a justiça distributiva imediata, como será demonstrado 

a partir do estudo de casos práticos. 
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3.2. Análise de julgamentos de demandas repetitivas no âmbito da saúde 

suplementar  

 

Para estimar as consequências nas decisões após as alterações da Lei 

nº 13.105/2015, será, neste tópico, efetuado o estudo de casos que atendam aos 

seguintes critérios: julgamento como demanda repetitiva, definida de acordo com o 

art. 928, quais sejam, incidente de resolução de demandas repetitivas e recursos 

especial e extraordinário repetitivos; presença, nas decisões, da abordagem 

econômica do Direito, assim como os impactos no equilíbrio financeiro das 

entidades operadoras, tendo em vista que o intuito deste trabalho é, precisamente, 

ressaltar a importância da abordagem de aspectos econômicos do direito nas 

demandas que tratam da saúde suplementar, com ênfase no novo sistema de 

precedentes do CPC/15. 

Fica excluído o Incidente de Assunção de Competência (IAC), pois, 

apesar de possuir caráter vinculante, não está elencado no art. 928 e não necessita 

da multiplicidade de demandas para a respectiva instauração, não caracterizando, 

por conseguinte, o julgamento na modalidade de casos repetitivos. 

Por consequência das mudanças instauradas pelo Novo Códex, foi 

elaborada a Resolução nº 235, de 13 de julho de 2016, do Conselho Regional de 

Justiça, que determinou a criação, pelos Tribunais, do Núcleo de Gerenciamento 

de Precedentes (NUGEP)99, visando ao gerenciamento das demandas repetitivas, 

auxiliando os órgãos julgadores na gestão do acervo de precedentes100. 

                                                           
99 Art. 6º O STJ, o TST, o TSE, o STM, os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os 

Tribunais Regionais Federais e os Tribunais Regionais do Trabalho devem organizar, como unidade 
permanente, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (Nugep) no âmbito de suas estruturas 
administrativas com as atribuições previstas no art, 7º.   
100 Art. 7º O Nugep terá como principais atribuições: I – informar ao Nugep do CNJ e manter na 

página do tribunal na internet dados atualizados de seus integrantes, tais como nome, telefone e e-
mail, com a principal finalidade de permitir a integração entre os tribunais do país, bem como enviar 
esses dados, observadas as competências constitucionais, ao STF, ao STJ e ao TST, sempre que 
houver alteração em sua composição; II – uniformizar, nos termos desta Resolução, o 
gerenciamento dos procedimentos administrativos decorrentes da aplicação da repercussão geral, 
de julgamentos de casos repetitivos e de incidente de assunção de competência; III – acompanhar 
os processos submetidos à técnica dos casos repetitivos e da assunção de competência em todas 
as suas fases, nos termos dos arts. 8º e 11 desta Resolução, alimentando o banco de dados a que 
se refere o art. 5º, observado o disposto nos Anexos I (julgamento de casos repetitivos) ou V 
(incidente de assunção de competência) desta Resolução; IV – controlar os dados referentes aos 
grupos de representativos previstos no art. 9º desta Resolução, bem como disponibilizar 
informações para as áreas técnicas de cada tribunal quanto à alteração da situação do grupo, 
inclusive se admitido como Controvérsia ou Tema, conforme o tribunal superior, alimentando o banco 
de dados a que se refere o art. 5º, observado o disposto no Anexo II desta Resolução; V – 
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Após consulta ao banco de dados do NUGEP dos Tribunais de Justiça 

das vinte e sete Unidades Federativas, com competência para julgar as demandas 

abordando a prestação de serviços aos consumidores pelas operadoras de planos 

de saúde, bem como do Painel de Consulta ao Banco Nacional de Demandas 

Repetitivas e Precedentes Obrigatórios, disponibilizado pelo próprio Conselho 

Nacional de Justiça101, foram admitidos 03 Incidentes de Resolução de Demandas 

Repetitivas que envolvem saúde suplementar. 

Dessa quantia, dois foram afetados pelo Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, sendo eles o IRDR 11, processo nº 0043940-25-2017.8.26.0000, 

sobre reajustes por faixa etária em planos de saúde coletivos, e o IRDR 14, 

processo nº 0054174-66.2017.8.26.0000, referente ao direito de manutenção de 

ex-empregado em plano de saúde coletivo mantido pela ex-empregadora. Como 

consequência, contudo, da decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a mesma 

questão jurídica, com tese firmada no Tema 989, o processo nº 0054174-

66.2017.8.26.0000 (IRDR 14), foi julgado prejudicado monocraticamente em 

decorrência da perda do objeto em 15 de maio de 2019. 

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em seu Tema nº 1, IRDR nº 

8515565-07.2016.8.06.0000, apesar de ter analisado a necessidade, ou não, de 

processo seletivo para inclusão de profissional médico nos quadros da Unimed 

                                                           
acompanhar a tramitação dos recursos selecionados pelo tribunal como representativos da 
controvérsia encaminhados ao STF, ao STJ e ao TST (art. 1.036, § 1º, do CPC), a fim de subsidiar 
a atividade dos órgãos jurisdicionais competentes pelo juízo de admissibilidade e pelo 
sobrestamento de feitos, alimentando o banco de dados a que se refere o art. 5º, observado o 
disposto no Anexo III (controvérsia recebida pelo tribunal superior) desta Resolução; VI – auxiliar os 
órgãos julgadores na gestão do acervo sobrestado; VII – manter, disponibilizar e alimentar o banco 
de dados previsto no art. 5º, com informações atualizadas sobre os processos sobrestados no 
estado ou na região, conforme o caso, bem como nas turmas e colégios recursais e nos juízos de 
execução fiscal, identificando o acervo a partir do tema de repercussão geral ou de repetitivos, ou 
de incidente de resolução de demandas repetitivas e do processo paradigma, conforme a 
classificação realizada pelos tribunais superiores e o respectivo regional federal, regional do trabalho 
ou tribunal de justiça, observado o disposto no Anexo IV desta Resolução; VIII – informar a 
publicação e o trânsito em julgado dos acórdãos dos paradigmas para os fins dos arts. 985; 1.035, 
§ 8º; 1.039; 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil; IX – receber e compilar os dados referentes 
aos recursos sobrestados no estado ou na região, conforme o caso, bem como nas turmas e 
colégios recursais e nos juízos de execução fiscal; X – informar ao Nugep do CNJ a existência de 
processos com possibilidade de gestão perante empresas, públicas e privadas, bem como agências 
reguladoras de serviços públicos, para implementação de práticas autocompositivas, nos termos do 
art. 6º, VII, da Resolução CNJ 125/2010. Parágrafo único. Os eventos promovidos pelo STF, pelo 
CNJ, pelo STJ e pelo TST com o objetivo de discutir os institutos de que trata esta Resolução devem 
contar com a participação de pelo menos 1 (um) integrante do Nugep de cada tribunal. 
101 Painel de Consulta ao Banco Nacional de Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios. 

CNJ. Disponível em: 
https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QV
S%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shDRGraficos. Acesso em: 10 dez. 2019. 
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Fortaleza, cuja atividade desempenhada é a prestação de assistência privada à 

saúde, não versou especificamente sobre fornecimento de tratamentos ou reajuste 

de mensalidade.  

A Corte, não obstante, adentrou nos impactos econômico-financeiros 

que a livre adesão exerceria no orçamento da Cooperativa Médica que ainda deve 

obedecer às regras específicas da ANS, e os impactos à sustentabilidade como 

operadora de planos de saúde e aos seus consumidores, estando, logo, adequados 

aos critérios estabelecidos anteriormente. 

No que se refere às demandas repetitivas no âmbito dos Tribunais 

Superiores, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de repercussão 

geral em relação às demandas que versam sobre negativa de cobertura por 

operadora de plano de saúde, consoante Tema 611102, tendo como leading case o 

Agravo em Recurso Extraordinário nº 697.312,  por se tratar de matéria 

infraconstitucional, não pertencendo, portanto, à competência da Corte Suprema.  

O acórdão que julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1931103 

decidiu pela constitucionalidade de diversos artigos da Lei nº 9.656/98 e pela sua 

irretroatividade a contratos firmados antes de sua vigência, nos termos do art. 928, 

as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 

constitucionalidade, conquanto de obediência obrigatória, não integram o conceito 

de casos repetitivos. 

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, desde a vigência do Novo 

Código, houve a recomendação pela afetação de seis recursos para julgamento na 

modalidade de Recurso Especial Repetitivo, dos quais houve o julgamento do Tema 

952, sobre a validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o 

aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário. 

O Tema 989, discutiu sobre a possibilidade de o ex-empregado 

                                                           
102 A questão da responsabilidade civil por danos morais e materiais pela negativa de cobertura de 

atendimento por operadora de plano de saúde, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem 
os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, 
rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 
103 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA ATACADA. ALTERAÇÃO. PREJUÍZO. 

A superveniente modificação da norma impugnada, sem aditamento à inicial, implica o prejuízo do 
controle concentrado de constitucionalidade. PLANOS DE SAÚDE. REGÊNCIA. OBSERVÂNCIA. 
Os planos de saúde submetem-se aos ditantes constitucionais, à legislação da época em que 
contratados e às cláusulas deles constantes – considerações. (STF - ADI: 1931 DF - DISTRITO 
FEDERAL 0004171-82.1998.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 
07/02/2018, Tribunal Pleno) 
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aposentado ou demitido sem justa causa fazer jus à manutenção no plano de saúde 

coletivo empresarial quando, na atividade, a contribuição foi suportada apenas pela 

empresa empregadora, limitando a aferir sobre a diferença entre a coparticipação 

e efetiva contribuição de parte da fatura. Não foram apreciadas quaisquer 

implicações atuariais decorrentes da manutenção de beneficiário em um plano 

coletivo, sobretudo no que se refere à sinistralidade. 

Já o Tema 990, abordou se as operadoras de planos de saúde estão 

obrigadas ou não a fornecer medicamento importado, não registrado na ANVISA. 

No referido julgado, a Corte Superior adentrou, tão somente, na exigência da Lei nº 

9656/98 pelo registro, bem como a tipificação contida no próprio Código Penal 

oriunda da comercialização do fármaco. Não foi discutido sobre o fato de que 

permitir o fornecimento de remédios que não se submeteram aos trâmites da 

ANVISA representa, também, a ampliação da cobertura obrigatória para quaisquer 

medicamentos importados, dificultando a precificação das faturas dos planos de 

saúde. 

Os Temas 989 e 990 não adentraram nos aspectos econômicos e 

atuariais do funcionamento das operadoras de planos de saúde e a importância da 

manutenção do equilíbrio financeiro, estando fora dos critérios para exame neste 

estudo. 

Os recentes temas afetados pelo STJ: Tema 1016, acerca da validade 

de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa 

etária; Tema 1032, sobre a legalidade ou abusividade de cláusula contratual de 

plano de saúde que estabelece o pagamento parcial pelo contratante, a título de 

coparticipação, na hipótese de internação hospitalar superior a trinta dias 

decorrente de transtornos psiquiátricos; e o Tema 1034, que almeja definir quais 

condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a 

beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998; em decorrência 

de ainda estarem em julgamento, sem tese firmada até o presente momento, não 

serão contemplados neste estudo. 

Excluiu-se, também, a apreciação do Recurso Especial nº 1.733.013/PR, 

que discutiu acerca da taxatividade do Rol de Procedimentos da ANS, pois, embora 

seja de extrema relevância no tocante às questões deste trabalho, não houve a 

afetação do recurso para que seja julgado de acordo com a dinâmica prevista nos 

arts. 1.036 a 1.041, do Código de Processo Civil. 
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O Ministro Relator Luís Felipe Salomão, ante a pertinência da 

controvérsia, por meio de Decisão Monocrática, abriu prazo para manifestação de 

entidades relacionadas à saúde suplementar como amici curiae com fundamento 

no disposto no art. 138104 da Lei Adjetiva Civil.  

Tal fato, no entanto, não significa que o julgamento desse recurso 

ensejará a aplicação obrigatória prevista no art. 927. Assim, tendo em vista que o 

escopo deste estudo é voltado para demandas repetitivas, o Recurso Especial nº 

1.733.013/PR não será analisado, apesar de, provavelmente, ser utilizado como 

precedente para decisões futuras, mas como um precedente persuasivo, em 

consequência da apreciação minuciosa sobre o tema. 

Considerando que serão verificadas as repercussões no âmbito da 

jurisprudência do TJCE, limitou-se o presente estudo à análise de dois julgados: o 

REsp nº 1.568.244/RJ, do STJ, correspondendo aos recursos repetitivos; e o IRDR 

nº 8515565-07.2016.8.06.0000, do TJCE, para o incidente de resolução de 

demandas repetitivas, excluindo-se, portanto, o IRDR nº 0043940-

25.2017.8.26.0000, do TJSP105. 

 

3.2.1 O Tema 952: Recurso repetitivo REsp nº 1.568.244/RJ 

 

O fenômeno do envelhecimento da população brasileira está 

evidenciado na atualidade. Em 2008, a expectativa de vida, segundo o IBGE era 

de 72,86106 (setenta e dois vírgula oitenta e seis) anos, e, em 2018, passou para 

76,3 (setenta e seis vírgula três) anos107, representando um acréscimo de 30,8 

(trinta vírgula oito) anos em relação à previsão em 1940. Em verdade, a projeção 

                                                           
104 Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema 

objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de 
ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a 
participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade 
adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. 
105 Segundo o inciso I, do artigo 985, do CPC/15, a tese jurídica firmada no IRDR será aplicada, 

apenas, na área de jurisdição do respectivo tribunal. 
106 Em 2008, esperança de vida dos brasileiros chega a 72,86 anos. IBGE. Brasília, 01 dez. 2009. 

Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-
noticias/releases/13752-asi-em-2008-esperanca-de-vida-dos-brasileiros-chega-a-7286-anos. 
Acesso em: 15 jan. 2020. 
107 CRELIER, Cristiane. Expectativa de vida dos brasileiros aumenta para 76,3 anos em 2018. IBGE. 

Brasília,  28 nov. 2018. Disponível em:  https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-
agencia-de-noticias/noticias/26103-expectativa-de-vida-dos-brasileiros-aumenta-para-76-3-anos-
em-2018 . Acesso em: 15 jan. 2020. 
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de sobrevida para quem alcançou os oitenta anos segundo o Instituto é de que 

atinja cerca de 89,6 (oitenta e nove vírgula seis) anos ou mais. 

Com o processo de envelhecimento, associa-se a mudança do perfil 

epidemiológico do brasileiro. O País, como consequência de seu desenvolvimento 

econômico e melhora na qualidade de vida, deixou de ser marcado por uma alta 

taxa de mortalidade oriunda de doenças infectocontagiosas para, com o avanço da 

medicina, ser detentor de um perfil epidemiológico caracterizado por doenças 

crônicas e degenerativas108 com manifestação durante o envelhecimento, que 

exigem maiores cuidados diários com a saúde, refletindo, por conseguinte, na maior 

utilização dos planos de saúde com o avançar da idade.  

Como resultado, segundo o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar 

(IESS), a frequência do uso de terapias entre 2011 e 2017 cresceu 45,4%109 

(quarenta e cinco vírgula quatro por cento). Da mesma forma, entre 2017 e 2018 

houve uma variação de 10% (dez por cento) nas despesas assistenciais, 

correspondendo a um aumento nos gastos de R$15.153.061.227,69110 (quinze 

bilhões, cento e cinquenta e três milhões, sessenta e um mil, duzentos e vinte e 

sete reais e sessenta e nove centavos). Assim, a precificação das mensalidades 

dos planos de saúde deve acompanhar a variação das despesas a partir do 

aumento do uso, de modo a evitar eventual saída do plano de saúde por parte dos 

usuários que, na realidade, utilizam menos serviços de saúde.  

Sob essa perspectiva do mutualismo e da solidariedade, principais 

aspectos do modelo financeiro dos planos de saúde, a ANS, ao elaborar a 

Resolução Normativa 63/2003, após a promulgação do Estatuto do Idoso, 

estabeleceu as faixas etárias de acordo com o padrão de uso dos serviços 

fornecidos até os 59 (cinquenta e nove) anos, assim como limites para os índices 

de variação no preço, sendo certo que o perfil de utilização da última faixa etária é 

significativamente superior às anteriores. 

                                                           
108 Segundo o estudo “Cenário Epidemiológico do Brasil em 2033: Uma Prospecção sobre as 

Próximas Duas Décadas”, elaborado pela Fiocruz em 2015, a urbanização acelerada, sem a 
infraestrutura adequada, e o rápido envelhecimento da população, são algumas das principais 
causas do nosso perfil epidemiológico atual. Ao longo dos anos percebeu-se um aumento em 
Doenças Crônicas não Transmissíveis, particularmente de alguns tipos de Câncer e do Alzheimer e 
outras demências. 
109 Nota sobre a Variação dos Custos Médico-Hospitalares (VCMH) 
110 Sumário Executivo Da Análise Especial Do Mapa Assistencial Da Saúde Suplementar No Brasil 

- Ano: 2018 
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Segundo pesquisa de Trettel et al. (2018), a questão do reajuste sobre 

mudança de faixa etária representou 11,70% (onze vírgula sete) dos assuntos 

discutidos nas decisões do TJSP, equivalendo a um total de 475 (quatrocentos e 

setenta e cinco) acórdãos, demonstrando a relevância do tema e a tendência do 

crescimento das demandas quando se considera que, em 2018, 13% (treze por 

cento) dos brasileiros estava com mais de 60 (sessenta) anos com expectativa de 

alcançar 32% (trinta e dois por cento) do total da população111 em 2060. 

Assim, em 23 de novembro de 2016, a 2ª Seção da Corte Especial do 

STJ, a qual estão vinculadas as Terceira e Quarta Turmas do STJ, com a 

competência para julgar matéria de Direito privado, por unanimidade, aprovou, para 

os efeitos dos arts. 1.038 e 1.039 do CPC/2015, a tese jurídica: 

 

O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar 
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) 
haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos 
órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados 
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base 
atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o 
idoso. 
 

Além disso, mesmo que o percentual previsto na avença seja 

considerado abusivo, a Corte estipulou que o teor contratual não deve ser anulado, 

tendo em vista sua importância para que o fundo mútuo não se torne deficitário. 

Nesse caso, não cumprindo os critérios elencados na tese jurídica, deverá ser 

apurado o índice adequado durante o cumprimento de sentença, mediante perícia 

atuarial. 

O Recurso Repetitivo decorre de ação de revisão de cláusulas 

contratuais culminada com pedido de indenização por danos morais e de repetição 

de indébito ajuizada contra SAMOC S/A – Sociedade Assistencial Médica e Odonto 

Cirúrgica, iniciada em 22 de outubro de 2013, na 11ª Vara da Comarca do Rio de 

Janeiro no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro por uma beneficiária do 

referido plano de saúde. 

A autora alegou que, por ter completado 59 (cinquenta e nove) anos em 

julho de 2010 e, portanto, alcançado a última faixa etária dentro da estratificação 

                                                           
111 VETTORAZZO, Lucas. Cada vez mais velha, população brasileira chega a 208 milhões. Folha 

de São Paulo. São Paulo, 25 jul. 2018. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/07/com-populacao-cada-vez-mais-velha-brasil-
atinge-208-milhoes-de-pessoas.shtml. Acesso em: 09 jan. 2020. 
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prevista na Resolução Normativa nº 63/2003, houve um reajuste em sua 

mensalidade a partir do mês de agosto de 2010, conforme carta enviada pela 

operadora, representando um aumento de 88% (oitenta e oito por cento), passando 

de R$157,80 (cento e cinquenta e sete reais e oitenta centavos) para R$316,63 

(trezentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos), onerando excessivamente 

a consumidora. 

O argumento para defender a ilegalidade e, por conseguinte, a 

impossibilidade da majoração no valor do plano de saúde seria que, ao prever 

variação considerada exorbitante em sua cláusula contratual, exatamente para a 

faixa etária correspondente ao último ano antes de atingir a idade sob a tutela do 

Estatuto do Idoso, a operadora de plano de saúde almejava burlar a legislação e, 

por sua vez, estipulou um aumento excessivo que impossibilitava a continuidade 

da relação, ferindo o equilíbrio e a boa-fé contratuais previstos, também, pelo 

Código de Defesa do Consumidor. 

Foi ressaltado, como comparativo, que, nos intervalos anteriores, o 

reajuste variava entre 8% (oito por cento) e 15% (quinze por cento), saltando para 

até 110% (cento e dez por cento) na última faixa etária. Houve, destarte, na 

perspectiva da consumidora, a violação do artigo 15, §3º112, da Lei nº 10.741/2003, 

que proíbe a discriminação do idoso por meio da cobrança de valores diferenciados 

pelos planos de saúde.  

Em seu pedido final, requereu a nulidade da cláusula contratual, indicando 

como parâmetro para o reajuste por faixa etária, o índice anual indicado pela ANS 

em 2010 de 6,76% (seis vírgula setenta e seis por cento) ou a média aritmética das 

últimas três faixas etárias, resultando em 9% (nove por cento), conforme 

precedentes anteriores do TJRJ, e o pagamento de indenização a título de danos 

morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

O caso apresentou um aspecto que nem sempre era observado pelos 

magistrados em outros julgados, como foi aferido nas pesquisas jurídicas do tópico 

anterior. Em sua petição inicial, a própria autora ressalta que já havia ajuizado ação 

                                                           
112 Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de 

Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das 
ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a 
atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. [...]§ 3º É vedada a 
discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da 
idade. 
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prévia no rito dos Juizados Especiais, contudo, após sentença favorável, a Turma 

Recursal reformou a decisão para julgamento sem resolução de mérito pois a 

demanda dependia justamente da produção de prova pericial, em decorrência dos 

critérios financeiros a serem ponderados. 

A SAMOC, por sua vez, abordou a manutenção do equilíbrio financeiro-

atuarial. É de conhecimento comum que, com o avançar da idade, aumentam os 

gastos com a saúde, sendo incorporados à rotina consultas médicas, exames e 

internações, representando um custo e risco adicional para os planos de saúde. 

Assim, ao contrário da consumidora, a operadora embasou sua defesa no 

funcionamento do sistema, na diferença entre as duas formas de reajuste, 

explicando ao magistrado a dinâmica de cada um, bem como o ordenamento legal 

que permite tal conduta, de modo que inexistiria qualquer ilicitude no valor pago a 

título de mensalidade.  

O diferencial dessa ação para sua escolha, posteriormente, como 

repetitivo, é a apresentação de diferentes argumentos pela consumidora além de 

uma superficial alegação de percentual excessivo, assim como a extrema 

relevância da atuação de especialista técnico durante o laudo pericial que 

esclareceu a importância do reajuste de acordo com os perfis de utilização por faixa 

etária, bem como a ausência de abusividade no índice aplicado pela operadora. 

A realização de perícia em um processo que versa precisamente sobre 

o preço da mensalidade do plano de saúde foi crucial durante a sua futura escolha 

como causa-piloto e durante o julgamento e a definição da tese jurídica firmada.  

Em seguida, foi proferida sentença improcedente, fundamentando que 

“o perito foi igualmente categórico ao afirmar que o aumento praticado pela ré foi 

realizado em sintonia com o que pactuaram as partes e sem irregularidade 

matemática”, corroborada em 2ª Instância por Decisão Monocrática e, empós, por 

acórdão proferido pela 23ª Câmara Cível do TJRJ. 

O Recurso Especial interposto pela beneficiária indicava como lei federal 
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violada os artigos 4º, incisos I e III113; 6º, inciso III114; 7º, caput115; e 51, incisos IV, 

X, XIII, e §1º116, todos do Código de Defesa do Consumidor, que preveem princípios 

constitucionais e termos abstratos e subjetivos como abusividade, boa-fé, equidade 

e onerosidade, favoráveis à recorrente quando se considera que as cláusulas 

devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. 

Ao firmar uma tese jurídica vinculante, de fato, o STJ limita a amplitude 

e a variedade de interpretações de conceitos atribuídos aos referidos dispositivos 

legais, alcançando o propósito de estabilidade e previsibilidade. 

O recurso em comento foi admitido pelo TJRJ, ainda sob a vigência do 

antigo CPC, como representativo de controvérsia de acordo com o art. 543-C. Após 

a remessa dos autos para o Superior Tribunal de Justiça, todavia, houve novo juízo 

de admissibilidade, dessa vez, sob a vigência da atual legislação processual, visto 

que o relator não está vinculado à decisão da Corte Estadual. 

O Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva, em sua Decisão 

Monocrática, identificou a questão a ser submetida a julgamento como a “validade 

da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade 

conforme a mudança de faixa etária do usuário”, determinando a afetação perante 

a Segunda Seção e sobrestamento de todos os processos pendentes no território 

                                                           
113 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 

necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de 
seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e 
harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da 
vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; [...] III - harmonização dos interesses dos 
participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a 
necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos 
quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé 
e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; 
114 Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara sobre os 

diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, 
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; 
115 Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou 

convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de 
regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que 
derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade. 
116 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento 

de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que 
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a 
eqüidade; [...] X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira 
unilateral; [...] XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade 
do contrato, após sua celebração; [...] § 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem 
que: I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; II - restringe direitos 
ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou 
equilíbrio contratual; III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a 
natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. 
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nacional.  

A ênfase nesse momento inicial do repetitivo é para o fato de que o 

Relator, de plano, fez uso de sua faculdade prevista no art. 1.038, inciso I, do 

CPC/15, cientificando a Defensoria Pública da União (DPU); a Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS); a Federação Nacional de Saúde Suplementar 

(FenaSaúde); o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS); e o Instituto 

Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) para, caso desejassem, 

apresentassem manifestação por escrito. Ensejou-se, pois, a diversidade de 

argumentação técnica e representatividade das diferentes classes interessadas na 

controvérsia, em decorrência da repercussão social da questão de direito. 

A influência da abordagem econômica é perceptível ao constar na 

fundamentação não apenas do voto vencedor do Ministro Relator, como também 

de seus pares, a adoção de conceitos essenciais para a compreensão do 

funcionamento da saúde suplementar, como seleção adversa, mutualismo, 

equilíbrio econômico-financeiro; fazendo-se referência aos diversos pareceres 

acostados aos autos durante o processamento do repetitivo, dentre eles o emitido 

pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras – 

FIPECAFI, com a seguinte acepção:  

 

Conclui-se que a cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde 
conforme a mudança de faixa etária encontra fundamento no mutualismo 
e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e 
asseguradora de riscos, o que concorre para a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro do próprio plano. 
 

O estudo supracitado foi acostado aos autos na manifestação do IESS, 

cujas explicações sobre as semelhanças entre os aspectos técnicos, atuariais e 

financeiros envolvendo os planos de saúde e os seguros teve vasta influência na 

fundamentação apresentada no voto vencedor.  

A principal diferença entre os repetitivos e o IRDR se encontra, portanto, 

na limitação ao caso concreto. Como mencionado no capítulo prévio, no Recurso 

Repetitivo, não há uma dessubjetivização, representando um julgamento por 

amostragem, em que se escolhe uma ou mais causas que discutam a questão de 

direito controvertida, permitindo que a resolução do mérito dos recursos 

selecionados também forneça, consequentemente, a extinção de outras demandas 

equivalentes por aplicação da tese jurídica firmada (CABRAL, 2017). 
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Por tal motivo, diante das diversas formalidades inerentes à natureza do 

Recurso Especial, certos aspectos devem ter sido não apenas elucidados nos autos 

como, principalmente, pelo próprio Tribunal Estadual. 

Esse é o diferencial da causa-piloto escolhida, impulsionada pela perícia, 

desde seu início, as questões econômicas e atuariais foram apreciadas em todas 

as Instâncias, cumprindo o critério do prequestionamento. O Ministro Marco Buzzi, 

ao fundamentar seu voto-vista, demonstrou que, no âmbito do recurso repetitivo, 

os julgadores, apesar da definição de uma tese jurídica, permanecem limitados às 

nuances do caso concreto e aos requisitos desta Instância recursal: 

 

Logo, para derruir o silogismo decisório utilizado pela instância ordinária, 
seria imprescindível o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto 
fático-probatório sedimentado nestes autos, atraindo, por conseguinte, na 
hipótese, os óbices insculpidos nas Súmulas 05 e 07 do Superior Tribunal 
de Justiça. 

 

Nesse quesito, o fato de a parte recorrente ter oposto Embargos de 

Declaração, precisamente, visando ao pronunciamento do Tribunal a quo sobre a 

Resolução Normativa nº 63/2003, e alegado a nulidade do acórdão em seu apelo 

especial com fulcro no art. 535117, do antigo Código Processual, viabilizou a 

abordagem das referidas temáticas pelo STJ, sobretudo considerando o critério 

obrigatório do §6º do art. 1.036 de que “somente podem ser selecionados recursos 

admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da 

questão a ser decidida”. 

O acórdão objeto de apreciação do Tribunal Cidadão no Tema 952 havia 

adentrado em minúcias técnicas e jurídicas o que nem sempre é realizado pelas 

Cortes, fazendo-se alusão, nesse momento, aos dados estatísticos apresentados 

anteriormente, de que apenas 20% (vinte por cento) das decisões proferidas entre 

2003 e 2004 utilizaram a legislação específica da matéria em sua fundamentação 

e ao resultado de pesquisa do CNJ118 de que, em 2017, apenas 35% (trinta e cinco 

por cento) dos julgados utilizaram termos técnicos inerentes à demanda da saúde 

suplementar como “prescrição médica”. 

                                                           
117 Art. 535. Cabem embargos de declaração quando: I - houver, na sentença ou no acórdão, 

obscuridade ou contradição; II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. 
118 Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper). Judicialização da Saúde no Brasil: Perfil das Demandas, 

Causas e Propostas de Solução. 2019. Conselho Nacional De Justiça. 
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No referido aresto a quo, houve menção não apenas às conclusões do 

laudo pericial, como também ao fato de que a proibição do art. 15, §3º, do Estatuto 

do Idoso “não autoriza uma interpretação literal que determine, abstratamente, que 

se repute abusivo todo e qualquer reajuste baseado em mudança de faixa etária do 

idoso”. A bem da verdade, o TJRJ reconheceu a validade dos reajustes por 

mudança de faixa etária, desde que cumpridas certas condições semelhantes às 

elencadas pela Corte Especial em sua Tese Jurídica. 

Pelo teor da Súmula 7119 do próprio STJ e pela impossibilidade de 

supressão de instância, a Corte Superior está limitada aos argumentos e às 

questões fáticas e de direito discutidas pelas partes e pelo Tribunal a quo, de modo 

que o desenvolvimento de boas teses jurídicas, com complexos e pertinentes 

debates, depende da escolha de causas-piloto marcadas pelo amplo contraditório 

e por argumentações igualmente habilidosas durante o trâmite processual e, para 

tanto, necessita-se de uma cooperação entre as partes e os Tribunais para a 

produção de teses eficientes. 

A exemplo do REsp nº 1.568.244/RJ, desde seu processamento em 1ª 

Instância, a ação trouxe argumentos variados para enfrentar uma mesma questão 

de direito. Embora a defesa da SAMOC, nos diversos momentos processuais, 

tenha sido, de certa forma, objetiva, houve pedido expresso pela realização de 

perícia, já indicando em contestação os quesitos, fundamental para que constasse, 

na motivação dos julgados a quo favoráveis à operadora, conceitos econômicos e 

atuariais sobre a precificação dos planos de saúde.  

Tal fato demonstra a importância da escolha das causas-piloto com 

melhor dilação probatória para permitir maior discussão por parte dos próprios 

julgadores, visto que se deve ter em mente que o Judiciário precisa ser instado 

pelas partes, não podendo agir espontaneamente, sobretudo considerando o 

brocardo que, apesar de não se tratar de um dogma jurídico universal, ainda precisa 

ser respeitado na atualidade, quod nonest in actis non est in mundo120. 

Depreende-se que o caráter vinculante dos precedentes firmados na 

nova ritualística não apenas para os juízos a quo, mas também para os órgãos 

                                                           
119 Súmula 7 - A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. (Súmula 7, 

CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/1990, DJ 03/07/1990). 
120 Segundo o Dicionário Jurídico de Latim disponibilizado pelo Tribunal de Justiça Arbitral e 

Mediação do Brasil: “O que não se acha no processo, e conforme a disciplina processual, não existe. 
Aquilo que não se exterioriza em um ato, é abstrato, não sendo, portanto, deste mundo”. 
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fiscalizadores no âmbito da Administração Pública, ensejou uma maior publicidade 

e interesse por parte da sociedade. Houve espontânea participação de diversas 

entidades, independentemente da intimação pelo Judiciário, permitindo uma maior 

compreensão a respeito de todos os aspectos que envolvem o funcionamento do 

sistema da saúde suplementar. 

Apesar da não realização da audiência pública facultada no art. 1.038, 

inciso II, do CPC, por ter o Relator entendido que o tema afetado já se encontrava 

devidamente maduro para julgamento, aos diversos amici curiae foi concedido 

tempo para sustentação oral, o que, certamente, contribuiu para a formação da ratio 

decidendi. 

Depreende-se pela tese jurídica firmada que a Corte Especial não 

desconsiderou os preceitos constitucionais e demais princípios que regem nossa 

legislação, houve, não obstante, o reconhecimento de que também existe um 

ordenamento normativo importante e elaborado pela Agência Reguladora cuja 

competência foi outorgada pelo mesmo Poder Legislativo. 

Assim, foram estabelecidos os três critérios indicados inicialmente para 

a validade do reajuste por mudança de faixa etária, demonstrando uma ponderação 

entre a abordagem econômica do direito e a preservação do microssistema de 

defesa do consumidor, quais sejam: o dever da previsão contratual, privilegiando a 

hipossuficiência do consumidor e remetendo aos ditames do art. 54121, do CDC; a 

obediência às normas da ANS, reconhecendo a outorga legal como reguladora do 

mercado; e o emprego de índices razoáveis e concretos, com base atuarial idônea 

e que não onere demasiadamente o beneficiário. 

Apesar da utilização de uma terminologia abstrata e subjetiva no terceiro 

critério da tese jurídica, depreende-se que o STJ elencou em seu teor quesitos para 

nortear o julgador do que caracterizaria um reajuste “desarrazoado e aleatório”, ao 

especificar a necessidade de evidências concretas e base atuarial idônea, o que 

por si só remonta à ideia de uma dilação probatória complexa, com prova pericial. 

Inobstante a literalidade da tese jurídica, como discutido no capítulo 

anterior, a aplicação dos precedentes vinculantes não está limitada apenas ao 

                                                           
121 Art. 54. 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. [...] § 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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trecho da tese. Sua interpretação e emprego devem ser realizados de acordo com 

a ratio decidendi.  

Durante toda a análise do caso concreto que ensejou a afetação do 

repetitivo foi reconhecida a importância de se considerar os impactos econômicos 

em grande escala de várias decisões judiciais, determinando a remoção do reajuste 

por mudança de faixa etária em sua totalidade de maneira que, ao fim, a Segunda 

Seção da Corte Especial, após apreciar diversos estudos atuariais sobre a dinâmica 

específica dos planos de saúde, reconheceu que  referida modalidade de 

adequação do preço da mensalidade é essencial para a continuidade de todo o 

sistema.  

Em suma, a majoração das faturas com o avançar da idade dos 

consumidores é a medida economicamente eficiente na tentativa de evitar o 

colapso de um sistema que, a bem da verdade, é crucial para evitar uma maior 

desestabilização do SUS, considerando-se os mais de quarenta e sete122 milhões 

de beneficiários no âmbito da assistência privada à saúde. 

 

3.2.2 O incidente de resolução de demanda repetitiva – IRDR nº 8515565-

07.2016.8.06.0000 

 

No primeiro capítulo, foi explorado o processo de surgimento do mercado 

da assistência privada à saúde e as nuances mais relevantes e intrínsecas de seu 

funcionamento. No âmbito das operadoras de planos de saúde, contudo, merece 

destaque a atuação das Cooperativas Médicas, as Unimeds que, como já 

detalhado, enfrentam situação no mínimo desafiadora no mercado atual123. 

A atuação híbrida dessas entidades agrega ainda mais fatores externos 

e internos a serem considerados durante o cálculo do risco e a precificação do 

produto comercializado. Sob essa dinâmica, o cooperado é, ao mesmo tempo, 

dono, em sua condição de sócio, prestador de serviço e cliente. Somado a isso, 

dentro da atuação enquanto prestador de serviço, há o conflito de interesses 

                                                           
122 Dados Gerais: Beneficiários de planos privados de saúde, por cobertura assistencial (Brasil – 

2009-2019). ANS. Rio de Janeiro, 31 dez. 2019. Disponível em: < https://www.ans.gov.br/perfil-do-
setor/dados-gerais >. Acesso em: 15 jan. 2020. 
123 BRANDÃO, Raquel, GRAVAS, Douglas. Após perda de 3 milhões de clientes, cem planos de 

saúde fecham as portas. Estadão. São Paulo, 05 ago. 2018. Disponível em:   
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,apos-perda-de-3-milhoes-de-clientes-cem-planos-
de-saude-fecham-as-portas,70002430740. Acesso em: 17 jan. 2020. 



114 

                                                                                                                                                                                                                            

porquanto atua como um dos principais indutores de custos médicos, que, sem o 

devido equilíbrio, podem inviabilizar a solvência e sustentabilidade da Cooperativa.  

Acrescente-se ainda que em 2006 o Conselho Regional de Medicina do 

Estado de Pernambuco (CREMEPE)124 destaca o início de um processo de 

depleção de profissionais médicos, ocasionado pela multiplicação de escolas 

médicas que lançam, proporcionalmente, mais formandos no mercado de trabalho. 

O Conselho ressaltou que 55 (cinquenta e cinco) das 159 (cento e cinquenta e 

nove) instituições de ensino do curso à época foram criadas apenas no início do 

século XXI. Em 2017, de acordo com o Conselho Federal de Medicina (CFM), o 

Brasil possui 291 (duzentos e noventa e um) cursos de medicina e com a 

expectativa de formar, anualmente, 29.996 (vinte e nove mil, novecentos e noventa 

e seis) médicos125. 

Em suma as cooperativas, além da adoção de políticas corporativas e 

financeiras comuns a qualquer outra operadora sob o ordenamento normativo da 

ANS, precisam conciliar, ainda, os impactos da saturação e desvalorização 

surgidos no ramo da medicina e sua repercussão econômica, financeira e, até 

mesmo, comercial, sob a ótica do princípio da adesão livre e voluntária ao 

cooperativismo. 

Como saída, as Unimeds passaram a aplicar processos de seleção 

pública126 cujos critérios e vagas são definidos de acordo com as demandas de 

seus beneficiários, assim como a viabilidade financeira da cooperativa em arcar 

com os custos inerentes a cada novo cooperado, que também representa um fator 

de indução de demanda enquanto prestador de serviços dentro de uma operadora 

de planos de saúde.  

Essa medida, no entanto, representou um obstáculo para o livre ingresso 

dos novos formandos, cujo número cresce gradualmente, ensejando, como 

resultado, o ajuizamento de ações sobre uma mesma questão de direito, com forte 

tendência a aumentar, considerando que, segundo a publicação da Demografia 

                                                           
124 Medicina Saturada. CREMEPE. Disponível em: http://www.cremepe.org.br/2006/10/23/medicina-

saturada/. Acesso em: 18 jan. 2020. 
125 GUIMARÃES, Keila. MEC quer proibir novos cursos de medicina. Mas o Brasil tem mais médicos 

do que precisa?.  BBC Brasil. São Paulo, 02 dez. 2017. Disponível em:  
https://www.bbc.com/portuguese/geral-42186972. Acesso em: 10 jan. 2020. 
126 Unimed Fortaleza obtém vitória contra novos cooperados. Diário do Nordeste. Fortaleza, 11 set. 

2014. Disponível em:  https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/metro/unimed-
fortaleza-obtem-vitoria-contra-novos-cooperados-1.386279. Acesso em: 08 jan. 2020. 
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Médica no Brasil 2018127, ao coletar dados das unidades federativas entre 2014 e 

2015, foram realizadas 16.323 (dezesseis mil, trezentos e vinte e três) inscrições 

de médicos recém-formados nos CRMs, destes sendo 635 (seiscentos e trinta e 

cinco) apenas no estado do Ceará. O mesmo estudo identificou que, entre 1920 e 

2017, enquanto a população brasileira cresceu 577,8% (quinhentos e setenta e sete 

vírgula oito por cento), o número de médicos aumentou em proporção 3,7 (três 

vírgula sete) vezes superior. Ou seja, há que se considerar ainda a função social 

das cooperativas médicas e encontrar a solução economicamente eficiente para 

toda a coletividade, também interessada no funcionamento das cooperativas. 

Diante dessa conjuntura, escolheu-se como paradigma para a 

apreciação dos trâmites do novel incidente de resolução de demandas repetitivas 

do art. 928 envolvendo saúde suplementar, o Tema nº 1 do Tribunal de Justiça do 

Estado do Ceará, IRDR nº 8515565-07.2016.8.06.0000, que, apreciando a questão 

de direito sobre a “necessidade, ou não, de processo seletivo para inclusão de 

profissional médico nos quadros da UNIMED”, firmou a seguinte tese jurídica:  

 

Não é abusiva, tampouco discriminatória e arbitrária, a exigência de 
seleção pública prevista no Estatuto Social de Cooperativa que opera 
plano de saúde, tendo em vista que não incumbe ao Poder Judiciário, pelo 
viés da impossibilidade técnica, intervir no funcionamento das 
cooperativas, sob pena de ferir os princípios Constitucionais da autonomia 
deliberativa, da não intervenção estatal, da livre associação, além de 
preservar a isonomia, insculpidos no art. 5º, Caput, Inciso XVIII da 
Constituição Federal, e está em consonância com o disposto no art. 4º, 
inciso I c/c o artigo 29, da Lei nº 5.764/71128. 
 

Inicialmente, a questão de direito levantada pelo IRDR pode não 

aparentar imediata correlação com a temática de estudo neste trabalho. As 

cooperativas médicas que também prestam serviços no âmbito da assistência 

privada à saúde, todavia, possuem uma limitação técnica que enseja 

obrigatoriamente a abordagem econômica do direito e mitiga o princípio das portas 

abertas, que ensejaria o livre acesso de médicos à cooperativa. Na verdade, deve 

haver um equilíbrio entre a quantidade de médicos cooperados e beneficiários do 

plano, mantendo-se, simultaneamente, a solvência da cooperativa enquanto 

                                                           
127 SCHEFFER, M. et al. Demografia Médica no Brasil 2018. São Paulo, SP: FMUSP, CFM, 

Cremesp, 2018, p. 286. 
128 Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas – TJCE. Disponível em: < 

https://www.tjce.jus.br/planilhas/incidentes-de-resolucao-de-demandas-repetitivas-tjce/>. Acesso 
em: 12 jan. 2020. 
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operadora sob a fiscalização da ANS. 

No incidente em análise, o aspecto determinante para a definição da tese 

jurídica foi exatamente a finalidade social da entidade, visto que a questão de direito 

abrangeu especificamente as cooperativas médicas que prestam serviços de 

assistência privada à saúde. A motivação para o pedido de instauração foi o grande 

número de médicos demandando o Poder Judiciário para ingressar em referidas 

entidades, visando ao acesso aos beneficiários dos planos de saúde, futuros 

clientes, alegando a dificuldade de inserção no mercado e exercício da profissão, 

principalmente para os recém-formados.  

Assim como no Tema 952, sobre reajuste da mensalidade após a 

mudança de faixa etária, alcançou-se o entendimento de que o princípio abstrato 

da porta aberta deve ser apreciado de acordo com os outros aspectos objetivos e 

concretos do mercado da saúde suplementar, que impactam no equilíbrio 

financeiro-atuarial de uma operadora de planos de saúde e os efeitos para seus 

consumidores, mormente, dentro da primazia da defesa do consumidor, que será 

prejudicado com, porventura, o encerramento da cooperativa. O princípio da 

preservação da empresa também foi levado em consideração. 

O segundo capítulo demonstrou que, a despeito de o processamento e 

os objetivos do Recurso Repetitivo e do IRDR serem similares, a discrepância se 

encontra nas etapas de instauração, como restará demonstrado neste tópico. Ao 

contrário do ocorrido no Tema 952, malgrado o Tema nº 1 do TJCE ter sido 

impulsionado pelo Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0621834-

12.2016.8.06.0000/50000, este serviu, apenas, como uma causa-modelo para o 

IRDR. 

Ou seja, há a dessubjetivização da atividade jurisdicional, uma cisão, 

como leciona Temer (2017), em relação ao caso concreto original, o que justifica o 

teor dos parágrafos 1º e 2º do art. 976 e torna a análise das particularidades do 

caso abordado no Agravo Interno dispensável para a efetiva compreensão da 

questão de direito submetida à apreciação. 

A causa-modelo, composta somente pelos fatos estritamente 

necessários para identificar a questão de direito envolta da qual se encontra a 

controvérsia a ser dirimida, decorre de médicos que, visando a ter acesso à carteira 

de clientes de cooperativas médicas que comercializam planos de saúde, buscam 

o Poder Judiciário para alcançar o ingresso imediato, sem submeterem-se à 
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realização de uma seleção pública meritocrática e ao número limitado de vagas, de 

acordo com a viabilidade econômico-financeira da Cooperativa enquanto 

operadora de planos de saúde. 

No presente caso, embora o IRDR compartilhe o mesmo desembargador 

relator do recurso que o suscitou, trata-se de uma eventualidade oriunda da 

distribuição por sorteio, inexistindo qualquer obrigatoriedade desse vínculo. Houve 

a retirada da pauta de julgamento do Agravo Interno nº 0621834-

12.2016.8.06.0000/50000, em decorrência do pedido de instauração do incidente, 

contudo, as partes do litígio constaram apenas como interessados e como 

suscitante o desembargador relator do Agravo, demonstrando a aludida 

objetivização característica do IRDR. 

Verificando os trâmites do Tema nº 1, é nítida a existência de duas etapas 

bem distintas e que diferem o IRDR dos Recursos Repetitivos, a primeira referente 

à admissibilidade e à instauração do incidente, limitada a aferir o cumprimento dos 

critérios legais, e a segunda correspondente ao julgamento do incidente e definição 

da tese jurídica, ambas decididas por órgão colegiado competente. 

O instituto dos Recursos Repetitivos se encontrava previsto no antigo 

Código de Ritos, de modo que o STJ já detinha a estrutura física e operacional 

adequada para seu processamento e juízo de admissibilidade, que pode ser 

realizado pelo próprio Relator. No caso dos Tribunais Estaduais e Regionais, estes 

tiveram que desenvolver a estrutura operacional necessária para o novo instituto, 

criado em pela Lei nº 13.105/2015.  

O pedido de instauração do Tema nº 1 foi realizado em 16 de agosto de 

2016, pelo Desembargador Relator do Agravo Interno nº 0621834-

12.2016.8.06.0000/50000, conforme previsto no art. 977, inciso I, e a respectiva 

sessão de admissibilidade do incidente ocorreu em 31 de outubro de 2016, apenas 

sete meses após o início da vigência do CPC/15, ocasionando extensa discussão 

não apenas acerca da questão de direito, como também sobre a interpretação e o 

emprego das regras legais sobre o processamento do primeiro IRDR na jurisdição 

do TJCE. 

Após o pedido de instauração do incidente, em consonância com o art. 

981, do CPC/15, foi designada sessão no dia 31 de outubro de 2016 para o 

julgamento pela Seção de Direito Privado da admissibilidade e consequente 

instauração do incidente. Conforme certidão da sessão de julgamento, foi indeferida 
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a possibilidade de oitiva prévia dos advogados presentes, porquanto a primeira fase 

procedimental de um IRDR prescinde da ampla e específica divulgação e 

publicidade em registro eletrônico no CNJ, prevista no art. 979, pois ainda não se 

havia adentrado no mérito da questão.  

Tal entendimento decorreu da interpretação de que o texto legal 

determina, explicitamente, que “a instauração e o julgamento do incidente serão 

sucedidos da mais ampla e específica divulgação e publicidade”, portanto, somente 

após a instauração do IRDR é que se faz necessária a farta propagação sobre o 

IRDR. Nos momentos processuais anteriores, serão averiguados apenas os 

pressupostos legais. 

Como demonstração da efetiva repetição de processos, constantes no 

art. 976, foi destacada a existência de trinta e quatro processos perante as Varas 

Cíveis, acostando os posicionamentos divergentes dentro da Corte, com a ressalva 

de que muitas das ações são compostas por múltiplos autores em uma mesma lide, 

configurando, para o órgão colegiado, “enorme polêmica [...] sobre as teses em 

confronto”.  

À primeira vista, tem-se que a quantidade de processos existentes 

quando da instauração do IRDR poderia não representar um número elevado. No 

entanto, havia, conforme ficou comprovado nos autos, na grande maioria dos 

processos, litisconsorte ativo, o que, no final das contas, resultava um universo 

imediato em torno de 150 (cento e cinquenta) médicos. 

A conclusão, no que se refere ao segundo critério elencado no art. 976, 

do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, foi de que “a manutenção 

desse cenário jurisprudencial conspira contra a segurança jurídica e impede a 

aplicação da legislação de forma isonômica aos médicos especialistas que estão 

recorrendo ao Poder Judiciário”. 

Ultrapassada a primeira etapa, foram adotados procedimentos 

semelhantes ao do Tema 952 pelo STJ referentes ao processo de elucidação das 

questões de direito para o julgamento do incidente. No próprio acórdão da 

instauração do IRDR, foi determinada a suspensão dos demais processos em 

trâmite no estado, a intimação da ANS, do Conselho Regional de Medicina do 

Estado do Ceará – CREMEC e do Sindicato dos Médicos do Ceará para 

manifestação. 

Após a delimitação da questão de direito a ser discutida, o cerne da 
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controvérsia residiu em definir se a exceção  da “impossibilidade técnica”, prevista 

na Lei nº 5.764/1971129 para a adesão voluntária e o número ilimitado de 

associados dentro da cooperativa, seria apenas do profissional médico (habilitação 

técnica) ou da própria cooperativa de prestar os serviços aos cooperados. 

O inciso I do art. 4º da Lei 5.764/71, que espelha o princípio da adesão 

voluntária, visa a atender uma característica própria do regime jurídico das 

sociedades cooperativas, relacionado à conformação da sua estrutura societária, 

no sentido de permitir que o ingresso de novos sócios ocorra em obediência aos 

seus atos constitutivos, assegurando maior flexibilidade na condução de seus 

objetivos institucionais. 

O princípio da adesão voluntária, assim, constitui um facilitador da 

movimentação de sócios (ingresso/saída) em um modelo societário que se 

caracteriza justamente pela alteração dinâmica de seus integrantes, não se 

confundindo absolutamente como uma outorga de direito subjetivo a qualquer 

pessoa de ingressar em uma cooperativa, independentemente dos critérios 

estatutários estabelecidos. 

Reconhecendo que o referido princípio não pode usurpar prerrogativas 

legítimas da cooperativa, é o entendimento do eminente catedrático português, Rui 

Namorado130: “A incontornável ‘porta aberta’, no entanto, não pode traduzir-se 

numa desproteção dos interesses legítimos da cooperativa.” 

Um dos argumentos apresentados em favor dos médicos que desejavam 

ingressar automaticamente na cooperativa é de que, tratando-se de médico 

diplomado, bastava comprovar a sua capacidade técnica, não podendo haver 

recusa no seu ingresso pela cooperativa, tampouco a exigência de submissão ao 

processo seletivo. 

Segundo a tese apresentada pelas cooperativas médicas, 

especialmente a Unimed Fortaleza, foi esclarecido que a Lei nº 5.764/71 é um 

diploma que trata das sociedades cooperativas em geral, não sendo uma norma 

específica das cooperativas de trabalho. Existem aquelas, como as cooperativas 

                                                           
129 Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de 

natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados, 
distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características: I - adesão voluntária, com 
número ilimitado de associados, salvo impossibilidade técnica de prestação de serviços; 
130 NAMORADO, Rui. A identidade cooperativa na ordem jurídica portuguesa (Artigo). 2001, p. 

11. 
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de consumo, em que a condição técnica do pretenso ingressante é irrelevante, pois 

não possui qualquer nexo com o objeto institucional perseguido por esse tipo de 

cooperativa. 

Quando um grupo de pessoas se une para formar uma cooperativa, o 

que se busca é que a sociedade lhes preste serviços e lhes destine benefícios que, 

isoladamente, não teriam condições de obter, de modo que não são os sócios que 

concretamente prestam serviços à cooperativa, mas sim o contrário. Essa 

orientação está consagrada expressamente no art. 7º, caput, da Lei 5.764/71: “as 

cooperativas singulares se caracterizam pela prestação direta de serviços aos 

associados”. 

No caso da Unimed Fortaleza, esta esclareceu nos autos que, na 

qualidade de cooperativa médica operadora de plano de saúde, a sua finalidade 

social seria disponibilizar para todos os médicos a ela associados o universo de 

clientes/consumidores a ela vinculados como contratantes de planos de saúde, ou 

seja, seria a cooperativa prestando serviços para o médico, e não o inverso. 

Apesar da clareza do dispositivo legal, houve intenso debate entre os 

julgadores pela simples circunstância de a Unimed Fortaleza também prestar 

serviços médicos a terceiros. Esse seria, no entanto, o meio pelo qual a Unimed 

Fortaleza presta serviços aos seus cooperados, por isso ser categorizada como 

uma cooperativa híbrida, pois tanto é uma operadora de planos de saúde, regida 

pela Lei nº 9.656/98, quanto sua constituição jurídica se deu na forma de 

cooperativa médica, desta feita adstrita à Lei 5.764/71. 

Existem muitas cooperativas que não prestam serviços, como a 

cooperativa de consumo, na qual pessoas comuns se unem para aquisição coletiva 

de bens com maior poder de barganha. Esse exemplo corrobora o entendimento 

de que a impossibilidade técnica é da cooperativa em relação ao seu universo de 

cooperados. 

O princípio da autonomia cooperativista, contudo, expressa não apenas 

a liberdade no seu modo de constituição, afastando qualquer tipo de condicionante 

ou prévia autorização estatal – que não aquelas decorrentes de lei – , mas, 

principalmente, assegura o pleno e independente desenvolvimento de suas 

atividades, no sentido de reconhecer que as sociedades cooperativas são livres 

para ordenar, por meio de critérios próprios, os seus processos operacionais 

internos e o modo de seu funcionamento, na busca de seu objeto social. 
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Corolário do princípio da autonomia cooperativista, a Constituição 

Federal consagrou o princípio da não intervenção estatal, impedindo que o Estado 

intervenha no modo de funcionamento destas sociedades, pois, evidentemente, os 

seus rumos devem ser definidos e perseguidos pela própria cooperativa, a partir 

das especificidades de seu objeto e daquilo que for deliberado democraticamente 

por seus próprios sócios e consagrado nas disposições de seu próprio estatuto. 

Ou seja, o Estado, na qualidade de agente regulador da atividade 

econômica, tem por função prestar incentivo e estímulo ao cooperativismo, tal como 

previsto no art. 174, § 4º131, da Constituição Federal, e não criar embaraços 

decorrentes da interferência no âmbito de suas deliberações internas. 

Na sequência do IRDR alencarino, a Unimed do Brasil – Confederação 

Nacional das Cooperativas Médicas requereu a inclusão no feito, na qualidade de 

amicus curiae, com esteio no art. 983 do CPC, e outras entidades, como Ministério 

Público Estadual, a Comissão Estadual e Nacional de Saúde Suplementar da OAB. 

Houve a designação da audiência pública e a juntada dos documentos 

atuariais e pareceres técnicos preparatórios para as sustentações, com o 

questionamento acerca do quê consistiriam as diligências necessárias, elencadas 

no art. 983 do CPC, e a dilação probatória, não permitida no IRDR, por se tratar tão 

somente de uma questão de direito, e não de um litígio entre partes, almejando-se 

a formulação de uma tese jurídica. Por conseguinte, não pode haver qualquer 

produção de provas. 

Como elucidado por Marinoni (2017), não obstante o legislador, ao 

permitir de maneira abrangente a realização de diligências para se depreender a 

extensão que a tese pode alcançar, não aspira os mesmos propósitos que a 

instrução no trâmite da ação ordinária, isto é, adentrar na verdade real e adequar a 

norma ao caso concreto. O intuito é viabilizar, por meio de depoimentos de 

especialistas, uma variedade de argumentos capazes de fornecer um entendimento 

mais próximo da realidade jurídica, econômica e social sobre a questão posta em 

debate. 

                                                           
131 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. [...] § 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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A realização de audiência pública possibilitou a participação de 

especialistas como Guilherme Gomes Krueger132, que destacou a importância de 

se averiguar o impacto da livre adesão nos consumidores dos planos de saúde 

fornecidos pelas cooperativas médicas. A peculiaridade de uma cooperativa 

atuando no mercado da saúde suplementar exige, inevitavelmente, que seja 

abordado o fenômeno da indução de demanda, sobretudo quando se discute o livre 

ingresso de médicos. 

Se o número de beneficiários permanece estável e o ingresso de novos 

sócios continua a ocorrer, há um comprometimento da atuação da cooperativa com 

o aumento de custos decorrentes da admissão destes profissionais, não apenas 

com apoio logístico, recursos humanos, etc., mas, especialmente com o impacto 

de novas admissões no aumento de solicitações médicas, que vão acarretar novas 

despesas assistenciais (consultas, exames, internamentos, cirurgias, etc.), as 

quais, ao final, serão suportadas pela própria cooperativa junto aos seus 

prestadores de serviço, impactando no seu equilíbrio econômico financeiro. 

A esse respeito, a análise econômico-financeira promovida no âmbito 

das cooperativas médicas evidencia que o ingresso de novos sócios não abarca 

apenas demanda ociosa, mas potencializa a realização de novos atendimentos que 

não ocorreriam se não houvessem novas admissões, aumentando assim os custos 

assistenciais da cooperativa, e, neste sentido, é que a abertura dos processos de 

seleção pública deve guardar paridade com padrões quantitativos que assegurem 

a qualidade do atendimento (relação beneficiários x médicos cooperados), e ao 

mesmo tempo avaliar o comportamento do mercado (número de clientes x 

necessidades assistenciais), e o próprio impacto financeiro destas admissões nos 

custos finais da cooperativa, observadas as peculiaridades técnicas do setor de 

saúde suplementar. 

Neste cenário, no qual o ingresso de novos sócios impacta diretamente 

na atuação da cooperativa, compete a esta, exclusivamente, exercer a função 

administrativa e técnica de abrir ou não vagas nas respectivas especialidades, o 

                                                           
132 Advogado e economista, especializado em gestão de cooperativas pela Universidade Católica 

de Brasília, autor de diversas obras sobre o funcionamento das cooperativas, tendo atuado na 
Organização das Cooperativas Brasileiras. Possui graduação em Economia pela Universidade 
Candido Mendes (1992) e em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1992). Possui 
mestrado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2011) e é doutorando em Direito 
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
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que, por decorrer da própria atividade em que está inserida, constitui decisão de 

caráter interno, que não constitui qualquer abusividade e, desse modo, não pode 

ser tutelada pelo Estado ou por terceiros que desconhecem a complexidade de seu 

funcionamento e sobretudo as pesadas exigências técnicas e financeiras impostas 

à sua atuação pela agência reguladora (ANS). 

Vislumbrou-se, durante a instrução do incidente que com o aumento 

progressivo do número de demandas por força do elevado número de novas 

faculdades de medicina no estado do Ceará133, o que semestralmente projeta no 

mercado novos profissionais, como explanado anteriormente, a expectativa seria 

de que a cooperativa não seria capaz de auferir receita suficiente para custear as 

despesas oriundas do livre ingresso de médicos na cooperativa. 

 Durante a audiência a pública, houve a projeção de números da Unimed 

Fortaleza de expectativa de ingresso de aproximadamente 552 (quinhentos e 

cinquenta e dois) médicos por ano, com um custo individual mensal de R$29.082,77 

(vinte e nove mil e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos), resultando em 

uma despesa mensal de R$16.053.689,04 (dezesseis milhões, cinquenta e três mil, 

seiscentos e oitenta e nove reais e quatro centavos), sem sequer levar em conta os 

já existentes 4.161 (quatro mil, cento e sessenta e um) cooperados134. 

A promoção de uma audiência pública permitiu a explanação de 

conceitos técnicos primordiais além do conhecimento jurídico, refletidos no 

complexo debate argumentativo entre os magistrados no julgamento do incidente. 

A importância da participação de especialistas representantes das classes 

interessadas pode ser sintetizada em trecho do voto vencedor acentuando que, dos 

14 (quatorze) participantes da audiência pública, “9 (nove) concluíram 

favoravelmente à tese da necessidade de certame público para a inclusão de novo 

cooperado/médico às Cooperativas da espécie, enquanto 4 (quatro) contra”. 

Enquanto no REsp nº 1.568.244/RJ, a aceitação pela prevalência de 

uma abordagem econômica das questões jurídicas foi unânime perante a Segunda 

Seção, houve divergência dentro da Seção de Direito Privado do TJCE, quando do 

julgamento final do IRDR. A maioria de votos correspondeu a nove favoráveis à tese 

                                                           
133 AUGUSTO, Phillipe. Uece abre nova turma de Medicina e dobra número de vagas por ano. 

Governo do Estado do Ceará. Fortaleza, 22 fev. 2019. Disponível em: 
https://www.ceara.gov.br/2019/02/22/uece-abre-nova-turma-de-medicina-e-dobra-numero-de-
vagas-por-ano/. Acesso em: 28 nov. 2019. 
134 Dados apresentados à fl. 853 dos autos. 
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sugerida pelo Relator, sobrepondo seis votos para a tese divergente, 

transcrevendo-se trecho de fundamentação discordante135: 

 

Dessa forma, feita a necessária divisão de atuação da empresa não 
comporta analisar a aplicação dos princípios cooperativos levando em 
consideração se isso implicará em desequilíbrio financeiro, aumento de 
prestação mensal para os usuários ou modificação na remuneração dos 
médicos, como pretende a UNIMED, por se tratar de questão metajurídica, 
posto que inadmissível submeter o direito à economia ou às finanças. 
 
 

O voto divergente ressaltou que a modalidade escolhida como 

cooperativa para atuar dentro do Sistema da Saúde Suplementar proporciona 

benefícios decorrentes do tratamento diferenciado conferido pela Administração 

Pública, em contrapartida, permitir que aspectos econômicos fossem suficientes 

para justificar a mitigação do princípio da adesão voluntária por meio da realização 

de certame público seria permitir que um grupo privilegiado de sócios determinasse 

os critérios de ingresso, violando o próprio modelo cooperativista. 

Demonstrando a variedade de argumentação impulsionada pelo IRDR, 

para seu convencimento da repercussão financeira de uma política de admissão 

compulsória, a Juíza convocada, Marlúcia de Araújo Bezerra, que votou com a 

maioria para chancelar a exigência de seleção pública por parte da cooperativa, 

elucidou também os custos que uma ausência de critérios na escolha de 

cooperados ocasionaria às operadoras em decorrência da responsabilidade civil 

solidária136 e objetiva pelos atos do cooperado na prestação do serviço de 

                                                           
135 Voto Vista à fl. 1186 dos autos. 
136 AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. INSTITUIÇÃO PRESTADORA DO SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO EMERGENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se, na hipótese 
de "paciente que sofreu AVC (acidente vascular cerebral), com agravamento, face a demora nos 
primeiros socorros e diagnóstico médico equivocado" (fl. 967). A ação foi ajuizada contra a 
operadora de plano de saúde, o serviço de socorro de emergência e a médica socorrista, com a 
condenação solidária dos requeridos. [...] 3. A responsabilidade da prestadora de serviços de saúde 
em que atua o médico é objetiva quanto à atividade de seu profissional. Nessa linha, a 
responsabilidade da parte agravante só seria excluída se comprovada a ausência de nexo de 
causalidade entre a conduta e o resultado, o que não é o caso dos autos [...] 5. O Tribunal local, 
com base nos elementos informativos dos autos e atento aos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, majorou a verba indenizatória a que foram condenados os requeridos, 
solidariamente, para R$ 80.000,00 para a primeira autora, paciente, R$ 40.000,00 para o segundo 
autor, marido, e R$5.000,00 para os demais autores, filhos, ressaltando que "o casal teve a vida 
praticamente ceifada pela incapacidade irreversível da vítima". 6. Agravo interno a que se nega 
provimento. (STJ - AgInt no AREsp 616.058/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 
julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018) 
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assistência à saúde, ou seja, eventuais prejuízos decorrentes de erros médicos 

seriam suportados também pela cooperativa. 

No âmbito do impacto financeiro decorrente da responsabilização civil, a 

realização de certame prévio é relevante também para selecionar criteriosamente 

os futuros prestadores de serviço aos beneficiários da cooperativa médica, tendo 

em vista que, de acordo com o Anuário de Segurança Assistencial Hospitalar no 

Brasil, do IESS, em 2017, 54.076 (cinquenta e quatro mil e setenta e seis) pessoas 

vieram a óbito como consequência de erro médico137. 

Em suma, a maioria do colegiado vislumbrou que o princípio das portas 

abertas é mitigado pela necessidade de se assegurar a sustentabilidade da 

cooperativa, pois esta ainda deve deliberar condutas administrativas internas que 

permitam o exercício da sua atividade econômica dentro do complexo e peculiar 

mercado da saúde suplementar.  

Como explanado no capítulo anterior, a eficácia de uma norma é medida 

pelos seus efeitos na sociedade, o direito não pode ser analisado tão somente em 

conceitos abstratos sem aferir também aspectos empíricos. Dessa forma, o 

entendimento prevalecente foi de que seria contraditório para o Poder Judiciário 

determinar a adoção do ingresso compulsório visando ao cumprimento do princípio 

cooperativista se, a longo prazo, representaria o fim da própria cooperativa.  

Tratava-se, em suma, do sopesamento da relação básica de oferta e 

demanda que qualquer pessoa jurídica exercendo uma atividade econômica 

precisa lidar diariamente para se manter no mercado, inclusive as cooperativas, 

como destacado no voto vencedor: 

 

Neste contexto, como sabido, tem-se que em um ambiente concorrencial 
onde a incerteza é elemento de real preponderância, - o erro grave é 
penalizado com forte perda financeira. Daí o cuidado que o gestor deve 
ter no cenário trabalhado da cooperativa, principalmente nas condições 
em a qual deve atuar. Vejam-se, a exemplo, o fechamento de inúmeras 
cooperativas do gênero e a punição de tantas outras pela ANS – Agência 
Nacional de Saúde, exatamente por questões de gestão138. 
 

 

Competindo privativamente à própria cooperativa estabelecer os limites 

                                                           
137 CALIGARI, Roberto. Erro médico causa seis mortes por hora no Brasil. Portal PEBMed. São 

Paulo, 08 out. 2018. Disponível em: https://pebmed.com.br/erro-medico-e-causa-de-seis-mortes-
por-hora-no-brasil/. Acesso em: 16 jan. 2020. 
138 Trecho às fls. 1123 dos autos. 
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de sua capacidade técnica (autonomia cooperativista), delineado no estatuto social, 

não pode a entidade ser obrigada a admitir novos cooperados de forma deliberada, 

além dos limites propostos, pois a impossibilidade técnica deve ser considerada em 

face da cooperativa, e não do pretendente, nos termos do art. 4º, caput e inciso I e 

art. 7º da Lei nº 5.764/71. 

Ao fim, o posicionamento predominante no julgamento do primeiro IRDR 

do Ceará foi no sentido de que, dada a extraordinária carga de responsabilidade 

que recai sobre a cooperativa em face da atuação dos seus sócios, médicos 

cooperados, e sobretudo em razão do rígido regime legal e regulatório a que está 

subordinada, além dos elevados custos da sua atividade, e especialmente do 

relevante papel social que exerce, não há como pressupor que o processo seletivo 

seja arbitrário ou discriminatório, ou que configuraria afronta aos princípios da 

adesão voluntária e livre associação, posto que a maior relevância dos interesses 

coletivos da cooperativa, em um juízo de proporcionalidade, justificam a 

necessidade do processo de seleção pública, dentro de um número limitado de 

vagas. 

 

3.3 Os efeitos dos precedentes vinculantes no âmbito do Tribunal de Justiça 

do Estado do Ceará  

 

No que se refere ao Tema 952, permaneceram, ainda, lacunas a serem 

preenchidas em decorrência da utilização de termos abrangentes pela tese jurídica, 

que ensejaram, inclusive, a instauração do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas nº 0043940-25.2017.8.26.0000 pelo TJSP.  

Em seu Ofício, o Desembargador Roberto Grava Brazil ressalta a 

exorbitante variedade de maneiras dentro da Corte de se interpretar o termo 

“variação acumulada”, destacando as diversas aplicações da tese jurídica do 

próprio Tema 952.  

O julgador elencou muitas decisões entendendo pela validade do 

reajuste, sem, contudo, fazer qualquer referência à Resolução nº 63/2003 da ANS; 

em outras palavras, o próprio magistrado realiza mera soma aritmética dos 

percentuais, havendo dupla incidência dos percentuais incidentes; há aquela que, 

inclusive, suscitam a regra normativa e não indicam a forma de cálculo utilizada: 
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Vilanizar o empresário, porque obtém lucro com sua atividade (sendo o 
lucro o fim último de qualquer atividade empresária, ainda que de 
relevância pública), como, muitas vezes, se busca fazer, tampouco 
constitui solução adequada. O lucro obtido com atividade empresarial 
exercida em consonância com as normas que a ela se aplicam não pode 
ser considerado predatório. 
 
 

Depreende-se que, em verdade, permanece uma controvérsia sobre a 

correta forma de interpretação de referida norma regulamentar, o que impossibilita, 

por si só, a aplicação da tese jurídica pelos juízos a quo. Ou seja, em relação ao 

Tema 952, de aplicação obrigatória em todo o território nacional, têm-se na 

realidade a continuidade de uma dissonância em sua interpretação proporcionada 

pela combinação de seu próprio texto abstrato e abrangente e pela cultura jurídica 

brasileira.  

Conquanto de extrema importância as mudanças promovidas pelo CPC, 

persiste a necessidade de se modificar a própria forma de as partes conduzirem as 

demandas e de os magistrados proferirem seus julgados, eximindo-se de apenas 

reproduzirem automaticamente os precedentes. 

Isso porque, inobstante não haver, por exemplo, uma determinação 

unânime do cálculo correto da variação entre as faixas etárias como determinado 

na Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, é de fácil percepção, pela análise do 

inteiro teor do próprio acórdão do REsp 1.568.244/RJ, que a simples apuração por 

meio de perícia atuarial seria capaz de dirimir o percentual correto e atender aos 

limites para os reajustes por mudança de faixa etária impostos pela a ANS, de modo 

que as partes da avença não sejam oneradas excessivamente. 

A tese jurídica do Tema 952 elenca, expressamente, a necessidade de 

verificação de base atuarial, já indicando a importância para a operadora de 

apresentar, ainda em sua defesa, os cálculos atuariais que ensejaram o índice de 

reajuste, como também alerta ao magistrado que aferir a razoabilidade do 

percentual não se limita apenas a estar de acordo com o poder financeiro de um 

único beneficiário. 

Assim como o julgador ao aplicar o precedente obrigatório por 

determinação do próprio artigo 489, §1º, incisos V e VI, deve adentrar para além 

dos termos da tese jurídica, mas aferir a motivação do julgado, as partes, já cientes 

da existência do entendimento vinculante, podem adotar estratégias processuais 

de maneira que a aplicação da tese favoravelmente seja inevitável, fornecendo os 
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subsídios necessários para o julgador durante a dilação probatória, como se extrai, 

inclusive, do processamento dos casos repetitivos analisados neste capítulo. 

Foi examinada, portanto, a aplicação das teses jurídicas do Tema 952 do 

STJ, com o propósito de averiguar se o TJCE está enfrentando problemática similar 

ao TJSP em relação à aplicação do precedente, e do Tema nº 1 da própria Corte 

Alencarina, também verificando se houve uma estagnação nas decisões, com a 

simples reprodução de precedentes, atentando também se há a prática do 

distinguishing e do overruling. 

Para tanto, utilizou-se o repositório eletrônico de jurisprudência 

disponibilizado pelo próprio Tribunal em seu sistema E-saj no âmbito de 1ª139 e 2ª140 

Instância com a aplicação de filtros com as palavras-chave associadas às duas 

teses jurídicas firmadas, contabilizando-se as decisões que, de fato, trataram de 

demandas sobre as questões de direito das referidas demandas repetitivas. 

Foi aferida, portanto, a forma de invocação do precedente, segundo os 

parâmetros do artigo 489, §1º, incisos V e VI, do CPC, para verificar as mudanças 

na jurisprudência cearense a partir dos novos precedentes vinculantes sobre Saúde 

Suplementar. 

 

3.3.1 A aplicação da tese jurídica do Tema 952  

 

No que se refere ao Tema 952, publicado em 19 de dezembro de 2016, 

em 2ª Instância, foram contabilizadas 43 (quarenta e três) decisões no TJCE que 

abordaram a questão de direito ali decidida, publicadas entre 2017 e 2019, destas, 

26 (vinte e seis) eram acórdãos e 17 (dezessete) decisões monocráticas. Em 1ª 

Instância foram verificadas, também, 17 (dezessete) sentenças.  

Dos arestos, seis não adentraram na tese jurídica, pois tratavam de 

Embargos de Declaração que não foram acolhidos com base na súmula 18141 da 

própria Corte, e três aplicaram o REsp nº 1.568.244/RJ, no sentido de que, para os 

planos firmados antes do Estatuto do Idoso e da Lei nº 9.656/98, aplica-se a norma 

                                                           
139 Consulta de Julgados de Primeiro Grau. Disponível em: https://esaj.tjce.jus.br/cjpg/. 
140 Consultas de Jurisprudência. Disponível em: 

https://esaj.tjce.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do?gateway=true. 
141 Súmula 18: São indevidos embargos de declaração que têm por única finalidade o reexame da 

controvérsia jurídica já apreciada.  Súmulas do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Fortaleza, 
p. 1 – 22, 2004. 
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vigente à época, e três foram proferidos pelo Órgão Especial, referentes à 

admissibilidade de Recurso Especial.  

A grande parte das decisões monocráticas em 2º grau, 70% (setenta por 

cento), eram referentes ao primeiro juízo de admissibilidade dos Recursos 

Especiais, realizado antes da remessa para o STJ, conforme o art. 1.030, do 

CPC/15, nesses casos, 17% (dezessete por cento) das decisões entenderam que 

o acordão recorrido estava em consonância com a tese firmada pelo Tribunal 

Superior e inadmitiu o recurso sem, contudo, indicar o percentual de reajuste por 

mudança de faixa ou a fundamentação do aresto impugnado, apenas com a 

transcrição da ementa e da tese jurídica.  

Em duas decisões, o motivo da inadmissibilidade não estava relacionado 

ao Tema 952, somente mencionado em decorrência das ementas dos acórdãos 

recorridos, e em outras duas foi aplicada a técnica do distinguishing para 

demonstrar que a tese jurídica não se aplicava ao recurso em análise, por se tratar 

de contratos de planos de saúde coletivos, decidindo pelo sobrestamento do feito 

até o trânsito em julgado do Tema 1.016 no STJ. 

Em duas decisões monocráticas de admissibilidade de Recurso 

Especial, contudo, foi reconhecida a necessidade de nova apreciação a contento e 

de acordo com os critérios da tese jurídica firmada pelo órgão julgador, 

determinando o retorno dos autos, em obediência às determinações do art. 1.040, 

inciso II, do CPC. 

Das quatro decisões monocráticas proferidas com fulcro na prerrogativa 

do art. 932, inciso IV, do CPC/15142, duas trataram de percentual de reajuste de 

70,36% (setenta vírgula trinta e seis por cento), inferior ao de 88% (oitenta e oito 

por cento) aplicado pelo caso concreto do REsp nº 1.568.244/RJ e, contudo, foi 

considerado demasiado e desprovido de razoabilidade. Em ambas as situações, a 

solução aplicada foi a não incidência total do reajuste.  

Em uma decisão monocrática, todavia, foi aplicado o juízo de retratação 

em sede de Agravo Interno, justamente para que fosse apurado o índice adequado 

em fase de cumprimento de sentença, como decidido no precedente vinculante, e 

                                                           
142 Art. 932. Incumbe ao relator: [...] IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula 

do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão 
proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de 
recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 
ou de assunção de competência; 
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em outra o próprio julgador, sem indicar seu método de cálculo, reduziu o percentual 

de reajuste por mudança de faixa etária para 30% (trinta por cento), em 

desobediência ao posicionamento do STJ no julgamento do recurso repetitivo. 

Dos vinte acórdãos analisados que de fato adentraram na matéria 

abordada pela tese jurídica em questão, vislumbra-se que esta é utilizada como 

justificativa para a manutenção de entendimento diverso daquele que motivou o 

precedente vinculante. Isso porque enquanto o Tema 952 partiu da premissa de 

que, dentro do microssistema da defesa do consumidor, deve-se, ainda, viabilizar 

a subsistência das operadoras de planos de saúde, o que se observou foi a 

manutenção das sentenças ou decisões liminares que determinaram a não 

incidência do reajuste por faixa etária.  

Em um dos acórdãos, por exemplo, foi mantida sentença que substituiu 

o percentual de 61,57% (sessenta e um vírgula cinquenta e sete por cento) pelo 

índice anual da ANS, sob a fundamentação de que a sentença recorrida estaria em 

consonância com o precedente vinculante por ter declarado nula a cláusula 

contratual prevendo o reajuste por mudança de faixa etária, quando o referido 

julgado determina a não nulidade da cláusula e posterior apuração do índice correto 

em cumprimento de sentença. 

Embora o caso concreto que ensejou o Tema 952, após laudo pericial 

concluindo pela inexistência de abusividade em um reajuste de 88% (oitenta e oito 

por cento), em casos de percentuais até mesmo inferiores, empregou-se a 

experiência comum como parâmetro de julgamento da abusividade, limitando-se a 

analisar apenas o percentual numérico em relação a um único beneficiário, ocorrido 

em 24% (vinte e quatro por cento) dos acórdãos, utilizando como fundamento para 

a remoção completa do reajuste expressões abstratas e subjetivas como 

“onerosidade excessiva” e “desarrazoado”, sem qualquer apreciação da “base 

atuarial”, também mencionada expressamente na tese jurídica, ou até mesmo dos 

critérios estabelecidos pela ANS, como exigido e realizado no recurso repetitivo.  

Em certos casos, ainda que os dois primeiros critérios fossem 

cumpridos, ao que tudo indica, permanecem indícios da vilanização do empresário. 

O uso de termos subjetivos no terceiro critério da tese jurídica firmada pelo Tema 

952, no justo intuito de alcançar um meio termo capaz de coibir condutas abusivas 

pelas operadoras, acabou por abrir margem para diversas interpretações pelos 

magistrados. 
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Em contraponto, o precedente do STJ, para assegurar a isonomia e 

segurança jurídica para o consumidor e para as operadoras, estabeleceu a 

importância da apuração do percentual adequado quando identificada abusividade, 

que será realizada por especialista durante a fase de liquidação de sentença. 

Ocorre que a Corte Superior, ao firmar uma tese jurídica aplicando termos abstratos 

como “desarrazoado” e “aleatório” sem indicar, expressamente, na própria tese, os 

métodos para se aferir essa onerosidade, deixou tal acepção ao arbítrio do 

magistrado. 

Somado a isso, há a tradição de não se analisar a ratio decidendi do 

precedente vinculante, como já debatido nesse trabalho, na causa-piloto do REsp 

nº 1.568.244/RJ houve perícia concluindo pela razoabilidade e necessidade de 

reajuste no percentual de 88% (oitenta e oito por cento), contudo, nos processos 

em que os juízos aplicaram o Tema 952 e entenderam que os reajustes, até mesmo 

aqueles inferiores a 88% (oitenta e oito por cento) eram desarrazoados, sequer 

houve a realização de perícia. 

O inteiro teor do próprio precedente fornece, por si só, informações 

suficientes sobre a matéria e a importância da participação de especialistas 

técnicos, contudo, somando todas as decisões de 1ª e 2ª Instâncias, quando o 

reajuste não foi excluído por completo, inobstante a expressa determinação do 

precedente vinculante pela não exclusão da cláusula, em 12% (doze por cento) dos 

julgados o próprio magistrado realizou o cálculo por meio de simples soma 

aritmética, ou estipulou o percentual sem indicar o cálculo, embora o precedente 

do STJ, expressamente, indique que haverá apuração em cumprimento de 

sentença.  

Foi possível inferir pela fundamentação dos julgados que a maioria dos 

Magistrados utilizaram como parâmetro, a bem da verdade, suas experiências 

pessoais do que seria desarrazoado e excessivamente oneroso para um único 

usuário. Em um acórdão, entendeu-se pela desnecessidade de perícia atuarial 

para, ao fim, considerar que o reajuste gerou uma vantagem injustificável ao plano 

de saúde. 

A despeito de o art. 375143 do CPC/15 permitir tal conduta, há, também, 

                                                           
143 Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do 

que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a 
estas, o exame pericial. 
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a ressalva para a aplicação da necessidade de oitiva de experts em assuntos 

técnicos e afetos a outras ciências das regras da experiência técnica. Diante de 

toda a conjuntura discutida neste trabalho, as ações judiciais sobre o sistema da 

saúde suplementar não podem ser aferidas excepcionalmente a partir da 

perspectiva leiga. 

Corroborando essa situação, nas decisões em que o fundamento para a 

não incidência do reajuste foi de que os percentuais devem ser estabelecidos em 

conformidade com os critérios da ANS, não houve qualquer questionamento 

perante a agência reguladora sobre a forma correta de cálculo da variação 

acumulada. 

O novo Código de Processo Civil, todavia, privilegia a cooperação entre 

todas as partes atuantes no processo144, de modo que se deve lembrar o papel das 

partes em fornecer ao magistrado durante o processo de dilação probatória os 

subsídios necessários, a exemplo do ocorrido justamente no processamento do 

Tema 952. Em 13% (treze por cento) das decisões em ambas as Instâncias, os 

reajustes foram anulados, pois não houve qualquer apresentação pela operadora 

dos cálculos que ensejaram os percentuais de reajuste ou os próprios contratos 

sequer previam o valor do índice em suas cláusulas. 

O efeito de previsibilidade dos precedentes vinculantes também se 

aplica aos litigantes. Em nenhuma das sentenças analisadas houve a realização de 

perícia. Nesse aspecto, caberia à parte diligenciar e requerer as provas necessárias 

para assegurar a comprovação do seu bom direito e que justifiquem, atuarialmente, 

os reajustes aplicados. Percebe-se que a dificuldade na convergência entre os 

julgadores na aplicação do precedente vinculante também pode ser atribuída aos 

operadores do direito representantes das partes interessadas. 

Assim como ocorreu no TJSP, a tese jurídica do Tema 952 não está 

sendo obedecida de maneira uniforme ou, até mesmo, em consonância com os 

preceitos discutidos no recurso repetitivo, vislumbrando-se, ainda, insegurança 

jurídica e imprevisibilidade das decisões. 

Ou seja, embora o inteiro teor do acórdão do REsp nº 1.568.244/RJ 

contenha informações e diretrizes suficientes para tanto magistrado quanto partes 

                                                           
144 Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 
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conduzirem adequadamente a demanda, a cultura jurídica brasileira ainda não 

acostumada com o sistema de precedentes do Common Law permanece como um 

obstáculo para a correta aplicação das teses jurídicas, especialmente, em ações 

sobre um mercado complexo como o sistema da Saúde Suplementar. 

 

3.3.2 A obediência à tese jurídica do IRDR nº 8515565-07.2016.8.06.0000 

 

Em semelhança ao exame feito sobre o Tema 952 do STJ, foi verificada 

a aplicação do Tema 1 do TJCE, firmado pelo IRDR nº 8515565-07.2016.8.06.0000. 

Da mesma forma, foi utilizada a ferramenta de busca do sistema E-saj, utilizando 

palavras chaves, inicialmente, referentes à matéria em comento e, logo após, 

incluindo o número do IRDR para aferir se há ainda a não obediência ao seu 

precedente.  

No total, foram contabilizadas 25 (vinte e cinco) decisões, das quais 16 

(dezesseis) foram sentenças e nove decisões de 2ª Instância. Todas as decisões 

mencionaram o incidente, contudo, apenas 03 (três) entenderam pela sua não 

aplicação. Vale destacar que duas eram decisões monocráticas referente ao 

cabimento de Recurso Especial que cumpriram, devidamente, a determinação do 

art. 489, §1º, ao motivar a admissibilidade recursal no sentido de que as 

insurgências haviam sido interpostas antes mesmo da instauração do IRDR, motivo 

pelo qual não incidiam no caso os ditames do artigo 985145, do CPC/15. 

Em suma, de todas os julgados posteriores ao incidente, apenas uma 

decisão monocrática entendeu pela sua não aplicação, demonstrando a existência 

de distinção no caso em julgamento e a causa-modelo utilizada no IRDR nº 

8515565-07.2016.8.06.0000, ou seja, a técnica de distinguishing, como demanda o 

art. 489, §1º, inciso VI, do CPC. 

Ao instaurar o incidente, foi delimitado que a situação em comum para 

aplicação da tese a ser fixada seria a necessidade de submissão a processo de 

                                                           
145 Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais 

ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do 
respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou 
região; II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no 
território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. § 1º Não observada a tese 
adotada no incidente, caberá reclamação. § 2º Se o incidente tiver por objeto questão relativa a 
prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será 
comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva 
aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada. 
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seleção pública para o ingresso de novos cooperados na Unimed Fortaleza. No 

julgado em questão, o juízo identificou que, à época, não havia no estatuto da 

cooperativa a previsão de certame prévio para admissão de médicos, diferindo o 

caso concreto da causa-modelo estabelecida pelo precedente.  

Com percentual de aplicação do incidente em 88% (oitenta e oito por 

cento) das decisões, vislumbra-se, na realidade, falha por parte dos peticionantes, 

56% (cinquenta e seis por cento) das sentenças são referentes a ações ajuizadas 

em 2018 e 2019, ou seja, quando os operadores do direito já possuíam ciência da 

tese jurídica firmada, transitada em julgado. Em seis ações, o autor foi, inclusive, 

previamente intimado para diferenciar a ação do IRDR, nesses casos, o 

promovente limitou-se a requerer o prosseguimento do feito ou apenas a suscitar 

jurisprudência do STJ.  

No entanto, ao magistrado singular somente é possível não obedecer ao 

precedente vinculante caso haja distinção (distinguishing) entre os casos. A 

superação do entendimento firmado, o overruling, somente é possível em duas 

situações, ambas além da competência do juízo de 1ª Instância, por meio do 

incidente de revisão da tese jurídica, dentro do próprio Tribunal, nos termos do art. 

986146, com limitada legitimidade para solicitar a sua instauração; ou por meio de 

recurso extraordinário ou especial referente à decisão de mérito, conforme o art. 

987147, do Código de Ritos. Essa segunda hipótese, não deve acontecer, pois o 

IRDR transitou em julgado no âmbito do próprio TJCE. 

Das 12 (doze) sentenças já publicadas extinguindo o feito em favor da 

cooperativa, aplicando o julgado de casos repetitivos, todavia, sete decisões foram 

objeto de recurso de apelação, sem, de fato, demonstrar qualquer distinção 

referente à tese jurídica que fundamentou a decisão recorrida ou superação do 

entendimento. Ou seja, mesmo que os julgadores apliquem, corretamente o 

precedente vinculante, com devida fundamentação, permanece a insistência de 

recursos, aos quais também está sendo negado provimento liminarmente. 

                                                           
146 Art. 986. A revisão da tese jurídica firmada no incidente far-se-á pelo mesmo tribunal, de ofício 

ou mediante requerimento dos legitimados mencionados no art. 977, inciso III. 
147 Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, 

conforme o caso. § 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de 
questão constitucional eventualmente discutida. § 2º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica 
adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no 
território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão 
de direito. 
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Dos julgados de 2ª Instância, 33% (trinta e três por cento) foram decisões 

monocráticas extinguindo o feito com base no art. 932, inciso III, reformando as 

sentenças em decorrência da aplicação do incidente e determinando que não seja 

efetuada a adesão imediata dos médicos autores das ações; e 33% (trinta e três 

por cento) foram acórdãos também aplicando o incidente com fundamentação 

semelhante. 

Dentro de sua autonomia garantida pela Constituição e chancelada pelo 

IRDR nº 8515565-07.2016.8.06.0000, em 19 de junho de 2019148, foi divulgado de 

edital de processo para seleção pública de novos cooperados, ofertando 320 

(trezentas e vinte) vagas em 42 (quarenta e duas) especialidades médicas que 

serão preenchidas mediantes três etapas compostas por prova objetiva, prova de 

títulos e curso sobre o cooperativismo, corroborando o já discutido no incidente de 

se selecionar os melhores e mais adequados profissionais como medida mais 

adequada para a sustentabilidade da cooperativa e de todos os seus stakeholders. 

O que se vislumbrou em relação à aplicação da tese jurídica do IRDR foi 

contrário ao verificado quanto ao emprego do precedente vinculante do STJ. 

Novamente, a conjuntura brasileira diversificada influencia até mesmo na dinâmica 

do Poder Judiciário. Ao possibilitar que os Tribunais Estaduais e Regionais formem 

seus próprios incidentes para julgamento de casos repetitivos, o novo Código 

permitiu a solução de demandas repetitivas de acordo com as necessidades locais 

(CABRAL, 2017). 

Em sua pesquisa qualitativa, o CNJ aferiu inclusive que as demandas 

sobre Saúde variam conforme a realidade social de cada unidade federativa149. 

Essas circunstâncias são refletidas na aplicação dos precedentes, o IRDR foi 

amplamente discutido pelos Magistrados cearenses, com efetiva participação de 

todos os julgadores lotados nas câmaras de Direito Privado, ou seja, a justiça 

alencarina tem profundo conhecimento acerca de todos os aspectos econômicos, 

                                                           
148 PROCESSO PARA SELEÇÃO PÚBLICA DE NOVOS COOPERADOS. Disponível em: 

https://www.tekyou.com.br/unimedfortaleza/selecao2019/. Acesso em: 12 jul. 2019. 
149 “A conclusão síntese que traz a pesquisa é a constatação de que não há um único fenômeno de 

judicialização da saúde, mas sim uma variedade considerável de assuntos, motivos de litigar e 
consequências sobre as políticas de saúde pública e de saúde suplementar, sobre oferta de serviços 
de assistência à saúde e sobre a sociedade de um modo geral. Essa miríade de assuntos está por 
trás da complexidade já revelada pela literatura ao tratar o tema”. Instituto de Ensino e Pesquisa 
(Insper). Judicialização da Saúde no Brasil: Perfil das Demandas, Causas e Propostas de 
Solução. 2019. Conselho Nacional De Justiça. 
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atuariais e sociais que envolvem a referida questão de direito. 

Por outro lado, inobstante a extensa publicidade, o julgamento do Tema 

952 pelo STJ ocorreu em um tribunal centralizado, na tentativa de uniformizar o 

entendimento sobre uma mesma questão em âmbito nacional, em um país de 

proporções continentais, o que ensejou o desenvolvimento de uma tese jurídica 

que, embora inovadora e mais atenta à efetividade da norma jurídica, utilizou 

termos mais amplos e com margem para diferentes interpretações pelos juízos a 

quo, os quais não participaram dos debates de maneira similar ao ocorrido no IRDR, 

dificultando, aparentemente, uma aplicação uniforme do precedente vinculante 

pelos tribunais pátrios.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O questionamento que impulsionou esta pesquisa foi se, após a vigência 

do novo CPC, pode-se vislumbrar mudança na perspectiva dos órgãos julgadores 

que, normalmente, limitar-se-iam aos aspectos fáticos e individuais dos casos 

concretos, passaram a aferir os impactos coletivos das questões submetidas a 

julgamento no que se refere à Saúde Suplementar. 

O cerne das modificações sobre as quais a justiça brasileira vem sendo 

submetida é a busca por uma maior efetividade da tutela jurisdicional, mormente 

em face do expressivo aumento de demandas massificadas que tratam de uma 

mesma questão de direito, no intuito de assegurar o direito constitucional da 

razoável duração do processo, bem como a segurança jurídica.  

A conjuntura que gerou a necessidade de reforma foi ocasionada pelo 

neoconstitucionalismo que  trouxe consigo transformações em relação à função do 

Judiciário na sociedade e seu consequente protagonismo no aumento da 

litigiosidade de ações envolvendo planos de saúde, sobretudo em decorrência da 

elevação da saúde ao patamar de direito constitucional, houve uma tendência 

jurisprudencial de equiparar o papel limitado de prestador de serviço das 

operadoras de planos de saúde com o papel de provedor universal do Estado 

estabelecido pela Lei Maior. 

Por meio da análise bibliográfica, aferiu-se que a doutrina vincula a 

estabilidade econômica e a globalização à massificação das demandas da 

sociedade atual, com destaque nas relações de consumo, o que explica o aumento 

do número de processos e o fenômeno denominado de judicialização da saúde, 

objeto de estudo pelo próprio CNJ.  

Ao longo do trabalho, sem a pretensão de esgotar a discussão sobre o 

tema, foi possível vislumbrar que a nova legislação processual civil criou institutos 

procedimentais para permitir, especificamente, a resolução de demandas 

repetitivas, proporcionando uma maior celeridade na tramitação dos feitos, além de 

almejar uma melhor eficiência da gestão de processos pelo Poder Judiciário, o que, 

inclusive, é previsto na Constituição Federal, em seu art. 37, bem como a razoável 

duração do processo. Sem esquecer da emenda à constituição de 2004, que incluiu 

o direito à razoável duração do processo dentre aqueles fundamentais listados no 

art. 5o. 
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O julgamento de casos repetitivos, da forma como se apresenta no 

CPC/15, acabou consagrando a influência do Common Law no ordenamento 

jurídico brasileiro, tendo cabimento quando, simultaneamente, identificar-se 

repetição de processos sobre a mesma questão de direito, com possibilidade de 

multiplicação expressiva da sua quantidade, bem como o risco da coexistência de 

decisões conflitantes, com risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, nos 

termos do art. 976 do CPC/15, preservando-se a ampla participação de todas as 

partes interessadas e do Ministério Público. 

Sob essa perspectiva, a utilização da nova ritualística dos precedentes 

vinculantes, implementada pelo CPC/15 aparece como uma solução para o Poder 

Judiciário no que se refere ao alto número de demandas envolvendo a Saúde 

Suplementar, consoante os diversos dados aferidos por pesquisadores 

mencionados no presente trabalho. 

Por ser um mercado de significativa relevância para toda a sociedade, 

porquanto cerca de 25% da população é usuária de planos de saúde, vislumbrou-

se que, nos julgamentos das demandas repetitivas, no âmbito do STJ, pelo REsp 

1568244/RJ, e, no TJCE, pelo IRDR nº 8515565-07.2016.8.06.0000, que houve 

uma maior preocupação pelos órgãos julgadores dos casos paradigmas, quais 

sejam, STJ e TJCE, com a repercussão da tese jurídica firmada para a solvência e 

sustentabilidade das operadoras, assim como para os outros beneficiários, cujas 

contribuições mensais formam o fundo que custeia todos os atendimentos médico-

hospitalares dos planos de saúde. 

Observou-se, a partir dos precedentes firmados sobre Saúde 

Suplementar, que a nova dinâmica de julgamento dos casos repetitivos privilegia a 

abordagem econômica do direito. Houve uma complexa discussão quanto à 

convergência entre eficiência e justiça, pois enquanto a abordagem econômica 

busca a eficiência nas relações jurídicas, a escola do direito civil-constitucional 

enxerga no direito um meio garantidor da dignidade da pessoa humana e dos 

demais preceitos constitucionais, ou seja, a influência econômica mira nas 

consequências, enquanto o direito civil-constitucional, nos valores e princípios. 

Os casos práticos foram marcados por uma influência da abordagem 

econômica de Posner, na qual doutrinas jurídicas e princípios econômicos devem 

convergir em fórmulas institucionais simétricas, visando a uma solução sustentável 

em prol do bem comum. Desta forma, o que se verificou foi o distanciamento do 
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julgador em relação às minúcias específicas do caso concreto e a maior atenção 

aos efeitos que um possível colapso do sistema da assistência privada à saúde, 

inclusive, para aqueles que dependem totalmente do serviço público para ter 

acesso à saúde básica.  

Para tanto, analisando o teor das fundamentações dos dois precedentes 

vinculantes escolhidos, foi possível depreender, também, a necessidade de 

esclarecimento sobre os aspectos técnicos que envolvem a dinâmica dos planos 

de saúde, embora similar aos contratos securitários, possui diversas externalidades 

que afetam de sobremaneira sua precificação. 

O Tema 952 do STJ foi um nítido exemplo de aplicação da abordagem 

econômica do Direito e da utilização do princípio da harmonização, de modo que a 

conclusão do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar um reajuste na mensalidade 

no percentual de 88% foi de que, na realidade, tal regulação do preço é essencial 

para garantir a sustentabilidade do fundo mútuo de reserva que assegura o custeio 

dos serviços médico-hospitalares prestados a todos os beneficiários, ou seja, 

anular a referida previsão contratual significaria beneficiar um único indivíduo em 

detrimento de toda a coletividade. 

Em verdade, a partir do repositório jurisprudencial do TJCE, constatou-

se que, nos julgados desfavoráveis às operadoras de planos de saúde sobre 

reajustes por mudança na faixa etária, não houve a realização de perícia atuarial 

que, apesar de estar disposta na tese jurídica firmada no Tema 952, não foi 

suscitada, sequer, pelas próprias partes. 

O Judiciário cearense, assim como o paulistano, encontra dificuldades 

em convergir em uma única forma de interpretação do repetitivo proferido pelo STJ 

discutido no presente trabalho. O que se pôde interpretar a partir dos dados 

coletados é que a utilização, nas teses jurídicas dos precedentes, de expressões 

abrangentes, com conceitos subjetivos, inviabiliza a própria uniformização da 

jurisprudência. 

Corroborando tal afirmação, o IRDR nº 8515565-07.2016.8.06.0000 

também demonstrou a importância de se encontrar a solução economicamente 

eficiente para toda a coletividade também interessada na continuidade do 

funcionamento das cooperativas médicas que operam no mercado da Saúde 

Suplementar, inovando não apenas por representar o primeiro incidente do novo 

Codex no TJCE, mas pela riqueza argumentativa no debate da controvérsia 
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envolvendo a questão de direito. 

Durante o julgamento, percebeu-se a importância da participação de 

especialistas auxiliando o Judiciário para compreender o funcionamento do 

mercado e as implicações econômico-financeiras para, inclusive, os próprios 

beneficiários/clientes das Cooperativas com a adoção de uma política de ingresso 

compulsório de cooperados, considerando-se que a base da regulação da Saúde 

Suplementar é composta, também, pela fiscalização econômica da ANS que exige 

indicadores de solvência por parte das operadoras. 

Verifica-se, pois, que o ordenamento jurídico brasileiro está evoluindo na 

criação de um sistema de precedentes, consoante recentes dispositivos elencados 

no CPC/15. Consequentemente, caberá aos operadores e aplicadores do direito a 

atuação com o fim de estabilizar os entendimentos dos tribunais. Para tanto, a 

adequada forma de argumentação assume relevância, tanto para aplicar quanto 

para afastar, corretamente, o precedente vinculante que vier a ser suscitado para o 

caso concreto, sem olvidar da existência de precedentes meramente persuasivos, 

que preservam a independência do magistrado. 

A bem da verdade, a justiça brasileira, que outrora havia se reestruturado 

para dar vazão a demandas individuais (Juizados Especiais, Varas Especializadas, 

Centros de Conciliação) terá que implantar uma sistemática mais institucionalista 

para dar vazão ao crescente número de demandas. 

Como consequência a mudança no perfil da população brasileira, com a 

tendência de crescimento no percentual de idosos, tornou-se de extrema relevância 

a uniformização de uma tese jurídica a respeito do reajuste por mudança de faixa 

etária, única modalidade de seleção de risco permitida pelo ordenamento jurídico 

para os planos de saúde, diante, inclusive, da multiplicidade de ações sobre a 

matéria, ensejando a afetação do Tema 952. 

Após o exame da aplicação das teses jurídicas pelo Tribunal de Justiça 

do Estado do Ceará, percebeu-se que, como consequência das expressões 

abstratas da tese do Tema 952, há, ainda, conflitos em se alcançar uma 

interpretação e obediência uniforme pelos juízos a quo, demonstrando a dificuldade 

de se adequar ao novo sistema de precedentes vinculantes do Common Law, 

sobretudo na tradição brasileira ainda não acostuma a adentrar e averiguar a ratio 

decidendi dos precedentes. 

No que se refere ao incidente firmado na própria corte alencarina, 
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minuciosamente debatido pela Corte Estadual, por outro lado, os Magistrados têm 

aplicado de maneira proficiente e em total respeito às determinações do art. 489, 

§1º, incisos V e VI, do CPC/15, denotando que a proximidade dos julgadores com 

a matéria e com o processo de desenvolvimento da tese jurídica pode afetar a 

efetividade do precedente. 

A partir da coleta e análise de decisões que versaram sobre as questões 

de direito discutidas nas teses jurídicas dos julgamentos repetitivos sobre Saúde 

Suplementar no âmbito da justiça cearense inferiu-se que, a dinâmica da nova 

ritualística pode ser utilizada como um mecanismo favorável à coletividade de 

beneficiários de planos de saúde, permitindo, ainda, a sustentabilidade financeira 

do setor, além de possibilitar a estabilidade e previsibilidade da jurisprudência 

nacional. 

O Judiciário, no entanto, ao assumir maior protagonismo social, deve, 

também, se desvencilhar da experiência comum e individualista, adentrando, por 

meio do auxílio de especialistas técnicos, inclusive de outras ciências, nas demais 

áreas da sociedade também afetadas pelo posicionamento jurisprudencial. 

Somente assim, com a efetiva harmonização entre os anseios das diversas partes 

interessadas, o poder Judiciário poderá alcançar o seu objetivo como agente capaz 

de contribuir na promoção da justiça distributiva almejada pela Carta Magna. 
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