.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR
TRIBUNAL FEDERAL

MINISTRO

PRESIDENTE

DO

SUPREMO

A REDE SUSTENTABILIDADE, partido político com representação no Congresso
Nacional, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.981.188/0001-07, com sede na SDS, Bl.
A, CONIC, Ed. Boulevard Center, Salas 107/109, Asa Sul, Brasília – DF, CEP
70391-900, contato@redesustentabilidade.org.br, e o INSTITUTO BRASILEIRO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR (“IDEC”), entidade civil sem fins lucrativos,
legalmente

constituída

desde

1987,

inscrita

no

CNPJ/MF

sob

o

nº

58.120.387/0001-08, sediada na Av. Marquês de São Vicente, nº 446, Salas
411/412, Barra Funda, São Paulo/SP, CEP 01139-000, neste ato representado por
sua Diretora Executiva Carlota Aquino Costa, vêm, por meio de seus procuradores
infra-assinados, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no art.
102, § 1º da Constituição Federal (CF/88) e nos dispositivos da Lei no 9.882/99,
ajuizar a presente
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (“ADPF”)
COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR
em face do art. 2º da RN 465/2021-ANS, ato do Poder Público expedido pela
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (“ANS”), pessoa jurídica de
direito público, agência reguladora federal, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
03.589.068/0001-46, sediada na Av. Augusto Severo, 84, Glória, Rio de Janeiro/RJ,
CEP 20021-040, por intermédio de seu Presidente, em virtude da violação a
preceitos fundamentais, como se passará a expor.
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I - DA COBERTURA NO ÂMBITO DA SAÚDE SUPLEMENTAR
a. Breve histórico sobre a regulamentação setorial
1.

O mercado de planos de saúde presta serviços para, aproximadamente, 49

milhões de usuários, percentual este que representa cerca de 24,5% da população
brasileira1. Trata-se de um mercado composto por serviços privados de assistência
à saúde, oferecidos pelas chamadas operadoras e seguradoras.
2.

Embora a CF/88 categorize a saúde como direito social, de caráter universal

e a ser atingido de forma gratuita a partir da ação estatal, as atividades privadas de
assistência à saúde são anteriores ao texto constitucional. Inexistia, porém, uma lei
específica que regulamentasse o mercado até o advento da Constituição.
3.

As primeiras entidades de autogestão e os embriões dos planos empresariais

datam das décadas de 40 e 50. A partir dos anos 60, por sua vez, passaram a ser
organizadas as cooperativas médicas, ao passo que, durante a década de 80,
observou-se um forte incremento da prestação de serviços privados em saúde2.
4.

Vale recordar que, diante desse cenário sem uma legislação própria, os

abusos sofridos pelos consumidores se multiplicavam e eram de diferentes ordens:
inexistiam critérios para a exclusão de procedimentos, para a fixação de reajustes
de mensalidades, para a fiscalização, para as garantias de atendimento das
necessidades dos usuários, dentre outras situações, conforme explica Mário
Scheffer, Professor Titular do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade
de Medicina da USP:
“Não menos preponderante, as notificações sobre os problemas relacionados aos
planos de saúde eram cada vez mais recorrentes nos Procons, nos Tribunais e
1

da
ANS
(atualizados
até
abril/2022).
Disponível
em:
Dados
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/sobre-ans/janeiro-planos-de-assistencia-medica-alcancam-48-9-milhoes-de-ben
eficiarios
2
TRETTEL, Daniela Batalha. Planos de saúde na Justiça: o direito à saúde está sendo efetivado?. 2009. Dissertação
(Mestrado em Diretos Humanos) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 23.
doi:10.11606/D.2.2009.tde-24112009-164837. Acesso em: 2021-04-12.
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nos meios de comunicação. Tinham grande repercussão as práticas abusivas,
como a limitação de dias de internação, inclusive em Unidades de Terapia
Intensiva (UTIs); o prazo de carência para para determinados tipos de
atendimento, em alguns casos até maiores do que a vigência dos contratos; as
exclusões de doenças pré-existentes, crônicas, infecciosas e congênitas; o
aumento nos preços das mensalidades; a rescisão unilateral do contrato por falta
de pagamento já a partir do primeiro dia de inadimplência; dentre outros
abusos”3.

5.

A extensão da cobertura assistencial, portanto, era determinada unicamente

pelos contratos, sem a existência de nenhuma padronização ou fiscalização anterior
ou posterior à redação da avença.
6.

O diploma legal aplicável aos contratos de planos de saúde antes do

regramento setorial foi o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Sabe-se que o
diploma consumerista é norma principiológica de interesse público, com raiz
originária, inclusive, de mandamento constitucional, conforme determinam os arts.
5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da CF/88 e art. 48 de suas Disposições Transitórias.
7.

Tamanha a importância do diploma consumerista para a regulação dos

planos privados de assistência à saúde, o CDC permanece aplicável a tais contratos
- exceto aqueles geridos por autogestão - conforme entendimento sumulado pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no enunciado de nº 6084.
8.

Após forte mobilização legislativa e da sociedade civil, incluindo a

participação de entidades representativas dos consumidores e de entidades
médicas, diante do enorme desequilíbrio existente entre consumidores e as
empresas, destacando-se, entre os problemas sofridos, as exclusões de cobertura
para tratamentos e procedimentos, a Lei nº 9.656/98 (Lei de Planos de Saúde,
LPS) foi, finalmente, editada5.
3

Tese SCHEFFER, Mario César. Os planos de saúde nos tribunais: uma análise das ações judiciais movidas por clientes de
planos de saúde, relacionadas à negação de coberturas assistenciais no Estado de São Paulo. 2006. Dissertação (Mestrado em
Medicina Preventiva) - Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006, p. 19.
doi:10.11606/D.5.2006.tde-02062006-105722. Acesso em: 2021-04-09.
4
Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por
entidades de autogestão.
5
SALAZAR, Andrea Lazzarini. A defesa da saúde em juízo. São Paulo, Editora Verbatim, 2009, p. 61
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9.

Após a vigência da referida lei, diversos aspectos, incluindo a cobertura de

cada segmentação - ambulatorial, hospitalar, obstétrica e odontológica - e as
limitações de atendimento passaram a ter expressa regulamentação legal.
10.

Neste sentido, o art. 10 da Lei 9.656/98 regulamenta o chamado

Plano-Referência, considerado, como o próprio nome indica, paradigma para todo o
setor.
11.

Este modelo de contrato deve ser obrigatoriamente fornecido pelas

operadoras, incluindo a realização de partos e de tratamentos para todas as
enfermidades previstas na Classificação Internacional de Doenças (CID) da
Organização Mundial da Saúde (OMS).
12.

Quanto às limitações de cobertura, o mesmo art. 10 elenca as hipóteses de

exceção à obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde, sendo estas as
seguintes.
“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;
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, observado o disposto no § 1o deste artigo;
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VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico;
VIII - procedimentos odontológicos, salvo o conjunto de serviços voltados à
prevenção e manutenção básica da saúde dentária, assim compreendidos a
pesquisa, o tratamento e a remoção de focos de infecção dentária, profilaxia de
cárie dentária, cirurgia e traumatologia bucomaxilar;
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”.

13.

Ou seja, na própria elaboração da lei, já foram excluídos da

cobertura determinados procedimentos e tratamentos.
14.

Logo, excluídas as hipóteses de limitação do art. 10 da Lei de Plano de

Saúde, a amplitude da cobertura oferecida pelos planos de saúde passou a estar
condicionada apenas ao tipo de plano contratado ou segmentação.
15.

Com efeito, o limite mínimo de cobertura e da disponibilização de serviços

aos usuários deve ter como base justamente a CID da OMS. Nos dizeres de Maria
Eugênia Bodra6:
“Portanto, no tocante à cobertura de procedimentos e eventos em saúde,
pode-se dizer que, como regra geral, de um lado a lei define que os planos
devem cobrir procedimentos e eventos para todas as doenças previstas na
CID/OMS. De outro, a mesma lei apresenta uma lista de procedimentos e
eventos que não devem ser cobertos. Estipulam-se, assim, dois limites
contrapostos. De um lado, um limite mínimo de cobertura (procedimentos e
eventos em saúde para todas as doenças) e, de outro, um limite máximo
(exclusão dos procedimentos e eventos em saúde previstos nos incisos do
art.10)”.

16.

Em outras palavras, para cada segmentação, corresponde uma amplitude de

cobertura determinada por lei, amplitude esta que deve ser objeto de atenção da
atividade regulatória própria.
b. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
6

Bodra,
M.E.F.A.,
Parecer
sobre
a
interpretação
do
Rol
da
ANS
(2020).
Disponível
http://www.amaralbodra.com.br/index.aspx?pagina=noticia&conteudo=parecer-sobre-a-interpretacao-do-rol-da-ans.

em:
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17.

Os §§ 1º7 e 4º8 do art. 10 da LPS - este último, mesmo após a atualização

advinda com a edição da Lei 14.307/2022 - dispõem, respectivamente, que as
exclusões de cobertura mencionados no inciso I do mesmo dispositivo serão objeto
de regulação da ANS, da mesma forma que assim o serão a amplitude das
coberturas e a realização de transplantes e de procedimento de alta complexidade.
18.

A Lei nº 9.961/2000, que concebeu a agência reguladora e elencou sua

composição e atribuições, indica que esta deve defender o interesse público9,
por meio de sua função primária, tal seja, a regulação das atividades das
operadoras de planos privados de assistência à saúde no que se refere a suas
relações com os consumidores.
19.

Além disso, é atribuição da Agência atualizar o Rol de Procedimentos e

Eventos em Saúde (Rol da ANS ou Rol de Cobertura Obrigatória). Trata-se
de determinação prevista no art. 4º, inciso III, da Lei de criação da ANS:
Art. 4º Compete à ANS:
III - elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão
referência básica para os fins do disposto na Lei no 9.656, de 3 de junho de
1998, e suas excepcionalidades;

20.

O Rol é entendido como um ato administrativo vinculado, que organiza todos

os procedimentos essenciais para diagnósticos, tratamento e acompanhamento da
saúde do consumidor10.
21.

Não só o inciso III do art. 4º adjetiva o Rol como referência básica,

ou seja, piso, aos contratos, mas sua leitura sistemática com o art. 10,
§ 1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS.
§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta
complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS.
9
Art. 3o A ANS terá por finalidade institucional 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.
10
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/consumidor/o-que-o-seu-plano-de-saude-deve-cobrir-1
7
8
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caput, incisos I a X, § § 1º e 4º da Lei de Planos de Saúde conduz à
conclusão de que os limites máximo e mínimo de cobertura já estão
previstos em lei.
22.

A regulamentação dos contratos é feita pela agência reguladora por meio da

atualização periódica do Rol. Ao longo dos anos, foram editadas diversas
Resoluções, seja do CONSU, seja da ANS, organizando a lista de eventos e de
procedimentos.
23.

A antiga Resolução que regulamentava o procedimento de atualização do

Rol, a Resolução Normativa 439/2018, assim dispunha:
Art. 2º - O Rol garante e faz público o direito de cobertura assistencial dos
beneficiários dos planos de saúde, contemplando procedimentos e eventos
para a promoção à saúde, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a
recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados com a Saúde – CID, da Organização Mundial de Saúde –
OMS, em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.656, de 1998,
respeitando-se, em todos os casos, as segmentações assistenciais
contratadas. (grifos não originais)

24.

Já atual em regra em vigor, a Resolução 470/2021, estabelece as diretrizes

para o processo de atualização periódica do Rol:
Art. 3º O processo de atualização do Rol observará as seguintes
diretrizes:
I - a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde,
de modo a contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no
país;
II - as ações de promoção à saúde e de prevenção de doenças;
III - o alinhamento com as políticas nacionais de saúde;

25.

Não é por acaso que a defesa do interesse público na assistência

suplementar à saúde consta como diretriz do processo de confecção e atualização
do Rol. A sua defesa, nos termos da Lei 9.961/2000, é justamente a finalidade
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institucional da própria agência, inclusive quanto às relações com prestadores e
consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no país.
26.

O lapso temporal para atualização do Rol - seja o indicado na Resolução

470/2021, seja o recentemente incluído pela Lei 14.307/2022 - continua divorciado
do caminho da inovação tecnológica, o que prejudica o nível de confiabilidade e de
celeridade dos ciclos de atualização e de inclusão.
27.

Ademais, as exceções para a obrigatoriedade de cobertura já constam nos

próprios incisos do art. 10 da Lei 9.656/98, sendo vedado à agência reguladora
ampliar o escopo de suas regras, sob pena de ofensa ao princípio da separação de
Poderes, dada a clara exorbitância regulamentar inconstitucional. Feitas estas
considerações, passar-se-á à análise mais detalhada do ato impugnado.
c. Da atualização advinda pela Resolução 465/2021
28.

O Rol foi atualizado no último dia 24 de fevereiro de 2021 pela ANS a partir

da publicação da Resolução Normativa nº 465 (RN nº 465/2021)11. Tal
Resolução entrou em vigor no dia 04/04/2021.
29.

Informações do site da ANS indicam que, ao todo, foram incluídas 69 novas

coberturas

entre

medicamentos

antineoplásicos

orais,

medicamentos

imunobiológicos, exames, terapias, cirurgias, consultas, dentre outros12.
30.

Além dessas inclusões, a RN nº 465/2021 trouxe duas alterações de

grande relevância e de inegável impacto negativo aos usuários de planos de saúde
e também ao Sistema Único de Saúde (SUS).

11
12

http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=NDAzMw==
http://ans.gov.br/aans/noticias-ans/consumidor/6207-ans-define-novas-coberturas-dos-planos-de-saude

Página 8 de 45

31.

.
A primeira atualização, constante nos dispositivos iniciais do ato

normativo, consiste na adjetivação do Rol de Eventos e Procedimentos
como taxativo. Eis a previsão literal:
“Art. 2º Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução
Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de
assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por
sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento
contratual referente ao plano privado de assistência à saúde” (grifos não
originais).

32.

Neste mesmo artigo, ainda, autoriza-se a oferta de tecnologias superiores às

tecnologias obrigatórias, desde que se trate de iniciativa da operadora ou haja
expressa autorização contratual neste sentido.
33.

A atualização do art. 2º foi realizada ao arrepio das previsões constitucionais

sobre o direito fundamental à saúde e da legalidade, como também em desrespeito
à Lei de Planos de Saúde, à própria Lei constitutiva da ANS e à regulação sanitária
pertinente.
34.

Em virtude da violação a preceitos fundamentais, constitucionalmente

previstos, advinda com a atualização destes dispositivos, os Arguentes ajuízam a
presente ADPF, com o único intento de manter a higidez do sistema constitucional
brasileiro.
II - DO CABIMENTO DA ADPF
35.

A ADPF, constante no art. 102, § 1º, da CF/88 e regulamentada pela Lei nº

9.882/99, visa à correção e/ou reparação de atos dos Poderes Públicos que
importem em lesão ou ameaça a preceitos fundamentais, protegidos pelo diploma
constitucional.
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36.

Para o seu cabimento, é necessário o atendimento simultâneo dos seguintes

requisitos: (i) a efetiva existência da lesão ou ameaça a preceito fundamental, (ii)
tal lesão ou ameaça deve ser originária de ato dos Poderes Públicos, e (iii) não
haver nenhum outro instrumento apto a sanar esta lesão ou ameaça.
37.

Estes três pressupostos estão plenamente configurados no presente caso,

como se verá nos capítulos organizados adiante.
a. Preceitos fundamentais violados
38.

A definição de preceitos fundamentais não está encerrada na própria CF/88,

tampouco na Lei nº 9.882/99. A doutrina, com suporte na jurisprudência
constitucional, ensina que estão contidos no âmbito de preceitos fundamentais os
direitos e garantias fundamentais, incluídos nestes o direito social à saúde, os
princípios constitucionais e também as chamadas cláusulas pétreas13.
39.

Tal como redigida, a atualização da Resolução Normativa 465/2021 da ANS

atenta, a um só tempo, contra i) o direito fundamental à saúde (art. 6º, caput,
arts. 196 e seguintes da CF/88), ii) a proteção econômica do consumidor (arts.
170, inciso V e art. 197 da CF/88), iii) à separação de poderes, à legalidade e,
fatalmente, ao devido processo legislativo (art. 2º, caput, art. 5º, incisos II e LIV,,
da CF/88, respectivamente).
40.

Resta atendido, portanto, o primeiro requisito necessário para início desta

ação Constitucional.
b. A violação advém de ato emanado pelo Poder Público

13

Neves,
ed. rev.,

Daniel
Amorim
atual. e ampl.

Assumpção. Ações
constitucionais / Daniel Amorim Assumpção Neves.
– Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013, pp. 69/70.

–

2.
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41.

.
O art. 1° da Lei n° 9.882/99 estabelece que os atos que podem ser objeto

de ADPF são aqueles proferidos pelo Poder Público.
42.

Na presente hipótese, a lesão aos preceitos fundamentais acima indicados

advém de ato proferido pela Administração Pública Federal Indireta, ato este de
natureza normativa. Em suma, como repisado, a violação resulta da atualização
encerrada nos art. 2º da RN 465/2021.
43.

A jurisprudência desta E. Corte Constitucional admite o ajuizamento de ADPF

com o objetivo de apontar a inadequação e a consequente violação de Resoluções
da administração pública diante da Constituição. São precedentes:
“É cabível o controle concentrado de resoluções de tribunais que deferem
reajuste de vencimentos”. (ADI 662, rel. min. Eros Grau, julgamento em
22-06-2006, DJ de 10-11-2006.)
“DECISÃO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.
RITO DO ART. 12, DA LEI N. 9.868/99. MANIFESTAÇÃO DA AGU E DA PGR
DETERMINADA. Relatório 1. Cuida-se de Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental, com pedido de liminar, ajuizada em 6.7.2009 pelo partido
político Democratas (DEM) contra as alíneas a e d do inciso I do artigo 4º da
Resolução n. 3.056, de 13.3.2009, da Agência Nacional de Transportes
Terrestres. [...] 4. Em 10.7.2009, o Ministro Gilmar Mendes, no exercício da
Presidência do Supremo Tribunal Federal (art. ), aplicou ao caso o procedimento
previsto no § 2º do artigo 5º da Lei n. 9.882/99 (fls. 31). [...] 7. À arguição de
descumprimento de preceito fundamental é possível aplicar-se, por analogia,
regras da Lei n. 9.868/99, que dispõe sobre o processo e o julgamento da ação
direta e da ação declaratória de constitucionalidade. As peculiaridades do caso
ensejam essa aplicação, que homenageia a celeridade e economia processuais.
Daí porque aplico a este caso o rito do art. 12, da Lei n. 9.868/1999. 8. Pelo
exposto, tendo em vista o fato de o Arguido já haver prestado informações,
dê-se vista, sucessivamente, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral
da República no prazo de cinco dias a cada qual (art. 12, da Lei n. 9.868/99).
ADPF 179, Rel. Min CÁRMEN LÚCIA, j. 04/08/2009, DJe-151 DIVULG 12/08/2009
PUBLIC 13/08/2009.

44.

Vale ressaltar, sem prejuízo, que os Arguentes não questionam a

constitucionalidade da íntegra da Resolução 465/2021 e a regulação, em si, dos
procedimentos incluídos no chamado Rol.
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45.

Os Arguentes questionam somente a redação final dos dispositivos do ato

administrativo que desrespeitaram os limites constitucionais e as orientações legais
para sua edição, tais sejam, o art. 2º da RN 465/2021.
46.

Portanto, atendido mais um pressuposto de satisfação para cabimento da

ADPF.
c. SUBSIDIARIEDADE
47.

Nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999, não será admitida ADPF

quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.
48.

O dispositivo supracitado expressa o caráter subsidiário e residual desta ação

constitucional, que será admitida apenas na hipótese de inexistência de outro meio
cabível para sanar ou impedir a lesividade.
49.

A jurisprudência

subsidiariedade como

a

desta Suprema Corte

interpreta o

inexistência de outro

meio

requisito da

eficaz de controle

constitucional abstrato ajuizado com o objeto da ADPF, vez que, em tese,
dificilmente existiria uma situação impossível de ser sanada por outros meios aptos
a restabelecerem a ordem constitucional, como mandado de segurança, habeas

corpus, ação popular etc.
50.

O entendimento é no sentido de que estes meios não necessariamente

produzirão os mesmos efeitos de forma ampla, geral e imediata, razão pela qual a
interpretação da regra da subsidiariedade não é estritamente literal.
51.

Nesse sentido, destaca-se trecho do seguinte julgado:
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“O desenvolvimento do princípio da subsidiariedade, ou da idéia da inexistência
de outro meio eficaz, dependerá da interpretação que o STF venha a dar à lei.
(...) À primeira vista, poderia parecer que somente na hipótese de absoluta
inexistência de qualquer outro meio eficaz para afastar a eventual lesão
poder-se-ia manejar, de forma útil, a argüição de descumprimento de preceito
fundamental. É fácil ver que uma leitura excessivamente literal dessa
disposição, que tenta introduzir entre nós o princípio da
subsidiariedade vigente no direito alemão (recurso constitucional) e no
direito espanhol (recurso de amparo), acabaria por retirar desse
instituto qualquer significado prático. De uma perspectiva estritamente
subjetiva, a ação somente poderia ser proposta se já se tivesse verificado a
exaustão de todos os meios eficazes de afastar a lesão no âmbito judicial. Uma
leitura mais cuidadosa há de revelar, porém, que na análise sobre a
eficácia da proteção de preceito fundamental nesse processo deve
predominar um enfoque objetivo ou de proteção da ordem
constitucional objetiva. Em outros termos, o princípio da subsidiariedade inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão -, contido no § 1º do art. 4º
da Lei n. 9.882/1999, há de ser compreendido no contexto da ordem
constitucional global. Nesse sentido, caso se considere o caráter
enfaticamente objetivo do instituto (o que resulta, inclusive, da legitimação
ativa), meio eficaz de sanar a lesão parece ser aquele apto a solver a
controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e
imediata. (...) Nesse cenário, tendo em vista o caráter acentuadamente
objetivo da argüição de descumprimento, o juízo de subsidiariedade há
de ter em vista, especialmente, os demais processos objetivos já
consolidados no sistema constitucional. Destarte, assumida a
plausibilidade da alegada violação ao preceito constitucional, cabível a
ação direta de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, não
será admissível a argüição de descumprimento. Em sentido contrário, em
princípio, não sendo admitida a utilização de ações diretas de constitucionalidade
ou de inconstitucionalidade - isto é, não se verificando a existência de meio
apto para solver a controvérsia constitucional relevante de forma
ampla, geral e imediata -, há de se entender possível a utilização da
argüição de descumprimento de preceito fundamental. (...) Não se pode
admitir que a existência de processos ordinários e recursos extraordinários deva
excluir, a priori, a utilização da argüição de descumprimento de preceito
fundamental. Até porque o instituto assume, entre nós, feição marcadamente
objetiva. Nessas hipóteses, ante a inexistência de processo de índole
objetiva, apto a solver, de uma vez por todas, a controvérsia
constitucional, afigurar-se-ia integralmente aplicável a argüição de
descumprimento de preceito fundamental [...]. (ADPF 76, Relator(a): Min.
GILMAR MENDES, decisão monocrática, julgamento em 13/02/06, DJ de
20-02-06). Grifos não originais.

52.

O

presente

caso

contempla

o

pressuposto

de admissibilidade da

subsidiariedade, vez que sequer seria cabível a lesão aqui apontada como objeto
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de outra ação de controle constitucional abstrato, sendo a ADPF o instrumento
específico para os objetivos desta inicial, senão vejamos.
53.

Sendo a lesão decorrente de ato normativo secundário, qual seja, previsão

da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, não é cabível ação direta de
inconstitucionalidade, em observância à jurisprudência pacífica desta Corte:
“INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Portaria nº 796/2000, do Ministro de
Estado da Justiça. Ato de caráter regulamentar. Diversões e espetáculos
públicos. Regulamentação do disposto no art. 74 da Lei federal nº 8.069/90 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Ato normativo não autônomo
ou secundário. Inadmissibilidade da ação. Inexistência de ofensa
constitucional direta. Eventual excesso que se resolve no campo da legalidade.
Processo extinto, sem julgamento de mérito. Agravo improvido. Votos vencidos.
Precedentes, em especial a ADI nº 392, que teve por objeto a Portaria nº 773,
revogada pela Portaria nº 796. Não se admite ação direta de
inconstitucionalidade que tenha por objeto ato normativo não autônomo ou
secundário, que regulamenta disposições de lei”. (ADI 2398 AgR, Relator(a):
Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/2007, publicado em
DJe-092 DIVULG 30/08/2007 PUBLIC 31/08/2009). Grifo não original.
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO
DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DE
ADI PARA IMPUGNAR ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. OFENSA
CONSTITUCIONAL INDIRETA. 1. O caso dos autos não caracteriza um problema
de constitucionalidade, mas sim de legalidade, sendo incabível sua análise em
recurso extraordinário, o qual só admite o exame de ofensa direta à Constituição
Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 876195 AgR,
Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016,
DJe-207 DIVULG 27-09-2016 PUBLIC 28-09-2016). Grifo não original.
“CONSTITUCIONAL.
NATUREZA
SECUNDÁRIA
DE
ATO NORMATIVO
REGULAMENTAR. RESOLUÇÃO DO CONAMA. INADEQUAÇÃO DO CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se
admite a propositura de ação direta de inconstitucionalidade para
impugnar Resolução do CONAMA, ato normativo regulamentar e não
autônomo, de natureza secundária. O parâmetro de análise dessa espécie
de ato é a lei regulamentada e não a Constituição. Precedentes. 2. Agravo
regimental desprovido”. (ADI 3074 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal
Pleno, julgado em 28/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG
12-06-2014 PUBLIC 13-06-2014)

54.

Assim como a Adin, outros meios de controle de constitucionalidade abstrato

não são aplicáveis ao caso, visto que a ação declaratória de constitucionalidade é
Página 14 de 45

.
destinada a pleitear a constitucionalidade de lei ou ato normativo e a representação
interventiva é destinada à materialização de intervenção federal ou estadual, o que
não é o caso.
55.

Assim, o que se pretende no presente caso é a declaração de

incompatibilidade do art. 2º da Resolução ora impugnada por conta da manifesta
contrariedade a preceitos fundamentais.
56.

Nessa perspectiva, consistindo a Resolução Normativa 465/2021 em ato

normativo

secundário

que

afronta

diretamente

preceito

fundamental

da

Constituição Federal, resta cabível a admissão e o processamento da presente
ADPF em relação a tal ato do Poder Público.
III - DA LEGITIMIDADE ATIVA
57.

A primeira Arguente é partido político com representação no Congresso

Nacional. Sua bancada, como é público e notório e, nessa condição, dispensa
prova, na forma do art. 374, I, do CPC, é composta pela deputada federal Joênia
Wapichana (Rede-RR), pelo deputado federal Túlio Gadêlha (Rede-PE) e pelo
senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).
58.

Desse modo, na forma do artigo 2º, I, da Lei 9.882/99, c/c artigo 103, VIII,

da Constituição, é parte legítima para propor a presente ação.
59.

Ademais, nos termos da jurisprudência do STF, o partido político com

representação no Congresso Nacional possui legitimidade universal para o
ajuizamento de ações do controle concentrado de constitucionalidade, não havendo
necessidade de se avaliar a pertinência temática.
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60.

.
Por sua vez, o IDEC, o segundo Arguente, possui legitimidade para compor o

polo ativo da presente ação, conforme se passa a expor.
61.

O art. 2º, inciso I, da Lei 9.882/1999, prevê serem legitimados ativos para a

proposição da ADPF os mesmos sujeitos legitimados para a ação direta de
inconstitucionalidade.
62.

O art. 103 da CF/88 prevê, entre os legitimados ativos da Adin, a entidade

de classe de âmbito nacional (inciso IX), sendo o peticionário, portanto, legitimado
ativo para a presente ação.
63.

É de se dizer que, por muito tempo, a jurisprudência desta Corte temeu a

ampliação dos legitimados para propor ações diretas, visto que a ampliação podia
gerar um grande aumento do volume de casos de controle concentrado.
64.

Por esta razão, a interpretação do que seriam “entidades de classe de

âmbito nacional” se dava de forma restrita, reconhecendo tão somente aquelas
entidades vocacionadas à defesa dos interesses dos membros da respectiva
categoria ou classe de profissionais.
65.

No entanto, o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal demonstra

uma superação sobre a matéria.
66.

Com efeito, ao analisar a existência das condições de ação por contas da

propositura da ADPF 527, o Relator, Ministro Roberto Barroso, afirmou que o
alto número de demandas sobre interesses de categorias profissionais e
econômicas e o baixo número de demandas sobre direitos fundamentais
demonstram que se trata,
"contudo, de proteção que só pode ser exercida se for provocada. Se, todavia,
as associações de defesa de tais direitos não detêm legitimidade para propor tais
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ações –por não representarem uma classe econômica ou profissional – o
principal autor de tais demandas estará afastado do controle concentrado.”14

67.

Nesse sentido, concluindo que o entendimento anterior não se mostrava

compatível com o objetivo da própria Corte, reconheceu-se, como entidade de
classe, para fins do art. 103, IX, CF/88, o conjunto de pessoas ligadas por
uma mesma atividade econômica, profissional ou pela defesa de
interesses de grupos vulneráveis e/ou minoritários cujos membros as
integrem.
68.

Assim, o IDEC, entidade civil sem fins lucrativos, legalmente constituída

desde 1987, cuja finalidade precípua é a defesa dos interesses dos consumidores
(grupo vulnerável), sendo integrada pelos mesmos, é entidade de classe legítima
para ajuizar a presente ação de matéria consumerista.
IV - DA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS
a. Saúde
69.

Os contratos de assistência à saúde são verdadeiros contratos de adesão, de

trato sucessivo, por meio do qual o consumidor, no intuito de preservar eventuais
tratamentos ligados à sua saúde, transfere ao fornecedor, mediante pagamento, os
eventuais riscos relativos a agravos ou adoecimento, de modo que o fornecedor
arque com os custos de assistência médica quando assim se fizer necessário.
70.

Em outras palavras, o objeto do contrato em questão consiste na

obrigação de a operadora garantir o tratamento à saúde do consumidor
na superveniência de uma doença prevista na CID da OMS.
71.

A despeito dos avanços alcançados a partir da regulamentação do segmento

de assistência à saúde suplementar, muitos consumidores se deparam, ainda hoje,
14

Decisão monocrática do dia 29/06/2018, DJe 31/07/2018
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com negativas de autorização para procedimentos prescritos para tratar as doenças
previstas na CID.
72.

Neste sentido, o Poder Judiciário sempre se mostrou uma instituição segura

para que o consumidor reclamasse seus direitos e apontasse que as negativas de
cobertura estavam ocorrendo ao arrepio da lei.
73.

A violação do direito à saúde, com advento da RN 465/2021, é de duas

ordens: a primeira, ofensiva à própria efetivação e exercício de tal interesse pelo
usuário de plano de saúde, em detrimento dos arts. 6º e 196 da CF/88; e a
segunda, oposta à proteção constitucional do consumidor, relativizada pela
assimetria de informações que permeia o mercado de saúde suplementar, não
concretizando o que determinam os arts. 170, inciso V e 197, caput, também
do texto constitucional.
74.

Os contornos de tais violações serão esmiuçados a seguir.
i. Ofensa à efetivação do direito à saúde

75.

A dignidade da pessoa humana é fundamento da República, incluída na

ordem dos chamados princípios constitucionais. Isso significa dizer que, como tal, a
dignidade é fonte normativa de orientação, seja para a leitura de todas as
disposições seguintes do texto constitucional, seja no âmbito das demais relações
humanas.
76.

A dignidade humana pressupõe o exercício mínimo de direitos fundamentais,

com vistas a uma existência plena e justa. Por certo, além de uma inquestionável e
necessária contribuição do Estado para sua plena consecução, empresas e
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instituições privadas devem também obediência aos direitos fundamentais, dada
sua própria horizontalidade15.
77.

A saúde, indubitavelmente, é um dos componentes do mínimo existencial –

da dignidade da pessoa humana, portanto -, e, por isso, é considerada um direito
fundamental, incluída na seara dos direitos sociais, conforme a letra do art. 6º,

caput, da CF/88, ao lado de outros interesses de igual importância.
78.

No que se refere à política e à garantia da saúde como direito fundamental,

o art. 196 da CF/8816 estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
havendo a autorização constitucional expressa para a atuação do setor privado na
assistência à saúde, nos termos do art. 199, caput, e seus parágrafos17.
79.

Mesmo desenvolvida por agentes privados, a saúde suplementar possui

compromisso intrínseco com o princípio da dignidade da pessoa humana e,
consequentemente, com a fruição do direito social à saúde.
80.

Em outras palavras, a prestação de serviço de qualidade, com a garantia do

mínimo existencial e das necessidades vitais de cada indivíduo para uma vida digna
é dever dos agentes que compõem a saúde suplementar, incluindo-se a própria
agência reguladora do setor. Não por outro motivo, a ANS foi criada com o escopo
de atuar na promoção da defesa do interesse público na assistência suplementar à
A dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) consiste na qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano, que o protege
contra todo tratamento degradante e discriminação odiosa, bem como assegura condições materiais mínimas de sobrevivência.
Trata-se de atributo que todo indivíduo possui, inerente à sua condição humana, não importando nacionalidade, opção política,
orientação sexual, credo, entre outros fatores de distinção. Novamente, esse fundamento da República converge para a
proteção de direitos humanos, que é indispensável para o Estado Democrático de Direito Brasileiro. RAMOS, André de Carvalho.
Curso de Direitos Humanos. 6ª edição – De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Lei nº 13.709/2018.
São Paulo: Saraiva, 2019, pp. 494/495.
15

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.
17
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. § 1º - As instituições privadas poderão participar de forma
complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. § 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou
subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. § 3º É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais
estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. § 4º A lei disporá sobre as condições e os
requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento,
bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.
16
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saúde, regulando prioritariamente as relações contratuais de usuários, prestadores
e operadoras dos planos de saúde, visando à garantia da assistência à saúde.
81.

A despeito disso, são recorrentes as práticas comerciais de operadoras de

planos de saúde de negar coberturas necessárias, mesmo com justificativa clínica,
conforme demonstram diversos estudos relativos à judicialização da saúde, que
constituem forte evidência acerca da dificuldade do usuário de plano de saúde em
acessar o correspondente tratamento médico ao longo dos anos, resvalando no
entendimento sobre a taxatividade do Rol, agora sufragado pela normatização da
própria agência reguladora.
82.

Pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo (USP) sobre a

judicialização frente a planos de saúde coletivos no âmbito do Tribunal de Justiça
de São Paulo concluiu que, entre os anos de 2013 e 2014, o tema mais recorrente
foi a exclusão de cobertura. Parte dos dados da pesquisa consta na tabela abaixo:

TRETTEL, D., KOZAN, J., & SCHEFFER, M. C. (2018). Judicialização em planos de saúde coletivos: os efeitos da opção
regulatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar nos conflitos entre consumidores e operadoras. Revista De Direito
Sanitário, 19(1), 166-187. https://doi.org/10.11606/issn.2316-9044.v19i1p166-187, p. 172, sem destaque no original.

83.

O mesmo estudo também pondera:
“Ainda com relação ao tema da exclusão de coberturas, o fato de a ANS não ter
um processo contínuo de avaliação de seu rol de coberturas obrigatórias,
implementando mudanças apenas a cada dois anos, a faz atuar a reboque das
mudanças tecnológicas e procedimentais. No silêncio regulatório, o caminho é o
Poder Judiciário. Assim, a forma pela qual a ANS edita seu rol de coberturas
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obrigatórias e o interpreta como limite das obrigações legalmente exigíveis das
operadoras, bem como a resistência da agência em aplicar, em sua rotina
regulatória, os ditames do Código de Defesa do Consumidor, são fatores
relevantes para justificar a exclusão de coberturas como tema mais recorrente
nas decisões analisadas. Acresça-se a esse quadro a insistência das operadoras
em negar a cobertura de procedimentos, em claro descumprimento à oferta de
serviços amplos e irrestritos de saúde oferecidos aos consumidores no momento
da contratação. Tudo isso faz com que os usuários busquem o Poder Judiciário
ou o SUS para obter o tratamento de saúde necessário”.

84.

Outros levantamentos também efetuados pela USP indicam que, em 2018 e

2019, 52% e 51%, respectivamente, das decisões de segunda instância do Tribunal
de Justiça de São Paulo se referiam à negativa de cobertura18.
85.

O que estes estudos mostram é que uma das pretensões resistidas

mais questionadas no Judiciário sobre saúde suplementar é justamente a
negativa de cobertura fundamentada na ausência do tratamento
prescrito no Rol da ANS.
86.

Isso acontece porque o processo de atualização não é constante e célere e a

ANS não leva em consideração o CDC e a proteção do consumidor na formulação
dos contratos.
87.

E há que se dizer, ainda, que a constância da atualização, apesar de

recentemente alterada no bojo da RN 470/2021 e pela Lei 14.307/2022, ainda está
dissociada sobremaneira do tempo clínico do usuário e também das políticas
públicas

vigentes

no

SUS.

Confira-se

trecho

da

Nota

SAJ

nº

84/2022/CGIP/SAJ/SG/PR, coligida pela Secretaria-Geral da Subchefia
para Assuntos Jurídicos, no âmbito da ADI 708819:
48. Primeiramente, porque o tempo do paciente/ consumidor não é o tempo da
Administração Pública. Nada obstante o rol da ANS refira-se, sob uma
perspectiva das evidências, a procedimentos que são seguros, eficazes
e efetivos; é certo que tal lista pode, em algum momento, revelar-se
18
19

https://sites.usp.br/geps/publicacoes/
Nota disponível em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=760046401&prcID=6358147#
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DEFASADA ou OMISSA. E tal defasagem pode representar a diferença
entre a vida e a morte, entre a higidez e a enfermidade incurável. 49.
Veja-se, por exemplo, que o rito para a atualização do rol de
procedimentos da ANS se prolongará por 180 (cento e oitenta) dias,
prorrogáveis por 90 (noventa) dias corridos (Art. 10, § 7º, da Lei 9.656,
de 1998, com a redação que foi dada pela Lei 14.307, de 2022).
Note-se, ademais, que os procedimentos médicos já incorporados pelo
SUS, por decisão da Conitec, serão incluídos no rol da ANS dentro do
alongado prazo de até 60 (sessenta) dias (Art. 10, §10, da Lei 9.656,
de 1998). 50. Ou seja, novos procedimentos, ainda que já tenham sido
amplamente aferidos e testados pelas melhores evidências (revisões
sistemáticas ou ensaios clínicos), poderão levar até 270 (duzentos e
setenta) dias para inclusão no rol. Mesmo os procedimentos já
incorporados pelo SUS e aprovados pena Conitec, serão incluídos em
até 60 dias. 51. Não se nega que há fundamento para que processo
administrativo de atualização do rol possa se prolongar: o tema é
técnico, há inúmeros dados em jogo e a definição de políticas públicas
deve ser marcada pela prudência e planejamento. Todavia, não é
razoável que pacientes/consumidores sejam alijados de novos
procedimentos ou tratamentos durante o prazo do processo
administrativo: a saúde não pode esperar.

88.

Um caso emblemático das limitações do Rol de Procedimentos (e seu

impacto para a saúde coletiva) é o da incorporação de exames de diagnóstico para
a Covid-19 no país, enfermidade desenvolvida após a contaminação pelo novo
coronavírus (SARS-CoV-2).
89.

A agência determinou a incorporação do chamado exame RT-PCR ao Rol

logo após a declaração de emergência em saúde pública, fazendo isso com
diretrizes de utilização extremamente restritas20. O mesmo aconteceu com os testes
sorológicos, incorporados somente meses depois de sua disponibilização no
mercado. A recusa ou burocracia para o acesso aos exames pelas operadoras de
planos de saúde foi tanta, que situações de negativa de cobertura para exames
corresponderam ao tema mais reclamado na agência (74% das reclamações) em
202021.

ANS
inclui
exame
para
detecção
de
Coronavírus
no
Rol
de
Procedimentos
obrigatórios”:
https://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/consumidor/5405-ans-inclui-exame-para-deteccao-de-coronavirus-no-rol-de-procedi
mentos-obrigatorios#:~:text=Desde%20quando%3F,segmenta%C3%A7%C3%A3o%20ambulatorial%2C%20hospitalar%20ou
%20refer%C3%AAncia.
21
http://www.ans.gov.br/images/stories/noticias/Boletim_Covid_Janeiro.pdf
20
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90.

E,

.
em levantamento investigativo feito

pela ONG

Repórter

Brasil,

averiguou-se que as empresas de planos de saúde responderam pelo custeio de
apenas 7% dos testes de diagnóstico para a Covid-19 no país22.
91.

Ou seja, as coberturas de procedimentos com base exclusivamente no Rol

são, necessariamente, restritas, porque são feitas como referência básica.
Interpretá-lo de maneira taxativa leva necessariamente à diminuição de coberturas
disponíveis e a barreiras importantes no acesso aos serviços necessários à garantia
do direito à saúde.
92.

Por esse motivo, as disposições da RN 465/21 produzirão óbices relevantes

ao acesso, dificultando, dessa forma, a efetivação do direito à saúde.
93.

Não por acaso, historicamente esta E. Corte Constitucional, o I. STJ

e diversos tribunais estaduais possuem o entendimento consagrado de
que nem o Rol da ANS, tampouco a avença firmada, poderiam exaurir as
possibilidades de tratamento à disposição do consumidor, prevalecendo,
caso a caso, a correspondente prescrição médica, baseada em critérios
eficazes e seguros.
94.

Em diversos julgados, ainda, o STJ ressaltou a necessidade de se adotar

uma interpretação mais favorável ao consumidor, considerando sua posição de
vulnerabilidade no setor de saúde suplementar, conforme previsão expressa do art.

22

https://reporterbrasil.org.br/2020/10/com-lucro-recorde-planos-de-saude-pagaram-so-7-dos-testes-de-covid-19-no-brasil/#:~:t
ext=Contato-,Com%20lucro%20recorde%2C%20planos%20de%20sa%C3%BAde%20pagaram%20s%C3%B3%207%25%20d
os,de%20covid%2D19%20no%20Brasil&text=A%20cada%20100%20testes%20de,e%20do%20Minist%C3%A9rio%20da%20
Sa%C3%BAde.
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4º, inciso I, do CDC23. Confira-se o excerto de dois julgados, a título de
exemplificação:
“o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da
ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo
segurado, visto que o mencionado rol apenas representa a cobertura mínima a
ser observada pela seguradora. Entender em sentido contrário implicaria a
adoção de interpretação menos favorável ao consumidor, o que é vedado nos
contratos submetidos ao CDC” (AgRg em Ag no REsp n.º 708.082 – DF, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 16/02/2016, DJe 26/02/2016)

“qualquer norma infralegal que restrinja a cobertura de tratamento para as
doenças listadas na CID, fora daquelas hipóteses excepcionais elencadas pela Lei
9.656/1998, mostra-se abusiva e, portanto, ilegal, por colocar o consumidor em
desvantagem exagerada”. […] Além disso, o reconhecimento da natureza
taxativa desse rol esvazia, por completo, a razão de ser do plano-referência
criado pelo legislador, que é garantir aos beneficiários, nos limites da
segmentação contratada, o tratamento efetivo de todas as doenças listadas na
CID, salvo as restrições que ele próprio estabeleceu na Lei 9.656/1998” (REsp
1.846.108/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02/02/2021, DJe
05/02/2021)

95.

Dessa forma, o dispositivo ora atacado da Resolução 465/2021, consolida e

formaliza empecilhos ao atendimento do usuário e vão na contramão do objeto do
contrato de plano de saúde, qual seja, o direito à saúde, corolário do direito à vida
e garantidor da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1º, inciso III, art.
6º, caput, e arts. 196 e seguintes da CF/88.
96.

Além dessa violação, há o desrespeito aos preceitos que governam a ordem

econômica no Brasil, como se verá a seguir.
b. Ofensa à proteção do consumidor prevista na Ordem econômica

AgInt no REsp 1874078/PE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020,
REsp n.º 1829583/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020, AgInt
REsp nº 1.849.149/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 30.03.2020, Dje 01/04/2020, AgInt no AREsp n.º
1.524.295/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado 16/12/2019, Dje 19/12/2019, AgInt em AREsp nº
1.527.104/GO, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019, AgRg em Ag no REsp
nº 708.082/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 16/02/2016, DJe 26/02/2016, AREsp n. 354.006/DF, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 12/08/2013, AgRg no AREsp n. 708.082/DF, Relator Ministro João Otávio de
Noronha, Terceira Turma, DJe 26/02/2016, AgInt no AREsp n. 1.353.908/BA, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, MARCO
BUZZI, DJe 26.09.2019 dentre muitos outros julgados.
23
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97.

.
Como já adiantado no tópico anterior, as ações e serviços de saúde

prestados em regime privado de exploração econômica são revestidas do caráter
de relevância pública, nos termos do art. 197 do Diploma constitucional:
“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”.

98.

Assim, ainda que prestada pela iniciativa privada, a saúde não perde seu

caráter de relevância pública, o que impõe restrições e cuidados a todos aqueles
que decidem prestar serviços de saúde, seja na elaboração, seja na execução dos
contratos com os consumidores contratantes.
99.

Além disso, as ações e serviços de saúde desempenhados por entidades

privadas serão fiscalizados pelo Poder Público. Dessa forma, tanto a agência
reguladora quanto os prestadores de serviço, incluindo todos os agentes
que exploram a saúde como atividade econômica lucrativa, devem
observar referidos ditames constitucionais, além das disposições específicas
da Lei 9.656/98 e do CDC.
100.

Ou seja, estes se submetem à mesma lógica de preservação da vida do

sistema público de saúde tendo em vista seu objeto, justamente a saúde do
usuário24.

24

O artigo 197 da Constituição Federal estabelece que, como os serviços de saúde são de relevância pública, devem ser
submeter à regulamentação, fiscalização e controle do Poder Público, sejam executados pelo Estado - por meio de serviços
próprios, conveniados ou contratados - ou pela iniciativa privada. […] A ideia de que a iniciativa privada - no caso do presente
estudo, as operadoras de planos e seguros de saúde - possa ficar imune à normatividade mais rigorosa do poder público tem
sido cada vez mais refutada. O direito à atuação privada e ao lucro deve ser respeitado, prevalecendo, no entanto, o interesse
da coletividade e a busca do bem comum. O fornecimento de serviços adequados deve, portanto, se sobrepor aos interesses
particulares e econômicos. Gastão Vagner (2005) afirma que há uma série de evidências sociológicas e empíricas que apontam
que, quando a atenção à saúde é pautada pela competitividade e pelas leis do mercado, tende a haver degradação da
qualidade, da eficiência e da responsabilidade. Por isso, completa, é necessário manter, por meio da regulação, algum caráter
público dessa atividade. SCHEFFER, Mario César. Os planos de saúde nos tribunais: uma análise das ações judiciais
movidas por clientes de planos de saúde, relacionadas à negação de coberturas assistenciais no Estado de São Paulo. 2006.
Dissertação (Mestrado em Medicina Preventiva) - Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2006.oi:10.11606/D.5.2006.tde-02062006-105722. Acesso em: 2021-04-14.
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101.

.
Feita esta observação, cumpre salientar o motivo econômico para um rol

exemplificativo: a assimetria de informações característica do mercado de
serviços de saúde25

. A economia da saúde é consenso acerca de tal

26

característica: a utilização de serviços de saúde é sempre mediada por um parecer
técnico que foge ao conhecimento do consumidor comum. O consumidor apresenta
apenas o sintoma ao prestador do serviço, que, por sua vez, possui o
conhecimento técnico para precisar o diagnóstico e a demanda daquele usuário.
102.

Assim, no mercado de serviços e produtos de saúde, o usuário não sabe com

precisão o que necessita para sua saúde ou o que pode vir a necessitar, de modo
que o contrato de plano de saúde demanda regulação estatal no sentido de definir
cláusulas básicas que não podem ser alteradas por livre negociação entre as
partes.
103.

O consumidor, quando contrata determinado plano de saúde,

contrata um seguro para a garantia de sua saúde, e não um seguro para
pagamento de determinados tratamentos, vez que é impossível para ele
antever quais tratamentos necessitará no futuro incerto a fim de que faça
a contratação mais conveniente para seu estado de saúde vindouro. Por
isso, o objeto do contrato de plano de saúde é a transferência do risco do
adoecimento para a empresa, mediante pagamentos mensais.
104.

A utilização de cobertura de tecnologias e eventos não constantes no Rol,

mediante autorização da operadora ou desde que haja expressa previsão
contratual, desvirtua completamente o escopo do plano privado de assistência,
pois distribui novamente o risco do adoecimento ao próprio consumidor,
esvaziando seu objeto em ofensa ao art. 170, inciso V, da CF/88.

ARROW, Kenneth J. Uncertainty and the welfare economics of medical care. Uncertainty in economics, p.
345-375, 1978.
25

26

SAVEDOFF, William D. Kenneth Arrow and the birth of health economics. Bulletin of the World Health Organization, v.
82, p. 139-140, 2004.
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105.

.
As características econômicas essenciais desse tipo de contrato, dada pela

falha de mercado da assimetria de informação entre consumidores e operadoras de
planos de saúde ou mesmo entre consumidores e prestadores de serviço, impõe
que a legislação e a regulação estabeleçam a obrigatoriedade de cobertura,
corrigindo a imprevisibilidade e o fato de o consumidor não poder escolher,
conforme o preceito constitucional que estrutura a ordem econômica.
106.

Por isso, o Rol da ANS sempre foi entendido como uma lista mínima

a orientar a prestação de serviços das operadoras, sendo obrigatório o
custeio de eventuais tratamentos ausentes da regulação, desde que
dentro de balizas médicas e científicas.
107.

Justamente pelo fato de que o consumidor não pode prever os diagnósticos

de enfermidades vindouras, bem como não consegue antever quais tratamentos
médicos estarão disponíveis para seu cuidado à época, o risco do adoecimento não
pode ser transferido à parte vulnerável da relação de consumo.
108.

Nessa esteira, esta E. Corte, em mais de uma oportunidade, já delimitou

sobre quais premissas os serviços de saúde suplementar e complementar devem
ser basear, sob pena de infringência ao texto constitucional.
109.

Uma das principais exposições neste sentido, a ser considerada novamente

adiante, encontra-se no voto do E. Min. Relator Marco Aurélio por ocasião do
julgamento da ADI nº 1.931/DF, cujo objeto foi a declaração de desarmonia da
Lei 9.656/1998 e seus aditamentos perante a CF/88.
110.

A interpretação conferida pela decisão deste E. STF ao art. 197 da CF/88 é

largamente conhecida:
“A promoção da saúde, mesmo na esfera privada, não se vincula às
premissas do lucro, sob pena de ter-se, inclusive, ofensa à isonomia,
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consideradas as barreiras ao acesso aos planos de saúde por parte de
pacientes portadores de moléstias graves. A atuação no lucrativo
mercado de planos de saúde não pode ocorrer à revelia da importância
desse serviço social, reconhecida no artigo 197 do Texto Maior: […]
Percebam, na redação do preceito constitucional, ser inviável afirmar
que a regulamentação dos planos de saúde transfere ao particular
dever do Estado. O dispositivo admite a execução de ações de saúde
por entidades privadas, mediante regulamentação, controle e
fiscalização do Poder Público.
Foi exatamente atendendo a esse comando maior que o legislador editou os
dispositivos atacados. Fez-se necessário estabelecer parâmetros objetivos para a
prestação dos serviços, inexistentes no modelo anterior.
Interpretação em sentido contrário afasta a coerência do sistema, que impõe a
tutela estatal e o fornecimento de serviços privados de acordo com as
finalidades da Carta da República. A promoção da saúde pelo particular não
exclui o dever do Estado, mas deve ser realizada dentro das balizas do
interesse coletivo” (fls. 1225/1226, plenário, j. em 07/02/2018, DJe
08/06/2018).

111.

No mesmo sentido, encontra-se o pronunciamento da Exma. Min. Cármen

Lúcia, por ocasião do deferimento da concessão de medida cautelar no âmbito da
ADPF nº 53227:
“A tutela do direito fundamental à saúde do cidadão brasileiro é
urgente, a segurança e a previsão dos usuários dos planos de saúde
quanto a seus direitos, também. Saúde não é mercadoria. Vida não é
negócio. Dignidade não é lucro. Direitos conquistados não podem ser
retrocedidos sequer instabilizados […]. Por isso o cuidado jurídico com o
tema relativo à saúde é objeto de lei, quer dizer, norma decorrente do devido
processo legislativo. No Estado democrático de direito, somente com ampla
discussão na sociedade, propiciada pelo processo público e amplo debate,
permite que não se transformem em atos de mercancia o que o sistema
constitucional vigente acolhe como direito fundamental e
imprescindível à existência digna”. (sem grifos no original).

112.

Os argumentos de cunho econômico que supostamente justificam o caráter

exaustivo do Rol, sob a premissa de que a possibilidade de cobertura sem limites
acarreta a ruína financeira do fundo mútuo e/ou autoriza a venda de planos mais
baratos, não têm respaldo fático ou justificativa econômica.
Embora tal ADPF tenha sido extinta sem julgamento de mérito em virtude da revogação da Resolução
questionada na hipótese, os Arguentes entendem pertinente mencionar parte da decisão que concedeu a medida
cautelar pleiteada, confirmando o contorno constitucional atribuído aos planos privados de assistência à saúde.
27
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113.

Novamente, vale citar a Nota SAJ nº 84/2022/CGIP/SAJ/SG/PR28,

da Secretaria-Geral da Subchefia para Assuntos Jurídicos. A nota contém
ponderação quanto ao argumento de que a exemplificatividade da lista de
procedimentos é adequada ao equilíbrio econômico-financeiro das carteiras dos
planos privados.
114.

Qualquer regra em contrário deve ser considerada inconstitucional, como se

lê:
Resta inequívoco, portanto, que a tese em favor de uma lista de
procedimentos numerus clausus não prospera, evidenciando clara
inconstitucionalidade
ante
as
demonstradas
restrições
desproporcionais e casuísticas ao direito fundamental à saúde. 79.
Acrescente-se, por fim, que teorizações que associam a taxatividade do rol de
procedimentos da ANS a um suposto equilíbrio econômico-financeiro dos
planos de saúde ignoram o direito do consumidor, o direito fundamental à
saúde e o caráter atuarial dos planos. Ignoram, ademais, que o acesso a
procedimentos ou insumos estranhos ao rol da ANS são exceção e não regra
e devem exigir, como demonstrado, prova científica de segurança, eficácia e
efetividade.

115.

Além disso, nos dizeres da E. Min. Nancy Andrighi (REsp 1.876.630/SP, 3ª

Turma, j. 09/03/2021, DJe 11/03/2021):
“Igualmente não impressiona a afirmação quanto à impossibilidade de
precificação adequada, pois, a par dos cálculos atuariais que permitem
que as operadoras busquem o equilíbrio entre receitas e despesas, a
ANS autoriza os reajustes visando à atualização da mensalidade, com o
objetivo de evitar o desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos
e, por conseguinte, de manter a satisfatória prestação do serviço
contratado. Assim, são previstos o reajuste anual, para compensar a
variação de custos médico-hospitalares e/ou a sinistralidade, além do
reajuste por variação de faixa etária do beneficiário.
Ainda com relação ao preço, não se pode ignorar que todo e qualquer evento ou
procedimento excluído da cobertura contratual será custeado pelo próprio
beneficiário que dele necessitar – tornando o serviço ainda mais custoso para o
28
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consumidor – ou pelo SUS – sobrecarregando ainda mais o sistema público – de
tal modo que se mostra utópica a ideia de que o rol taxativo tornaria os planos
de saúde mais acessíveis, sobretudo à massa de desassistidos pelas políticas
públicas de assistência à saúde”. (sem grifos no original)

116.

Vê-se, portanto, que a atualização incluída no caput do art. 2º da

RN 465/2021 da ANS encerra uma violação à proteção econômica do
consumidor prevista no art. 170 da Constituição Federal, pois os
incrementos regulatórios sobre a taxatividade do Rol e autorização para
eventuais contratações complementares ocorreram em desconsideração
à necessidade de que a atividade econômica respeite o interesse público
e proteja o consumidor.
117.

A própria agência, ao considerar o Rol por ela editado exaustivo, revela um

procedimento de atualização inconstitucional e ilegal do ato administrativo, uma
vez que a essência do contrato de plano de saúde é ignorada.
118.

Por estas considerações, vê-se, portanto, que, tal como redigido, o art. 2º da

RN 465/2021 viola a proteção constitucional do consumidor prevista no art. 170,
CF. Os argumentos que levam à sua inconstitucionalidade, contudo, ainda são
numerosos.
c. Separação de poderes, legalidade e devido processo legislativo
119.

Além da violação ao preceito fundamental da saúde e à ordem econômica,

elementos centrais dos contratos privados de assistência à saúde, a Resolução
465/2021 da ANS também desrespeita outros preceitos de igual relevância no texto
constitucional, tais sejam, o da separação dos poderes, da legalidade e do
devido processo legislativo (art. 2º, caput, art. 5º, incisos II e LIV,, da CF/88,
respectivamente).
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120.

.
Isto porque o caput do art. 2º da RN 465/2021, ao considerar o Rol de

Eventos e Procedimentos exaustivo, inovou a ordem jurídica e ultrapassou os
limites definidos pelas Leis nº 9.656/98 e 9.961/2000, autorizativos tão somente
no sentido de que a ANS edite a lista de referência básica de tecnologias a ser
coberta pelos contratos, conforme as segmentações contratadas, e não uma lista
exaustiva dos procedimentos cobertos.
121.

Como visto anteriormente, tanto a Lei nº 9.656/98, quando a Lei 9.961/2000

autorizam que a ANS edite normas referentes às coberturas assistenciais, sua
amplitude e, sobretudo, regras sobre as exclusões já constantes no primeiro
diploma normativo.
122.

É o que dispõem literalmente os §§ 1º e 4º do art. 10 da Lei 9.656/98 e o

inciso III do art. 4º da Lei 9.961/2.000.
123.

No entanto, quando o legislador prevê tais disposições, não significa que, do

mesmo modo, há autorização para que a agência reguladora, sob o pretexto de
editar o Rol, interprete sua natureza e o faça em desatendimento ao
espírito da lei que a criou.
124.

Na qualidade de ato administrativo vinculado, o Rol deve estar conformado

com a ordem constitucional vigente, sendo vedada, no âmbito da atividade
regulatória, a substituição ou inovação da ordem jurídica, sobretudo quando
consistente em normas restritivas de direitos de milhões de beneficiários.
125.

É precisamente tal inovação, ao arrepio da separação dos poderes,

da legalidade e do devido processo legal, em detrimento do caput do art.
2º29 e dos incisos II30 e LIV31 do art. 5º do texto constitucional, que
ocorre no presente caso.
29
30
31

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Art. 5º, inciso II: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
Art. 5º, inciso LIV: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
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126.

No âmbito da ADI 1931, o Senado Federal, ao prestar informações sobre a

suposta inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 9656/98, relembrou as origens
da edição da norma por meio do PL 93/93 e sua correspondente justificação.
127.

Antes da edição da Lei, os planos privados de assistência à saúde possuíam

cláusulas restritivas de diferentes ordens, que culminavam na negativa de
cobertura. Por isso, a edição da lei foi tão defendida. Veja-se:
“Os contratos destinados a assegurar atendimento médico-hospitalar, cobertura
ou ressarcimento de despesas na área de saúde por empresas privadas, incluem
cláusulas de exclusão de cobertura de despesas com o tratamento de uma série
de agravos, alguns pertinentes e outros, do ponto de vista ético, completamente
descabidos. Não há lei regulamentando tais contratos. Entre os tratamentos
excluídos desses contratos encontram-se internações por doenças
infecto-contagiosas e suas consequências, por doenças mentais de todas
espécies, por doenças de evolução crônica e suas consequências. Somente
citando esses exemplos, cabe perguntar que tipo de doença então tem suas
despesas cobertas? Se as doenças infecciosas são excluídas, se as doenças
crônicas também são, se as lesões por acidentes têm suas despesas cobertas
por outros seguros (inclusive obrigatórios, como acidente de trânsito e do
trabalho), o contratante de seguro-saúde quando adoece precisa, ironicamente,
buscar uma doença muito rara para poder usufruir dos benefícios do seu seguro.
É simplesmente antiético, e até mesmo imoral, excluir cobertura de
despesas com doenças contraídas independente da vontade do
segurado. A única razão para isto é de natureza econômica” (fl. 250).

128.

Ou seja, a leitura do trecho acima, com suporte na interpretação histórica da

Lei 9.656/98, leva à conclusão de que esta lei foi justamente editada para superar
uma realidade de restrição de acesso a serviços à saúde. E isso justifica a escolha
do legislador na redação do art. 10, caput, e seus respectivos incisos.
129.

Pela primeira vez desde a edição da primeira regulação do Rol, contudo, a

Agência Reguladora utiliza a palavra taxativo para caracterizá-lo. E, ao fazê-lo, a
agência criou empecilhos à oferta de cobertura adequada em um caso concreto,
bem como limitou a atividade jurisdicional, quando provocada.
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130.

Assim

sendo,

a

alteração

normativa introduzida

na RN 465/2021

desrespeitou a separação basilar entre os poderes, pois, a uma, os limites da
cobertura assistencial no âmbito da saúde suplementar já foram definidos pelo
legislador, sendo inviável, neste momento, que a própria Agência que regula o
setor contribua para eventual retrocesso neste sentido.
131.

A duas, tais alterações poderiam ser promovidas somente após a conclusão

do devido processo legislativo e consequente alteração da Lei 9.656/98. Em
realidade, o que ocorreu foi a violação da legalidade e do devido processo
legislativo. Na realidade, como se verá adiante, o Congresso Nacional, ante a
possibilidade de mudar a redação legal correspondente, optou por mantê-la tal qual
historicamente concebida, sem qualquer passo em direção a uma pretensa
taxatividade do rol.
132.

A três, a alteração normativa também significa um verdadeiro muro de

autocontenção à atuação jurisdicional. Com efeito, muito embora se viva sob a
égide da inafastabilidade de jurisdição, é forçoso aceitar que alterações normativas
tão eloquentes quanto a que ora se impugna influenciam, sim, nas conclusões das
decisões judiciais.
133.

Isto é, parece ficto acreditar que todos os Magistrados brasileiros estariam

dispostos a promover um controle difuso e concreto de constitucionalidade da
norma ora questionada, afastando a pretensa taxatividade do rol em cada caso
concreto que a eles se apresentasse, de modo que é bastante mais desejável,
inclusive do ponto de vista da funcionalidade constitucional, que esta Eg. Corte
conclua, de plano e com efeitos erga omnes, pela incompatibilidade da norma com
a Constituição Federal.
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134.

.
Noutro giro, em complementação ao segundo argumento retro, é de se dizer

que este Supremo Tribunal possui o entendimento histórico de que o poder
normativo atribuído às agências reguladoras deve ser exercido em conformidade
com a ordem constitucional e legal de regência, vide a ADI 2095/RS, sob relatoria
da Min. Cármen Lúcia (j. 11/10/2019, DJe 26/11/2019).
135.

A Min. Rosa Weber, por sua vez, por ocasião da relatoria nos autos da ADI

4093, aponta que a atividade regulatória não pode inovar na ordem jurídica, como
se lê:
“[...] Em outras palavras, a orientação seguida pelo Administrador deve

necessariamente traduzir uma escolha previamente realizada pelo
Legislador, que lhe confere autoridade, e não uma interpretação
possível, entre tantas outras, de conceitos jurídicos indeterminados.
Isso em absoluto significa reduzir a regulação setorial ao preenchimento de
lacunas e muito menos à execução mecânica da lei. Dotada de inquestionáveis
relevância e responsabilidade, a função regulatória só é dignificada pelo
reconhecimento de que não é inferior nem exterior à legislação. [...] O poder
normativo atribuído às agências reguladoras vocaciona-se a 'traduzir,
por critérios técnicos, os comandos previstos na Carta Magna e na
legislação infraconstitucional acerca do subsistema regulado'. 2 A
norma regulatória deve se compatibilizar com a ordem legal, integrar a
espécie normativa primária, adaptando e especificando o seu
conteúdo, e não substituí-la ao inovar na criação de direitos e
obrigações. Seu domínio próprio é o do preenchimento dos espaços
normativos deixados em aberto pela legislação, e não o da criação de
novos espaços. Hierarquicamente subordinado à lei, o poder normativo
atribuído às agências reguladoras não lhes faculta inovar ab ovo na ordem
jurídica, mormente para “impor restrições à liberdade, igualdade e propriedade
ou determinar alteração do estado das pessoas' 3. Vale ressaltar, ainda, que,
sendo uma das justificativas centrais para a emergência da regulação setorial
por agências independentes o elevado grau de segurança jurídica exigido pela
complexidade das relações sociais no mundo contemporâneo, admitir alto grau
de discricionariedade do agente regulador ou baixa vinculação da regulação aos
limites impostos pela lei contraria a sua própria finalidade institucional,
passando, as agências reguladoras, de agentes estabilizadores a fatores de
instabilidade jurídica” (ADI 4093, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje.
29.4.2014)32

32

No mesmo sentido, nos autos da ADPF 532 - “Por isso, normas editadas pelos órgãos e entidades administrativas não podem
inovar a ordem jurídica, ressalva feita à expressa autorização constitucional e não com o objetivo de restringir direitos
fundamentais. A edição de norma administrativa que inaugura situação de constrangimento a direito social fundamental, como
é o caso da saúde,não apenas pode vir a limitar esse direito, mas também instala situação da segurança e da confiança no
direito e do direito, o que tem contribuído para a instabilidade das relações sociais brasileiras e, mais ainda, tem minado a
confiança dos cidadãos nas instituições públicas”. ADPF 532.
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136.

.
Ademais, esta Corte Constitucional também já considerou os

próprios limites para cobertura delineados no art. 10 como proporcionais
e adequados para a prestação de serviços no âmbito da saúde
suplementar. Tal entendimento consta no voto condutor do julgamento
da ADI 1931, que defendeu a constitucionalidade do art. da Lei 9.656/98
“Também surge impertinente atribuir ao diploma a pecha de desproporcional por
obrigar o plano de saúde a cobrir, sem limitação, a quantidade de exames e
internações estipulada pelo médico responsável. A observância do que
determinado pela autoridade clínica consiste em pressuposto mínimo de
qualidade do serviço prestado. Descabe articular com a extravagância,
presumindo fraudes na atuação de profissionais da saúde. Eventuais ilícitos
praticados devem ser repreendidos na seara apropriada, sem constituírem regra
geral, tampouco justificativa para prestação inadequada de serviços”.

137.

Isso significa dizer que as alterações propostas no art. 2º da RN

465/2021 apenas poderiam ser levadas a cabo por meio da alteração da
própria Lei 9.656/98, o que, inclusive, não ocorreu até o presente
momento, nos moldes ora discutidos.
138.

Ao contrário: nos anos de 2018 e 2019, a LPS foi alterada em mais uma

ocasião referente à temática da cobertura, mas justamente para ampliá-la, nos
termos dos arts. 10-A a 10-C33.

33

Art. 10-A. Cabe às operadoras definidas nos incisos I e II do § 1o do art. 1o desta Lei, por meio de sua rede de unidades
conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias,
para o tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer. (Incluído pela Lei nº 10.223, de
2001) (Vide Lei nº 13.770, de 2018) § 1º Quando existirem condições técnicas, a reconstrução da mama será efetuada no
tempo cirúrgico da mutilação referida no caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.770, de 2018) § 2º No caso de
impossibilidade de reconstrução imediata, a paciente será encaminhada para acompanhamento e terá garantida a realização da
cirurgia imediatamente após alcançar as condições clínicas requeridas. (Incluído pela Lei nº 13.770, de 2018) § 3º Os
procedimentos de simetrização da mama contralateral e de reconstrução do complexo aréolo-mamilar integram a cirurgia
plástica reconstrutiva prevista no caput e no § 1º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.770, de 2018) Art. 10-B. Cabe às
o
o
operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1 do art. 1 , por meio de rede própria, credenciada, contratada ou
referenciada, ou mediante reembolso, fornecer bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, sonda vesical de demora e coletor
de urina com conector, para uso hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade.
(Incluído pela Lei nº 12.738, de 2012) (Vigência) Art. 10-C. Os produtos de que tratam o inciso I do caput e o § 1º do art. 1º
desta Lei deverão incluir cobertura de atendimento à violência autoprovocada e às tentativas de suicídio. (Incluído pela Lei nº
13.819, de 2019)
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139.

.
E a recente edição da Lei 14.307/2022 parece, com a devida vênia a todos

os fundamentos bastante respeitáveis em sentido contrário, não ter alterado o
entendimento constante na legislação de regência quanto à acepção da natureza
do Rol. Tal como preconizado pela Advocacia-Geral da União no âmbito da ADI
708834:
Não obstante, nota-se que o dispositivo impugnado não inova no ordenamento
jurídico, mas apenas explicita o disposto pelo legislador federal no artigo 4º,
inciso III, da Lei nº 9.961/1998, que confere à ANS a competência de “elaborar
o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão a referência básica
para os fins do disposto na Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas
excepcionalidades.

140.

Para que não restem dúvidas, veja-se o histórico do dispositivo legal, em sua

redação de 2001, 2021 e 2022:
§ 4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos
de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. (Vide
Medida Provisória nº 1.665, de 1998) Incluído pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 2001)
§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive
de transplantes, de procedimentos de alta complexidade e das dispostas nas
alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do caput do art. 12, será
estabelecida em norma editada pela ANS.
(Redação dada pela Medida
Provisória nº 1.067, de 2021)
§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive
de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida
em norma editada pela ANS. (Redação dada pela Lei nº 14.307, de 2022)

141.

Ao que tudo indica, houve apenas duas alterações redacionais no § 4º do

art. 10 da Lei 9.656/1998: (i) explicitou-se o termo “no âmbito da saúde
suplementar”, que já era, e sempre foi, o único escopo de atuação possível da ANS
– que, por próprio nome, é a Agência Nacional de Saúde Suplementar; e (ii) houve
uma mudança do verbo “definir” por “estabelecer”, que parecem semanticamente
equivalentes. Nenhuma dessas mudanças parece, com a devida vênia, ser
realmente a causa para o entendimento ou não pela taxatividade do rol, mas sim a

34

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=760222512&prcID=6358147#
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mudança da norma infralegal questionada da ANS e as decisões judiciais que vêm
aplicando esse novo entendimento normativo.
142.

Por questão de honestidade intelectual, e antes de prosseguir, é importante

pontuar que a Medida Provisória editada pelo Presidente da República pretendia,
sim, fazer uma mudança no artigo, ao estabelecer que os tratamentos
antineoplásicos teriam a amplitude de sua cobertura também definida/estabelecida
no bojo das normas da ANS. O Congresso Nacional, porém, sensível ao prejuízo
que a alteração traria a milhares de brasileiros, optou por, no processo legislativo
de apreciação da Medida Provisória, não acatar tal alteração. Mas, ainda assim, não
parece ter havido movimento em direção a uma pretensa taxatividade do rol em
qualquer das duas alterações recentes.
143.

Dessa forma, é evidente que as iniciativas de alteração da Lei de Planos de

Saúde ocorreram em sentido diametralmente oposto à atualização inserida no

caput do art. 2º da Resolução 465/2021, uma vez que permitiram a ampliação de
cobertura, não sua restrição.
144.

Os Arguentes também avaliam pertinente citar novamente o entendimento,

constante no julgamento da ADI 1931, para demonstrar a violação da legalidade e
do devido processo legislativo.
“Verifica-se, mediante a leitura do diploma impugnado, ter o legislador atentado
para o objetivo maior do Estado: proporcionar vida gregária e segura e com o
mínimo de conforto suficiente a satisfazer valor maior – a preservação da
dignidade do homem.
Excluiu-se da cobertura, entre outros, medicamentos não nacionalizados, bem
como tratamentos experimentais e aqueles com finalidade estética, evitando a
imposição de ônus excessivo aos prestadores de serviços.
Foram incluídos, porém, aspectos básicos dos atendimentos ambulatorial,
hospitalar, obstétrico e odontológico, sem os quais a prestação seria incompleta,
onerando demasiadamente o consumidor. É impróprio arguir a falta de
razoabilidade da obrigação de o plano de saúde abranger todas as enfermidades
especificadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
relacionados com a saúde”.
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145.

.
Nesse escopo, o professor Daniel Sarmento, em consulta apartada sobre o

tema, avalia que, para além da violação do princípio da legalidade, a atualização
normativa encabeçada pela ANS violou a reserva legal para restrição de direitos
fundamentais. Isto porque tanto a lei de regência dos planos privados de
assistência à saúde quanto a lei de regência da agência reguladora não autorizam
restrições a direitos fundamentais, sendo o principal, no caso, o direito à saúde.
Confira-se trecho do parecer do jurista:
“[...] Ocorre que, no presente caso, a restrição ao direito fundamental à saúde
imposta pela ANS não possui base legal. Pelo contrário, como destacado acima,
a lei aponta no sentido contrário, dela se inferindo a natureza exemplificativa do
rol de procedimentos da ANS, ao contrário do que estabelece a Resolução
Normativa nº 465/2021 da ANS. Em outras palavras, ao editar norma que
diminuiu a ampla gama de procedimentos abarcados pela cobertura assistencial
obrigatória, a ANS claramente restringiu o direito fundamental à saúde dos
beneficiários sem que houvesse autorização legislativa nesse sentido. Desse
modo, conclui-se que tal medida também feriu o princípio da legalidade por
desrespeitar a reserva legal para restrição a direitos fundamentais (pp. 55/56)”35.

146.

Portanto, a redação do art. 2º ultrapassa os limites definidos pelo legislador

para fixar os moldes da cobertura, em especial, dos art. 10, caput, incisos I a X da
Lei 9656/98 e do art. 4º, inciso III, da Lei 9.961/2000. Uma vez que esta alteração
somente poderia ter sido promovida, ainda, pelo legislador, há patente violação aos
preceitos fundamentais da separação dos poderes, da legalidade e do devido
processo legislativo.
V - DO PEDIDO PARA CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR
147.

Configurada a verossimilhança dos fundamentos de fato e de direito, bem

como caracterizada a necessidade de adoção urgente de medida judicial para evitar
a lesão e o desrespeito aos preceitos fundamentais acima indicados, requerem os
SARMENTO, Daniel. PARECER - Natureza exemplificativa do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. O
Método ABA no tratamento dos Transtornos do Espectro Autista (TEA). Direito fundamental à saúde, dimensão
objetiva e eficácia horizontal. Diálogo de fontes, proteção ao consumidor e limites do poder normativo da ANS.
Disponível
em
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/5/9FDC5D92A8C611_Parecer-RoldaANS-DanielSarment.pdf.
Acesso em: 2022-06-15.
35
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Arguentes, com fulcro no art. 5º, caput, da Lei 9.882/99, a concessão de medida
cautelar, para sustar os efeitos somente do artigo 2º da Resolução 465/2021 da
ANS.
148.

O primeiro pressuposto para a concessão da medida cautelar, tal seja, fumus

boni juris, resta atendido na presente ADPF. Isto porque a violação dos preceitos
fundamentais resta plenamente comprovada, como indicado anteriormente,
sobretudo no que toca às lesões contra i) o direito fundamental à saúde (art. 6º,
caput, arts. 196 e seguintes da CF/88), ii) a proteção econômica do consumidor
(arts. 170, inciso V e art. 197 da CF/88), iii) à separação de poderes, à legalidade
e, fatalmente, ao devido processo legislativo (art. 2º, caput, art. 5º, incisos II e
LIV, da CF/88, respectivamente).
149.

O periculum in mora, por sua vez, segundo requisito para a concessão desta

modalidade do pedido de urgência, também resta caracterizado. Há urgência na
suspensão dos dispositivos normativos questionados, uma vez que, tal como
redigidos, os artigos representam forte retrocesso na proteção do consumidor no
âmbito da saúde suplementar.
150.

Existe uma ameaça real, com suporte na atuação regulatória, de que

consumidores sejam privados de acessar tratamentos mediante prescrição médica,
uma vez que o Rol da ANS está sendo considerado taxativo. Tal urgência ganha
relevo, sobretudo, no cenário da pandemia, onde os avanços científicos para os
cuidados na saúde ocorrem diariamente.
151.

De modo concreto, há efetivo e real risco de que os planos de saúde

neguem a cobertura de tratamentos a inúmeros beneficiários, em real prejuízo a
milhões de brasileiros. Acreditar que o Poder Judiciário conseguiria reverter todas
as inconstitucionalidades e ilegalidades em cada caso concreto é descolado da
realidade brasileira, em que, a despeito da inafastabilidade de jurisdição, muitos
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brasileiros sequer conseguem acesso ao Judiciário, quanto mais uma decisão
judicial positiva ante o marco regulatório em hialino sentido contrário à pretensão
do beneficiário – muito embora tal sentido do marco normativo seja, como aqui se
defende, inconstitucional.
152.

Por sua vez, não há qualquer risco de irreversibilidade da medida, uma vez

que eventual medida cautelar poderia ser facilmente revogada ou reformada, com
imediata produção de efeitos de eventual nova decisão da Corte em sentido
contrário àquele delineado na cautelar que ora se pleiteia.
153.

Portanto, demonstrada a presença dos requisitos autorizadores, deve ser

concedida a medida cautelar, para suspender o art. 2º da RN 465/2021, frente à
violação dos preceitos fundamentais já exaustivamente enunciados.
154.

Os Arguentes requerem, dessa forma, a concessão da cautelar para a

suspensão deste dispositivo até o julgamento de mérito da presente ação ou, nos
termos do art. 5º, § 3º, da Lei 9.882/1999, de qualquer outra medida de urgência
que este E. STF julgue adequada para os fins pretendidos pelos Arguentes.
155.

Igualmente, os Arguentes requerem também a suspensão da eficácia de

quaisquer outros atos de poder público, inclusive decisões judiciais, que tenham
entendido pelo caráter taxativo do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, com
vistas a garantir a adequada tutela do direito fundamental à saúde
VI - DOS PEDIDOS DEFINITIVOS
156.

Ante todo o exposto, requerem os Arguentes que o Supremo Tribunal

Federal:
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a. confirme a concessão da medida cautelar, diante da presença dos
requisitos autorizadores para tanto, tais sejam fumus boni iuris e

periculum in mora, previstos no art. 5º, § 1º, da Lei 9882/1999, com o
objetivo:
i.

de suspender a eficácia do art. 2º da da RN 465/2021,
da

ANS,

concluindo,

em

consequência,

pelo

caráter

exemplificativo do Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde; e
ii.

de, por inteira consequência, suspender a eficácia de quaisquer
atos de poder público, inclusive decisões judiciais, que tenham
entendido pelo caráter taxativo do Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde, com vistas a garantir a adequada tutela do
direito fundamental à saúde a todos os beneficiários porventura
prejudicados pela aplicação da norma incompatível com os
preceitos fundamentais da República Federativa do Brasil;

b. Determine a oitiva da ANS, da Advocacia-Geral da União e do
Procurador Geral da República, com fulcro no art. 4º, § 2º, da Lei nº
9.882/1999;
c. Ao final, julgue a procedência do pedido de mérito para que seja
reconhecida

incompatibilidade

do

art.

2º

da

Resolução

Normativa 465/2021 com os preceitos fundamentais da
Constituição Federal de 1988, concluindo, em consequência, pelo
caráter exemplificativo do Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde, de modo que decisões judiciais dissonantes do preceito
protegido sejam reformadas por este E. STF, a fim de se preservar i) o
direito fundamental à saúde, ii) a ordem econômica, iii) a separação de
poderes, a legalidade e o devido processo legislativo, todos estes
protegidos constitucionalmente.
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Caso esta egrégia Corte considere incabível a presente ADPF, mas repute

157.

admissível o ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade para impugnação
do referido ato normativo, requerem os Arguentes seja a presente recebida e
processada como ADI. Nesta hipótese, requerem seja julgada procedente a Ação
Direta

de

Inconstitucionalidade

para

declarar

a inconstitucionalidade dos

dispositivos anteriormente citados.

158.

Por fim, requerem que as publicações e intimações referentes aos atos

praticados neste processo, para que válidas e vinculativas, sejam realizadas,
exclusivamente, em nome dos seguintes advogados: pelo IDEC, Dr. Walter
José Faiad de Moura, inscrito na OAB/DF nº 17.390 e Dr. Christian Tárik
Printes, inscrito na OAB/SP nº 316.680; pela REDE, Dr. Bruno Lunardi
Gonçalves, inscrito na OAB/DF nº 62.880.

Nestes termos, pedem deferimento.
Brasília, 15 de junho de 2022.

Igor Rodrigues Britto
OAB/DF 54.565
(Idec)

Christian Tarik Printes
OAB/SP 316.680
(Idec)

Ana Carolina Navarrete
OAB/SP 310.337

Marina Andueza Paullelli
OAB/SP 365.516
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(Idec)

(Idec)
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da
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planos de saúde coletivos: os efeitos da opção regulatória da Agência Nacional de
Saúde Suplementar nos conflitos entre consumidores e operadoras. Revista De
Direito

Sanitário,
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