Workshop de Intercâmbio 2017:
judicialização da saúde

Somos a Seguradora do Sistema Unimed e atuamos em
Saúde, Odonto, Vida, Previdência e Ramos Elementares.
• Presença em São Paulo e 22 Escritórios Regionais
• 6 milhões de clientes nos cinco segmentos de atuação
• R$ 2,64 bilhões em faturamento anual consolidado
• R$ 3,06 bilhões na carteira total de investimentos*
• 15,95% de remuneração total aos acionistas
• Faixa de excelência no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar 2017
Dados relativos a 2016. *Carteira de ativos em setembro 2017.

Impactos da judicialização
na saúde suplementar

O Brasil representa o segundo maior mercado de
planos de saúde do mundo, após os Estados Unidos.

Fonte: Sumário Executivo Nacional da Saúde 2017, GPeS e Hospitalar Feira+Fórum.

O dever do Estado
de tutelar a saúde e
a responsabilidade
contratual da operadora
• Direitos sociais e fundamentais
• Princípios de universalidade e
integralidade do acesso à saúde
• Previsão constitucional de
participação dos serviços privados
de forma complementar ao SUS
• Marco regulatório da saúde
suplementar vigente desde 1999
Fontes: Ibedess [apresentação] e Daniel Wang [adaptado].

Princípios que regem o equilíbrio dos planos de saúde:
a operadora age “por conta e ordem do consumidor”.
Aversão ao risco

•Mutualidade: os custos são reateados,
sempre, pelo conjunto dos clientes
•Regime de repartição simples: todos
pagam para cobrir os custos daqueles
que utilizaram os serviços, assim não há
acumulação de uma reserva individual

Formação de grupo
de proteção mútua,
para diluir os riscos e
ratear os custos dos
eventos ocorridos

Fonte: Lei 9.656/98, Art. 1º, redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001.

•Estrutura atuarial: cálculo baseado no
perfil de risco dos participantes
•Boa-fé contratual: precificação baseada
nas condições definidas em contrato e
no rol de coberturas vigente

Como a judicialização afeta os planos de saúde:
o interesse individual sobrepõe-se ao coletivo.
Judicialização

•Concessão judicial de coberturas que
não foram precificadas na contratação
•Prejuízo ao mútuo, com aumento de
preços para o conjunto dos segurados
•Aumento do custo administrativo e
necessidade de constituir provisões

• Busca de direito legítimo
• Recurso para obter acesso
a coberturas às quais não
teria direito normalmente
• Solução de impasses

•Imposição às operadoras, via judicial,
de responsabilidade além da contratual
•Percepção de que a proteção à saúde
independe da avaliação do direito,
conforme contrato e normas da ANS

Enfraquecimento do marco regulatório, insegurança jurídica e risco à sustentabilidade do setor

Dimensões do fenômeno de judicialização da saúde:
ações contra o sistema público e a saúde suplementar
existe uma explosão de novos
processos sobre a Judicialização
da Saúde no Brasil. [...] Assim,
é preciso que a sociedade e
a comunidade jurídica avaliem
o assustador cenário, pois não se
pode admitir uma judicialização
sem limites. Além disso, não é
razoável que o Judiciário seja um
dos principais responsáveis pela
concretização do Direito à Saúde [...]
[...]

459%

aumento no
ingresso de novas
ações sobre saúde
em cinco anos

Juiz Federal Clenio Jair Schulze

Fonte: Conselho Nacional de Justiça, Relatório Justiça em Números 2017, apud Juiz Federal Clenio Jair Schulze in Empório do Direito, em 11/09/2017.

Demandas diretamente relacionadas a planos de saúde
correspondem a 36% das ações ingressadas em 2016.

1.346.931

Demandas de natureza cível, não
criminal, ajuizadas até 31/12/2016
e em trâmite no 1º grau, no 2º grau,
nos Juizados Especiais, no Superior
Tribunal de Justiça, nas Turmas
Recursais e nas Turmas Regionais
de Uniformização

Fonte: Conselho Nacional de Justiça, Relatório Justiça em Números 2017, apud Juiz Federal Clenio Jair Schulze in Empório do Direito, em 11/09/2017.

Estudo de caso: caracterização das demandas judiciais
na saúde suplementar
Base: 214.830 processos

• 32% dos processos em andamento

2,3%
0,8%

• 79% dos processos nas comarcas de
São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia

12,3%
28,5%

5,4 processos/
100 beneficiários

5,2%
4,0%

73,7%
61,9%

6,5%
3,6%

1,9 processo/

100 beneficiários

% de beneficiários por região
% de processos por região

• Tempo médio de duração:
1 ano e 10 meses
• 55% dos processos motivados por
exclusão contratual, reajuste ou
questões de divergência médica
• 77% dos processos encerrados de
forma desfavorável às operadoras
*Acordo, procedente ou

procedente em parte.

Fonte: estudo reservado elaborado por consultoria externa com informações de quatro das maiores operadoras
de planos de saúde do país. Refere-se a processos abertos e/ou encerrados entre julho de 2011 e junho de 2016.

Quanto custa a judicialização da saúde:
estimativa de impacto no setor suplementar
Não se tem levantamento único de volume, perfil e custo da judicialização em âmbito nacional.
Exemplos de coberturas demandadas

Gastos com demandas judiciais (R$ milhões)

115%
*Comparável

à variação das ações contra a União no período.

320 milhões

R$

em procedimentos
sem cobertura no
rol definido pela ANS

 Tratamentos experimentais
 Medicamentos sem registro
 Órteses, próteses e materiais de
marca específica (por indicação)
 Casos descritos como urgência
 Cuidados domiciliares
 Cirurgias plásticas
 Internações em SPA
 Atendimento em região ou
rede hospitalar não contratada
 Cobertura durante a carência
 Continuidade do tratamento
após rescisão do contrato

Fonte: Abramge, Judicialização da saúde [apresentação], estimativa baseada nas Demonstrações Financeiras das operadoras publicadas pela ANS/DIOPS.

Entre a garantia constitucional e os abusos:
desafios na efetivação do direito à saúde.

Fontes: Jornal da AMMG, maio 2008; Folha de S.Paulo, 24/03/2013 e 26/02/2017; O Estado de S. Paulo, 25/03/2013 e 17/08/2017; O Tempo, 04/07/2013; Época Negócios, 29/09/2017.

Impactos da judicialização no
intercâmbio do Sistema Unimed

Pilares fundamentais que balizam
a organização do Sistema Unimed

•Marca única de alcance nacional
•Área de ação delimitada:
organização territorial que evita
a competição interna

Cooperativas médicas de base local,
com autonomia de gestão e independência
para celebrar contratos e prestar serviços
de atenção à saúde aos beneficiários.

•Capilaridade e intercâmbio:
acordo operacional entre as
cooperativas médicas para
garantir assistência aos
beneficiários em todo o país

Decisões judiciais impactam esses pilares e requerem
mecanismos mais eficazes de gestão e governança.

•Solidariedade assistencial
entre as cooperativas
•Teoria da Aparência
(primazia da realidade)
•Grupo econômico

Teoria da Aparência (ou primazia da realidade):
conceito
A Teoria da Aparência pressupõe, como sua denominação indica, que uma situação irreal
(simples aparência) seja aceita como verídica, desde que presentes determinados requisitos.
REQUISITOS OBJETIVOS

• situação de fato cercada de circunstâncias tais que, manifestamente, apresentem-se como
se fora uma segura situação de direito
• situação de fato que passa ser considerada de direito, segundo a ordem geral e normal das
coisas (error communis facit jus = o erro comum cria direito)
• situação em que, nas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular
legítimo, ou direito como se realmente existisse
REQUISITOS SUBJETIVOS

• a incidência em erro de quem, de boa-fé, considera a situação de fato como de direito
• a escusabilidade desse erro apreciada segundo a situação pessoal de quem nele incorreu
Fonte: TJRJ, Ap. 586-89, 28/11/1989, 1ª CC, Rel. Des. Renato Maneschy, in ADV JUR, 1990, p.136, v48146. Em direito.wikia.com/wiki/Teoria_da_aparência.

Teoria da Aparência (ou primazia da realidade):
decisão do STJ

Grupo econômico e responsabilidade solidária:
pretensão da Unimed Paulistana

Fonte: TJSP, Processo Digital nº 1131662-42.2015.8.26.0100.

Grupo econômico e responsabilidade solidária:
entendimento do TJSP

Fonte: TJSP, Processo Digital nº 1131662-42.2015.8.26.0100. Autos de apelação. Acórdão. Voto do relator designado Desembargador Carlos Alberto Garbi.

Grupo econômico e responsabilidade solidária:
entendimento do TJSP

Fonte: TJSP, Processo Digital nº 1131662-42.2015.8.26.0100. Autos de apelação. Acórdão. Voto do relator designado Desembargador Carlos Alberto Garbi.

Responsabilidade solidária na assistência ao beneficiário:
entendimento do TJSP

Fonte: TJSP, Processo Digital nº 1131662-42.2015.8.26.0100. Autos de apelação. Acórdão. Voto do relator designado Desembargador Carlos Alberto Garbi.

Iniciativas do Sistema Unimed para qualificar
o atendimento ao cliente e reduzir conflitos
• Fomentar o intercâmbio jurídico para
o compartilhamento de ações judiciais,
em tempo hábil, com a finalidade de
garantir a eficiência e a racionalização
dos recursos.

Como o mercado se organiza para enfrentar
os efeitos da judicialização da saúde
• Suporte à criação dos Núcleos de Apoio Técnico (NAT)
para subsidiar os magistrados com pareceres médicos
baseados em evidências científicas
• Adesão a mecanismos de mediação ou conciliação
pré-processual e na atermação dos Juizados Especiais
• Cooperação com o Núcleo de Defesa do Consumidor
(Nudecon) para solução de conflitos

• Qualificação dos canais de atendimento e orientação
aos beneficiários, em especial as Ouvidorias
• Ampliação do debate sobre a política pública de saúde,
o marco regulatório do setor suplementar, modelos
assistenciais, custos e impactos da judicialização
• Consolidação de uma política nacional de avaliação e
incorporação de tecnologias em saúde

Iniciativas desenvolvidas em Minas Gerais
para agilizar a solução de demandas

• Convênio com o TJMG para elaboração de pareceres técnicos pelo
Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (UFMG), no prazo de
até 72 horas, com o objetivo de subsidiar as decisões judiciais
• Cooperação técnica com a Central de Atermações do TJMG para
promover a conciliação pré-processual entre clientes e operadoras de
planos de saúde

• Apoio à Semana Nacional de Conciliação 2017, com a participação
confirmada de seis operadoras, após entendimentos com o Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc/TJMG)
Fonte: Instituto Brasileiro para Estudo e Desenvolvimento do Setor de Saúde (Ibedess), setembro 2017.

322

pareceres fornecidos
desde julho 2014

446

beneficiários atendidos
desde junho 2016

20%

de êxito nas
conciliações
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