CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE
Constituição Federal – ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO

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.
* Abrangência do Art. 196 da CR : SAÚDE PÚBLICA
* Universalidade e igualdade de acesso.
LEI Nº 8.080 de 19/09/90 - Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de
Saúde (SUS): I - a execução de ações...) d) de assistência terapêutica integral, inclusive
farmacêutica;
•
(Lei Orgânica da Saúde)

Maiores dificuldade da judicialização: o respeito à dignidade humana, à saúde
como direito fundamental, e a um tratamento integral e adequado. (JUIZ)

PRINCIPAIS PROBLEMAS NA SAÚDE PÚBLICA em face da Judicialização:

•
•
•
•

DIFICULDADE NO ACESSO.
FALTA DE MÉDICOS.
FALTA DE MEDICAMENTOS
DEMORA NO ATENDIMENTO NOS CENTROS DE SAÚDE OU NOS
HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA.
• CONSULTA COM ESPECIALISTA

em face da Judicialização:
1. Abusos nos pedidos dos usuários
2. Recusas indevidas das Prestadoras

3. Interpretação do contrato, rescisão, alteração.
4. Outros: Descredenciamento de rede, reajuste,

Êxodo – Saída de beneficiários

ALGUNS ABUSOS DAS OPERADORAS RECONHECIDAS PELO STF E STJ:

Negativa de colocação de prótese na autora que se classificava como providência
necessária e desdobramento do ato cirúrgico a que foi submetida.
Negativa de cobertura ou reembolso no caso de urgência ou emergência
Limitação do tempo de internação
Falta de informação clara no contrato sobre a abrangência geográfica e sobre as
exclusões
Negativa de reembolso de despesa feita fora da abrangência do Plano se a operadora não
demonstrar: (que havia estabelecimento apto ao procedimento credenciado no local,
que não houve recusa do hospital conveniado de receber o paciente, que não houve
urgência ou emergência na internação e outras justificativas )

STJ: CASOS DE ABUSOS POR PARTE DOS USUÁRIOS

Internação em hospital fora da área de abrangência quando não se trate de situação de
urgência ou emergência, de interrupção de atendimento ou outra situação extraordinária
que justifique a realização do tratamento por profissionais fora da rede referenciada. (AgInt
no AgInt no AREsp 899.650/CE)
Tratamento médico percebido pelos demandantes no hospital não credenciado, após a alta
hospitalar e, portanto, quando não mais presente a situação de emergência ou de urgência
do atendimento/tratamento , ainda que indiscutivelmente importante e necessário a sua
recuperação, não se encontrava, nos termos legitimamente ajustados, coberto pelo plano de
assistência à saúde

•A OMS RECOMENDA:
•O medicamento de alto custo deve ser indicado quando:

* O diagnóstico ou a conduta terapêutica para a doença
estejam inseridos nos protocolos ou indicação e
* Não haja tratamento previsto para a doença na atenção
básica ou
* Se houver, o paciente apresentou intolerância insuperável,
refratariedade ou evolução para quadro clínico mais grave.

Medicina de misericórdia, tentativas
justas, despreparo, conflito de interesses
• OMS > 50% das prescrições são erradas. (WHO drug information 1999, 13:61-64)
• Trabalhos científicos financiados pela indústria têm 40,5% de
chance de resultados favoráveis ao financiador. (BMJ 2003)

• Pesquisadores com projetos financiados têm 95% de chance de
prescrever o medicamento que investigam. (Jama 2000; 283:373-80)
• Viagem para participar de eventos: 79% da chance do médico
solicitar a inclusão do medicamento em seu hospital. (Jama 2000; 283:37380)

Vias alternativas de solução de conflitos

CONCILIAÇÃO(pré e pós processual)
MEDIAÇÃO
Disponibilização de técnicos nos fóruns

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR
Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas
quando houver, simultaneamente:
I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão
unicamente de direito;
II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:
*I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica
questão de direito (NO MESMO TRIBUNAL)
*II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito.
§ 1o Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação.
§ 2o Se o incidente tiver por objeto questão relativa a prestação de serviço
concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao
órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva
aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada.

Art. 927 CPC - Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de
constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de
demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do STF e do STJ;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem
vinculados.
(...)

Enunciado 7 CNJ – A alegação de urgência e risco à vida deve ser corroborada
por declaração de profissional da saúde, sob pena de desconsideração pelo juiz,
salvo caso de comprovada impossibilidade.
Enunciado 5 CNJ– O Poder Judiciário deverá utilizar os critérios da Medicina
Baseada em Evidências Científicas para decidir as demandas relacionadas às
prestações de assistência à saúde, em especial quando se tratar de tecnologias
(medicamentos, procedimentos, materiais etc) não incorporadas pelo Sistema.
ENUNCIADO 11 TJMG - A clausula expressa de não cobertura de internação
domiciliar não pode ser considerada abusiva, haja vista não ser obrigatória sua
cobertura pela ANS.

“É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões
preexistentes à data de contratação dos planos ou seguros de que
trata a Lei 9.656/98 após vinte e quatro meses de vigência do
aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora
o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do
consumidor, devendo a exclusão durante esse prazo ser clara no
instrumento contratual”.

Recomendações nº 31/2010 e nº 36/2011 do CNJ: orientação aos Tribunais
para adotar medidas de interlocução e aperfeiçoamento dos julgamentos,
visando a melhor subsidiar os magistrados e demais operadores do direito, para
assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência
à saúde.
Corregedoria de Justiça de Minas Gerais - Recomendações nº 10/2011, nº
23/2012 e nº 04/2017: Ratificação das Recomendações nº 31 e nº 36 do
CNJ.
Resolução 107/2010: Criação do Fórum da Saúde do CNJ e os Comitês
Estaduais.
TJMG: CRIAÇÃO DO FÓRUM PERMANENTE SAÚDE MG

2012 - Parceria do TJMG, SES/MG E NATS: para emissão de Notas Técnicas

2014 - Parceria TJMG e IBEDEES: para a elaboração de Notas Técnicas em
saúde suplementar.
2016 - Aprovação de relatório médico padrão.
2016 - Projeto Piloto de Câmaras de Conciliação Prévia.
2016 - Especialização de Varas TJMG: Resolução nº 829 de 29 de junho
de 2016.
2017 (13.09.17) - Termo de Cooperação Técnica entre TJMG e Comitê da
Saúde para instituir Câmaras de Conciliação e de Apoio Técnico em todo
o Estado de Minas Gerais.

318 pareceres, entre notas e respostas técnicas, entregues de julho/2014 a
setembro/2017

2014 - 27
2015 - 66

2016 - 106
2017 - 119

http://bd.tjmg.jus.br/jspui/handle/tjmg/7731

http://bd.tjmg.jus.br/jspui/handle/tjmg/7731

http://ejef.tjmg.jus.br/judicializacaoenunciados-saude-suplementar/

TJMG - TOTAL de FEITOS DISTRIBUÍDOS entre 2010 e 2017 =

130.123
65.392 de SAÚDE PÚBLICA: - 35.340 Justiça Comum
- 30.052 JESP
64.731 de SAÚDE SUPLEMENTAR: - 45.291 Justiça Comum
- 19.440 JESP

Fonte: CGJ

Usuários de planos de saúde da Unimed e outras operadoras reclamam na justiça que
enfrentam problemas frequentes para obter autorização para cirurgias e outros
tratamentos médicos quando estão fora da região de cobertura da Unimed com a qual
contrataram o serviço, mesmo quando o plano contratado oferece cobertura nacional.

O contratante de plano de saúde pode optar por um plano com abrangência de
cobertura nacional, estadual ou regional, dependendo do produto oferecido por cada
uma das Unimeds.
Abrangência nacional: atendimento através de intercâmbio.
Abrangência apenas estadual ou regional: direito à cobertura apenas aos tratamentos
de urgência ou emergência, através de intercâmbio.

Se a CONSUMIDORA possui plano com
cobertura nacional, pode utilizar a rede credenciada de
todo o país, pelo sistema de intercâmbio.
As cooperativas Unimeds se consubstanciam
num mesmo conglomerado econômico, verdadeiro
grupo empresarial, propiciando o atendimento em
qualquer plano, na urgência e emergência.

STJ : SOLIDARIEDADE :

REsp 1.377.899/SP, de Relatoria do Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que a sociedade cooperativa de
serviços médicos - no caso a Unimed Paulistana - é parte
legítima para integrar o pólo passivo de demanda cominatória,
juntamente com a unidade do mesmo grupo contratada pelo
usuário (Unimed Belém), em virtude da negativa de
autorização para procedimento médico ocorrido em São Paulo.
Existe, nesse caso, a solidariedade entre as cooperativas da UNIMED, ainda
que componham pessoas jurídicas distintas, em virtude da aparência de
unicidade do grupo.

“O fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda
que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a
informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no
conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -,
traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a
responder solidariamente pelas obrigações contratadas por
qualquer delas”. (REsp 1.377.899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe
11/02/2015).
Exige-se ressalva expressa de que está se filiando à apenas uma das
várias empresas do grupo

O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de
cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam
através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento
de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras
localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento
dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo,
mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a
mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que
constitui um fator de atração de novos usuários.
(REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 23/05/2017, DJe 31/05/2017)
Súmula nº 286 do TJ/RJ: "A formação de conglomerado econômico, através de
cooperativas prestadoras de serviço de seguro saúde, não exclui a solidariedade
entre as pessoas jurídicas cooperativadas pelo atendimento ao consumidor titular
do contrato de plano de saúde

PROVAS NECESSÁRIAS: 1º: BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE NÃO
BUSCOU SOLUÇÃO NA REDE CREDENCIADA.
2º: Situação de saúde do beneficiário não foi agravada
3º: Houve informação clara e suficiente no contrato em relação à extensão do
tratamento apenas no local de origem ou nos hospitais credenciados ou
seguindo a tabela contratual.
4º: publicidade veiculada pelo grupo é clara de que não se trata de uma entidade
una.
“O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a
imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos
contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza
também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente
no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca”.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.122.531 - RJ (2017/0148079-2) RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI

DIFICULDADE DE INTERPOR RESP : SE NA
CONTESTAÇÃO/RECURSO NÃO HOUVE A DEFESA
ESPECÍFICA

Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente.
William Shakespeare
Lutar pela vida e pela saúde pode ser bom e gratificante, quando encontramos ajuda
de quem pode resolver nossos problemas.
UM OLHAR DE AMOR - Professor Dr. Roberto Crema - Reitor da Universidade
Internacional da Paz

