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RESUMO 

 

Não obstante o Estado deter o dever de prestar assistência universal, gratuita e integral à 

saúde do cidadão, o marco regulatório da saúde suplementar, consubstanciado pela Lei 

9.656/1998, pautado por uma análise histórico-estrutural, permite concluir pela transferência 

de parte desta responsabilidade à iniciativa privada, em especial as operadoras de planos 

de saúde, que hoje possuem 48,7 milhões de beneficiários e detêm características ímpares. 

Desta forma que a avaliação do segmento deve pautar-se, a partir de sua ótica 

constitucional, pela relação estrutural existente entre operadoras de saúde e as políticas 

governamentais. Neste caminho, perceber-se que a constituição de uma agência reguladora 

e a forma de atuação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) desvendam que o 

objetivo do Estado é desafogar o Sistema Único de Saúde (SUS) mediante a transferência 

de obrigações primárias às operadoras de saúde. Os beneficiários dos planos de saúde, 

mediante disposições regulatórias, passaram a se tornar suportados pela iniciativa privada. 

Ocorre que a substituição do Estado pela saúde suplementar sem considerar as 

peculiaridades do setor vem resultando no esgotamento da idoneidade financeira das 

operadoras de saúde, o que indica que o modo de regulação delineado para o segmento 

pode não estar em consonância com a otimização deste recurso escasso. 

Palavras-Chave: 1. Direito. 2. Saúde Suplementar. 3. Agência Nacional de Saúde 

Suplementar. 4. Estado Constitucional. 5. Modos de regulação. 
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ABSTRACT 

 

Notwithstanding the State holds the obligation to provide an universal, free and full health 

service for the citizens, the actual regulatory act – 9.656/1998 – enforced by a structural 

analysis, emphasizes that the health service has been delegated to private, embodied in the 

health insurance, which currently has 48.7 million beneficiaries and has unique 

characteristics. Thus, the analysis of the segment needs to be viewed, first from the 

constitutional formalisms, and after by the relationship view the government policy. The 

establishment of a regulatory agency and the policies adopted by the Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS) reveals that the goal of the State is vent the public health system 

(SUS) by transfer primary obligations to healthcare operators. The beneficiaries of health 

insurance plans through regulatory provisions, went on to become privately funded initiative. 

It happens that the replacement of the State to private without considering the peculiarities of 

the sector has resulted in the depletion of the financial ability of health insurance companies, 

indicating that the mode of regulation designed for the segment may not be consistent with 

the optimization of this scarce resource. 

Keywords: 1. Law. 2. Health Insurance. 3. Supplemental Health Agency. 4. Constitutional 

State. 5. Regulatory policies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A proteção à saúde é um serviço público que compõe um sistema em que figuram 

diversos agentes. O papel principal está direcionado ao Estado que, por força do artigo 196 

da Constituição Federal, detém o dever de garantir políticas sociais e econômicas que visem 

à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como o acesso universal e 

igualitário as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.  

Neste complexo de instituições, à iniciativa privada coube um importante papel, na 

medida em que auxilia o Estado na execução dessas políticas públicas, seja de forma 

complementar ou de maneira suplementar. A complementação estatal pela iniciativa privada 

ocorre quando, por meio de contratos de gestão, parcerias ou convênios, entidades privadas 

assumem o atendimento universal e gratuito, mormente com a participação do terceiro setor. 

Já a suplementação não se presta a um atendimento universal e gratuito, mas sim mediante 

a contribuição do consumidor, seja com o pagamento direto ao prestador ou por meio de 

contribuições mensais (plano de saúde). 

A assistência à saúde é livre a iniciativa privada, conforme dispõe o caput do artigo 

199 da Constituição Federal, mas quando prestada por esta, integra um sistema que deve 

assegurar a todos os anseios constitucionais, em especial os direitos sociais (artigo 6º), os 

princípios gerais da atividade econômica (artigo 170), bem como os objetivos fundamentais 

da República Federativa do Brasil (artigo 3º). 

A atuação suplementar ao Estado, objeto deste trabalho, refere-se à possibilidade de 

efetivar a prestação de serviços sobre um sistema de saúde público completo, já 

consolidado pelo Estado, mas que por diversos fatores reflete-se em demanda necessária e 

suficiente para fomentar um segmento econômico que o suplemente. A saúde suplementar 

atua no âmbito das atribuições da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e 

relaciona-se com a atividade que envolve a operação de planos privados de assistência à 

saúde sob regulação do Poder Público. 

Assim é que surge como um setor sensível, que possui 48,7 milhões de beneficiários 

no Brasil, tem previsão de crescimento médio anual de 6,32% e movimentou cerca de R$ 84 

bilhões em 20111. É considerado o quarto item nas despesas familiares e, portanto, 

desvenda importante papel no cenário socioeconômico nacional.  

Trata-se de um setor essencial, eis que abarca um bem de relevância pública, ligado 

à proteção da vida, condição primeira da dignidade da pessoa humana, legitimando um 

controle pormenorizado pelo Estado e, por isso admite um regime especial sobre a atividade 

econômica. A singularidade da saúde justifica e evoca um complexo político-normativo 

                                                           
1
 Segundo dados extraídos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (2012a) e Research and Markets (2012). 
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específico e direcionado unicamente ao setor, que deve atuar sem deixar de considerar a 

integralidade da estrutura histórica construída e compatibilizá-la com os anseios 

constitucionais.  

Ainda mais porque, a partir do momento em que o Estado brasileiro assumiu um 

papel social irretratável, exige-se um suporte financeiro e operacional para a manutenção 

deste ideal constitucional. Como explica Faria (2004, p. 120), a partir do momento que as 

conquistas sociais são ampliadas e garantidas, “cada programa de bem-estar consolidado 

passa a ser um direito inexoravelmente adquirido”. 

Porém, além da análise da Constituição, como têm realizado os doutrinadores da 

área jurídica2, é necessário também desvendar o papel da saúde suplementar dentro de um 

contexto político-econômico. Apesar da regulação necessária do Poder Público, a iniciativa 

privada atua em regime de concorrência de mercado, passando a ser influenciada por este 

em direção ao lucro. Assim é que os rumos da saúde suplementar devem ser colhidos 

dentro de uma multiplicidade de elementos, desde a Constituição da República até sua 

agência reguladora, que revela a política econômica (modelo de regulação) dotada para o 

segmento. Somente assim é que será possível desvendar porque autores como Ceschin 

(2008, p. 245), informam uma “clara tendência de atribuir à saúde suplementar papel 

importante em assuntos de interesse predominantemente público que, portanto, deveriam 

ficar a cargo do Estado”.  

Desta forma que, com base em dados empíricos, pretende-se verificar neste trabalho 

quais as movimentações estratégicas efetivadas na saúde suplementar, os efeitos práticos 

dali resultantes, bem como se estão consonantes com as garantias previstas na 

Constituição. Almeja-se, ao final, verificar se há uma mudança estrutural visando transferir 

competências e responsabilidades do Estado para a iniciativa privada; e se estas ocorrem 

de maneira sustentável ao mercado.  

 Adstrito à análise do marco regulatório do setor (especialmente a Lei n. 9.656/1998 e 

a instituição da ANS pela Lei n. 9.661/2000), o estudo insere-se dentro da linha de pesquisa 

“Poder Econômico e seus Limites Jurídicos”, na medida em que se evidencia o poder de 

direção e controle do Estado (artigo 197, CF) que impõe, pela via da regulação, uma 

atuação integrada com os demais aspectos sociais, mas sem esquecer-se dos princípios 

gerais da atividade econômica, em especial a sustentabilidade do setor. 

A saúde suplementar será analisada dentro de uma estrutura social e histórica, 

mergulhada em detalhes socioeconômicos (históricos e atuais), pautando-se desde a 

análise constitucional até a forma de atuação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

O resultado indicará parâmetros que definirão os rumos do setor e permitirão identificar se o 

                                                           
2
 Vide neste sentido Ceschin (2008), Figueiredo (2006), Chaves (2005), Fogaça (2006), Repiso (2011) e Leal 
(2010). 
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modelo de regulação congregarão as garantias fundamentais com os recursos escassos, 

visando à sustentabilidade das operadoras de saúde suplementar e compatibiliza-las aos 

direitos e garantias sociais albergados pela Constituição da República de 1988.  
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2 O ESTADO E A SAÚDE SUPLEMENTAR 

 

Não há dúvidas de que a saúde mereça um tratamento ímpar. É condição básica de 

sobrevivência das populações, intimamente ligada ao conceito de felicidade3. Assim, o 

conceito de saúde, que já teve ligação apenas com a ausência de doenças4, possui uma 

noção ampla, abstrata e aparentemente irrestrito5. Conforme define o preâmbulo da 

Constituição da Organização Mundial da Saúde (1946)6, que unificou as aspirações 

nascidas dos movimentos sociais após a II Guerra Mundial, a noção de saúde refere-se ao 

“completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou 

enfermidade”.  

A saúde, também ligada ao bem-estar, resulta na observância das especificidades de 

cada localidade7, não permitindo uma noção única, ou seja, “o conceito de saúde reflete a 

conjuntura social, econômica, política e cultural”, afirma Scliar (2007, p. 30). Todas as 

pessoas são titulares de direitos e deveres na prestação da saúde, uma vez que está 

elencada como um dos pilares do Estado.  

Em um breve contexto histórico, é possível afirmar que apenas com a vinda da 

Família Real ao Brasil em 1808 o País passa a colocar a saúde como ponto de atenção, ano 

em que se deu a criação do cargo de Provedor-Mor de Saúde da Corte e do Estado, 

embrião do Serviço de Saúde dos Portos. Desta forma, no Brasil, ainda que de forma 

incipiente, desde a Constituição Imperial de 1824 há previsão legal sobre a garantia dos 

socorros públicos pelo Estado (artigo 179, ns. 31 e 32). Nesta época, o sistema estava 

pautado pelo combate a doenças transmissíveis, as quais resultavam em prejuízos 

econômicos como, por exemplo, a insalubridade dos portos. 

Já no século XX, com o crescimento progressivo dos centros urbanos, as ameaças 

endêmicas de outros países (tal como a gripe espanhola de 1918), a crise da política 

agroexportadora do café (permeada pela Primeira Guerra Mundial, que resultou em 

desemprego, elevação do custo de vida e desabastecimento de itens básicos), exigiram do 

Estado uma postura intervencionista, o que resultou em 1920 com a Reforma Carlos 

Chagas, que implantou um novo regulamento pelo Departamento Nacional de Saúde 

Pública, separando a organização da saúde em saúde pública e previdência social.  

                                                           
3
 Nas afirmações de Dallari (1988, p. 59), “de fato, unicamente no Estado desenvolvido socioeconômico e 
culturalmente o indivíduo é livre para procurar um completo bem-estar físico, mental e social e para, 
adoecendo, participar do estabelecimento do tratamento”.  

4
 Cujo alicerce teve origem com Pasteur, Galileu, Newton e Descartes e seus princípios básicos da ciência 
cartesiana. 

5
 Sobre a história do conceito de saúde, vide Scliar (2007, p. 29-41). 

6
  A Constituição foi adotada pela Conferência Internacional da Saúde realizada em Nova Iorque, de 19 de junho 
a 22 de julho de 1946, assinada em 22 de julho de 1946 por representantes de 61 Estados, passando a deter 
validade em 7 de abril de 1948. 

7
 Neste sentido Globeneker (2011, p. 34) afirma que “o sentido de saúde a ser permanentemente construído e 
reconstruído só pode ser encontrado pelas próprias comunidades interessadas”. 



13 
 

De forma concomitante, e na busca por maior qualidade de atendimento, os 

trabalhadores passaram a se organizar para garantir a assistência médica aos aposentados. 

Tratam-se dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP) surgidos nos idos de 1930. 

Como exemplos, citam-se o Marítimo (1933), os Comerciários (1934), os Bancários (1934), 

os Industriários (1934) e, de maneira geral, as Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAP), 

criadas em 1923, pela Lei Elói Chaves, sendo todos restritos ao âmbito de grandes 

empresas, isto é, aqueles que possuíam administrações próprias para seus fundos.  

A partir de 1950 houve um novo processo de transformação caracterizado por um 

movimento de modernização do setor saúde, com aprofundamento do desenvolvimento dos 

hospitais, “tendo como objetivo principal a plena realização da lógica de eficiência da 

produção de bens e serviços”, afirma Machado (2012, p. 96). Surge então a Lei Orgânica da 

Previdência Social de 1960, que unificou esses institutos, formando-se assim o Instituto 

Nacional da Previdência Social. Essa preocupação evolui e, em 1977, sob a égide de um 

Estado Social e Interventor, surgiu uma autarquia federal incumbida de prestar diretamente 

os serviços à população. Trata-se do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência 

Social – INAMPS8. Porém, além de ineficaz9, não garantiu o status da incondicional 

universalidade albergada pelos conceitos de saúde, uma vez que estava vinculado à 

Previdência Social10. 

Esse modelo previdencialista, retributivo, centralizado e ineficaz foi desmantelado 

pela Constituição de 1988, cuja nova percepção foi positivada no seu artigo 19611, ganhando 

contornos de universalidade, generalidade, continuidade e gratuidade. Prosperou a garantia 

integral de proteção ao bem-estar físico e mental do cidadão12. Como um direito social 

fundamental, a saúde que se almeja com o texto constitucional de 1988 não está ligada 

apenas à medicina curativa, repressiva e inibidora de endemias, mas sim associada ao 

                                                           
8
 O Inamps foi extinto somente em 27 de julho de 1993, por meio da Lei n. 8.689, que assim dispôs no seu artigo 
1º: “Fica extinto, por força do disposto no art. 198 da Constituição Federal e nas Leis ns. 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, e 8.142, de 28 de dezembro de 1990, o Instituto Nacional de Assistência Médica da 
Previdência Social (Inamps), autarquia federal criada pela Lei n. 6.439, de 1º de setembro de 1977, vinculada 
ao Ministério da Saúde”. 

9
 Conforme enuncia Chaves (2005, p. 121), “a centralização do sistema de saúde gerava não somente uma 
administração burocrática, como também inviabilizava que as autoridades responsáveis pelas tomadas de 
decisões tivessem conhecimento das carências municipais em razão das grandes distâncias”. Neste sentido 
vide também Weichert (2010, p. 152-153). 

10
 Médici (1994) identifica 3 (três) modelos de assistência a saúde, conforme a organização do financiamento: a) 
Assistencialista: voltado para as populações de baixa renda; b) Previdencialista: voltado para a classe 
trabalhadora; c) Universalista: cobertura universal financiado por impostos gerais.  

11
 É o que preconiza o artigo 196 da Constituição de 1988: “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”. 

12
 O Supremo Tribunal Federal apresenta tais indícios quando se manifesta a respeito do tema, tal como o 
arresto abaixo: “Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 
inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, ‘caput’), ou fazer prevalecer contra essa 
prerrogativa fundamental um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado 
esse dilema – que razões de ordem  ético-jurídica impõem ao julgador uma só opção: o respeito indeclinável  
à vida” (RE n. 194.674, Rel. Min. Celso de Mello, j. 24/05/99). 
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princípio da dignidade da pessoa humana. Normatiza-se no ordenamento nacional aquilo 

que a Constituição da Organização Mundial da Saúde propugnou ainda em meados da 

década de 1940, isto é, um conjunto de medidas que vise o completo bem-estar físico, 

mental e social. 

Ocorre que essa noção ampla de saúde passou a esbarrar nos limites da capacidade 

da prestação, muito embora continue sendo objetivo primordial do Estado13 a garantia dos 

meios para a consecução deste direito fundamental14. Os preceitos que instrumentalizam a 

saúde não podem ser tratados como normas meramente programáticas, com efeitos 

preteridos no tempo. A prestação de serviços de saúde é imediata e universal, devendo ser 

aplicada a todos.  

Exatamente por isso que, ao assegurar atendimento a todos, exige-se obediência 

aos princípios da igualdade e proporcionalidade, impondo-se uma distribuição equitativa dos 

recursos. Ocorre que, na medida em que a escassez dos recursos é verificada, limita-se 

financeiramente a plenitude do atendimento, tal como almejado no texto constitucional. 

Trata-se da reserva do possível, que surge como fundamento para justificar os limites e 

restrições no atendimento à população.  

A Teoria da Reserva do Possível surge na Alemanha na década de 1970, quando a 

Corte Constitucional Alemã decidiu pela razoabilidade da pretensão proposta frente à 

efetivação do direito15. Veja-se que esta noção não está diretamente relacionada à falta de 

recursos financeiros ou materiais, mas sim que  

 

a prestação reclamada deve corresponder ao que o indivíduo pode 
razoavelmente exigir da sociedade, de tal sorte que, mesmo em dispondo o 
estado de recursos e tendo poder de disposição, não se pode falar em uma 
obrigação de prestar algo que não se mantenha nos limites do razoável 
(SARLET, 2007, p. 265). 

 
 

Portanto, dentro deste sistema Constitucional que exige uma razoável prestação 

universal e gratuita, no Brasil, surge um modelo dúplice16, que impõe primeiro ao Estado a 

garantia universal e gratuita de prestação de assistência à saúde, o qual está calcado sobre 

o Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pela Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990. 

                                                           
13

 “A saúde deve ser entendida como a busca constante de tal estado [bem-estar], uma vez que a redução na 
definição objeto o deformará irremediavelmente”, consoante explica Dallari (2008, p. 94). 

14
 De acordo com Casal (2009, p. 74), “o objetivo almejado pela Carta Magna para a saúde é a proteção social 
plena. O que busca o texto constitucional é a Saúde para todos, garantida pelo Estado”. 

15
 No precedente alemão discutiu-se a pretensão de estudantes em ingressar em universidade de medicina de 
Hamburgo e Munique, mesmo com a limitação de vagas existente à época.  

16
 Conforme disposições do artigo 196 e seguintes da Constituição percebe-se a existência de 02 (dois) modais 
possíveis na prestação dos serviços de saúde à população: a) Estado: garantidor de um serviço primário (mas 
completo), universal e gratuito; ou mediante a saúde complementar, em que o Estado alia-se a iniciativa 
privada, mediante contrato de concessão ou permissão, ainda sob a égide de uma prestação universal; b) 
Saúde Suplementar: a iniciativa privada qualifica e concede um serviço alternativo (suplementar e não 
complementar) à população, em caráter contributivo. 
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Em paralelo a essa linha histórica, a saúde suplementar, já consolidada no território 

nacional, acrescenta adjetivos a essa relação17.  

A saúde suplementar aproveita-se das limitações do sistema público para se 

consolidar. A partir de 1966, grandes empresas passaram a assumir a assistência médica 

de seus funcionários, tendo como marco regulatório o Decreto-Lei nº 73/1966. Em dez anos 

havia quase 5 mil convênios, que cobriam cerca de 10% da população previdenciária18; 

sendo que na década de 1980 o Brasil já registrava cerca de 15 milhões de beneficiários19.  

Entretanto, esse incremento do mercado fez surgir planos populares a preços mais 

baixos sem garantia de qualidade técnica ou cobertura mínima a procedimentos mais 

complexos20, permeando-se ainda pela subserviência aos termos do contrato, em nítida 

contemplação da livre iniciativa. Tampouco havia regulação estatal efetiva sobre o setor21.  

Para alterar esse cenário, editou-se a Lei n. 9.656/1998, que passou a estipular um 

novo marco regulatório22 para a saúde suplementar, momento em que as operadoras 

tiveram que se adequarem as novas disposições legais para atender os dispositivos 

constitucionais, tais como a função social da atividade empresarial.  

A noção de função social da atividade empresarial surge no texto positivo da primeira 

Constituição Republicana Alemã, em 1919, na qual o artigo 153 dispunha que “a 

propriedade obriga [...] e seu uso deve, ao mesmo tempo, servir o interesse da coletividade”. 

Refere-se ao fato que, na síntese de Silva (2006, p. 779), a iniciativa econômica privada 

está condicionada pela Constituição e, se ela deve implementar sua atuação empresarial se 

subordinando à função social, é preciso que assegure existência digna a todos, já que essa 

obrigação foi delegada pelo Estado. 

                                                           
17

 Conforme Ceschin (2008, p. 59), “o país convive com uma dicotomia de modelos inspiradores: o SUS no seu 
desenho e princípios se inspira nos sistemas europeus e o setor suplementar no sistema americano”. A 
diferença apontada pelo autor refere-se à universalidade e gratuidade do atendimento; enquanto que no 
sistema europeu prospera um modelo gratuito e universal, custeado de forma solidária pela sociedade, na 
versão americana a atenção a saúde está restrita àqueles que detêm possibilidades de contribuir com o 
sistema, isto é, um modelo retributivo. 

18
 O setor restringia-se a apenas três elementos: a) os mecanismos de incentivo ao setor privado produzido pelas 
autoridades sanitárias, b) uma auto regulação incipiente das associações de classe; c) a atuação da Susep na 
área de seguros-saúde (CESCHIN, 2008, p. 82). 

19
 Dados extraídos de Figueiredo (2006, p. 136). 

20
 Segundo Figueiredo (2006, p. 137), “tais planos ofereciam o acesso a serviços restritos, ou em um único 
estabelecimento hospitalar, geralmente localizado em periferias das grandes cidades ou em municípios de 
médios e pequenos portes [...] Diante da complexidade do mercado, bem como do aumento crescente de 
reclamações de consumidores contra as entidades de assistência privada à saúde, havia consenso quanto à 
necessidade de intervenção estatal sobre a atuação das operadoras de plano de saúde”. 

21
 Naquele momento histórico (década de 1990), cabia ao Ministério da Fazenda, via Superintendência de 
Seguros Privados (SUSEP) empreender a regulação para fins específicos de constituição e manutenção de 
garantias e provisões financeiras, tudo com o fito de manter a higidez financeira do setor. 

22
 Figueiredo (2006, p. 31 e 144) identifica seis características fundamentais do direito envolvendo o setor, que 
podem ser resumidas na: a) recenticidade: ramo do direito novo; b) singularidade: ramo jurídico próprio; c) 
mutabilidade: regras sujeitas a constantes mudanças; d) maleabilidade: regras são definidas por instrumentos 
legais mais céleres; e) ecletismo: ingressa tanto na seara do direito privado quanto do direito público; f) 
concretismo: afeta diretamente as relação sociais. O autor complementa: “a regulação pública do setor privado 
deveria concentrar seus esforços [...] como forma de se consagrar o acesso à saúde e de efetivar a realização 
da justiça social”. 
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Para concretizar esta noção de forma impositiva surge a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), criada pela Lei n. 9.961/2000, sob o ideal de promover a regulação, 

normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam a assistência 

suplementar à saúde23. Neste sentido, importante verificar o momento legislativo, as 

motivações e os objetivos fundamentais destas alterações, os quais desvendarão fatos 

imprescindíveis para a evolução e conclusão deste trabalho, capazes de justificar 

afirmações como a de Figueiredo (2006, p. 147) para quem essas mudanças “possibilitaram 

o avanço da regulação mais no plano político-institucional do que no campo da imposição 

unilateral de regras”. Como se verá abaixo, as alterações das normas aplicáveis ao setor, 

muito mais do que estipularem amplo rol de direitos aos beneficiários, pautaram-se pela 

imposição de uma nova concepção para a integração financeira entre o sistema público e 

privado. 

 

2.1 O ESTADO CONSTITUCIONAL E A SAÚDE 

 

A saúde erige-se na Constituição de 1988 dentro de uma concepção social de 

Estado, intervencionista e garantidor de funções básicas. O Estado se agiganta, consolida-

se como instituição e assume o posto central dos meios de produção, como fornecedor de 

utilidades24. A proteção absoluta das liberdades individuais, verificada nos séculos XIX e XX, 

serviu a ordem econômica até a estridente crise humanitária presenciada pela 1ª Guerra 

Mundial (consolidada pela quebra da Bolsa de Nova Iorque de 1929)25. Neste momento, o 

Estado é alterado para a “desmercadorização” da força de trabalho26. Assume 

responsabilidades organizativas e diretivas do conjunto da economia, sendo que ao serviço 

público estatal coube um papel de “assegurar um mínimo de atendimento às necessidades, 

particularmente no campo da saúde e saneamento, da educação e cultura, dos benefícios 

                                                           
23

 Artigo 1º da Lei n. 9961/2000. “É criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, autarquia sob o 
regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro - RJ, prazo de 
duração indeterminado e atuação em todo o território nacional, como órgão de regulação, normatização, 
controle e fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde”. 

24
 De acordo com Martins (2011, p. 148), o “Estado não é mais apenas um instrumento de limitação da esfera 
dos particulares, é um prestador de serviços, um fornecedor de utilidades, é um instrumento de efetiva 
concretização da felicidades das pessoas; e de todas elas, não apenas das que têm propriedade”. 

25
 Importante mencionar que a alteração da forma de atuação estatal ocorreu paulatinamente, sendo a data 
acima suficiente apenas para indicar o despertar de uma consciência geral sobre as alterações que já vinham 
se consolidando. Neste sentido, Streck (2003, p. 59) enuncia que “em resumo, pode-se dizer que, ao longo do 
século XIX, os liberais e os movimentos e partidos liberais mudaram a estrutura econômica, social e política da 
Europa, e modificaram drasticamente a comunidade internacional, quando, então, terminaram a escravidão e 
incapacidade religiosa, garantiu-se a tolerância, a liberdade de imprensa de manifestação e de associação; a 
educação foi estendida; o direito de voto ampliou-se – universalizou-se – até as mulheres; elaborações 
constitucionais limitando e responsabilizando os governos foram escritas”. 

26
 Conforme Esping-Andersen (1991, p.102), a ‘mercadorização’ da força de trabalho ocorria quando dependem 
inteiramente do mercado, sendo difícil mobilizá-los para uma ação de solidariedade. Segundo o autor, “como 
recursos dos trabalhadores espelham desigualdades do mercado, surgem divisões entre os que estão dentro e 
os que estão fora deste, dificultando a constituição de movimentos reivindicatórios. A desmercadorização 
fortalece o trabalhador e enfraquece a autoridade absoluta do empregador. É exatamente por esta razão que 
os empregadores sempre se opuseram à desmercadorização”. 
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da seguridade social e na orientação do aparelho produtivo à geração de bens e serviços”, 

destaca Nusdeo (2011, p. 216).  

Tal como percebido por Comparato (1988, p. 18), atribuiu-se “ao Estado, como não 

poderia deixar de ser, toda a gama de funções de transformação social, consagradas pelas 

Constituições pós-liberais do Século XX”. Trata-se de um limite abstrato ao Estado, sendo 

definido, estruturado e orientado pelo texto positivo. Nas afirmações de Jorge Miranda 

(2000, p. 10), “a Constituição é Direito que tem por objeto o Estado e, por isso, não há como 

se cogitar a existência de uma Teoria da Constituição cindível da concepção de Direito e de 

Estado”. A Constituição é a exposição e formalização da vontade popular, instituindo-se 

como um verdadeiro estatuto para o político, ordenando e estruturando o uso legítimo da 

força27. Erige-se como um fator da democracia e não pode ser analisada de forma 

dissonante da realidade28. 

A Constituição, norte fundamental de uma nação, pode ser sintetizada no conceito de 

Canotilho (1993, p. 35), para quem “é uma ordenação sistemática e racional da comunidade 

política, plasmada num documento escrito, mediante o qual se garantem os direitos 

fundamentais e se organiza, de acordo com o princípio da divisão de poderes, o poder 

político”. Neste contexto, conclui que  

 

o Estado concebe-se hoje como Estado constitucional democrático, 
porque ele é conformado por uma lei fundamental escrita (= 
constituição juridicamente constitutiva das ‘estruturas básicas da 
justiça’) e pressupõe um modelo de legitimação tendencialmente 
reconduzível à legitimação democrática (CANOTILHO, 1993, p. 66). 

 

Com tais abreviações históricas e conceituais que o Brasil, desde 1988, com a 

Constituição Cidadã, passou a exigir efeitos concretos e imediatos, em especial aqueles 

consagrados como fundamentais, mesmo na ausência de disposição legislativa específica29. 

Enquanto resultado de anseios populares, o texto normativo não possui apenas o objetivo 

de repartir os poderes do Estado e distribuir a competência própria dos órgãos deste, mas 

de materializar direitos fundamentais. A Constituição, mais do que descrever condutas, 

passa a impor obrigações e exigir que elas se concretizem. O Estado, portanto, está eivado 

de valores e princípios que não mais podem ser ignorados. Redução das desigualdades, 

                                                           
27

 Noção esta que é referendada pelas ideias de Friederich Muller (2004), que enuncia na sua obra “Fragmentos 
(sobre) o Poder Constituinte do Povo” que a atuação estatal, especialmente a Constituição, só seria legítima se 
estiver em consonância com a vontade do povo. 

28
 É preciso aproximar e não deixar espaços entre as verificações formais e positivadas da Lei e a realidade que 
a circunda. A força material de uma Constituição reside na sua verossimilhança, pois “de nada serve o que se 
escreve numa folha de papel se não se ajusta à realidade, aos fatores reais e efetivos do poder”, enfatiza 
Lassale (2002, p. 68). 

29
 Neste sentido Mânica (2010, p. 104) destaca que “com o advento da Constituição de 1988, grande parte da 
doutrina brasileira passou a defender a constitucionalização do direito, com a vinculação do intérprete, do 
aplicador, do julgador e do legislador às regras e aos princípios constantes na Constituição”. 



18 
 

realização da justiça social e respeito à dignidade da pessoa humana são os objetivos de 

um Estado que atue efetivamente no meio social, tal como prevê o artigo 3º da Constituição.  

Esses direitos classificados como fundamentais servem de base30 e passam a 

integrar os objetivos do Estado brasileiro31. Não representam apenas instrumentos de 

proteção do indivíduo frente à atuação do Estado, mas sim “valem como base das 

prestações positivas que venham a concretizar a democracia econômica, social, e cultural a 

fim de efetivar a dignidade da pessoa humana”, como afirma Silva (2006, p. 93). Entre estes 

direitos qualificados como fundamentais surge o direito à saúde, com a imponência e 

característica de direitos sociais, conforme está contemplado no artigo 6º da Constituição, 

que enuncia que “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados”. 

O Estado Constitucional não permite que direitos fundamentais garantidos pelo texto 

constitucional mostrem-se apenas como engodos, sendo que o papel de respeitar 

(dimensão negativa), proteger e implementar (dimensões positivas), enquanto unidade 

social, deve ser amplamente almejado. Conforme Duarte (2003), a saúde enquanto direito 

fundamental exige uma posição de garantia (proibição de retrocesso social)32 e a “criação de 

um sistema e da estrutura necessária para dar efetividade ao direito”. 

O resultado é que a saúde, alavancada como a busca do bem-estar, propugna um 

atendimento de qualidade, quer do ente público quer da iniciativa privada, mediante uma 

atividade sustentável. No momento em que se estabeleceram diretrizes universais e 

gratuitas como parâmetros que devem informar a realização desse direito fundamental, não 

se mostra mais possível o Estado retroceder e ignorar essa conquista histórica, enrijecendo 

a necessidade de uma interação com a iniciativa privada para poder manter sua unidade 

evolutiva, tal como será demonstrado ao longo deste capítulo.  

O direito à saúde, lembra Magalhães (2008, p. 208), não se refere somente à 

medicina curativa, mas também envolve a saúde física e mental, “que começa com a 

medicina preventiva, com o esclarecimento e a educação da população, higiene, 

                                                           
30

 “Direitos do homem são direitos válidos para todos os povos e em todos os tempos (dimensão jusnaturalista-
universalista); Direitos Fundamentais são os direitos do homem, jurídico-institucionalmente garantidos e 
limitados espacio-temporalmente”, ensina Canotilho (1998, p. 359). 

31
 Como enfatiza Piovesan (1997, p. 46), “ao analisarmos a carta dos direitos fundamentais expostos pela 
Constituição, percebemos uma sintonia com a Declaração Universal de 1948, bem como com os principais 
pactos sobre os Direitos Humanos, dos quais o Brasil é signatário. Intensifica-se a interação e conjugação do 
Direito internacional e do Direito interno, que fortalecem a sistemática de proteção dos direitos fundamentais, 
com uma principiologia e lógica, fundadas na primazia dos direitos humanos”. 

32
 O princípio da proibição do retrocesso social informa que os direitos albergados pela Constituição, em especial 
os sociais, se constituem em conquistas não passíveis de serem ignoradas. Trata-se de uma estabilidade que 
se relaciona com a própria segurança jurídica, um direito adquirido irredutível, passível de modificação 
somente para incrementar seu alcance. Nas afirmações de Sarlet (2007, p. 24), “a segurança jurídica, na sua 
dimensão objetiva, exige um patamar mínimo de continuidade do Direito, ao passo que, na perspectiva 
subjetiva, significa a proteção da confiança do cidadão nesta continuidade da ordem jurídica no sentido de uma 
segurança individual das suas próprias posições jurídicas”.  



19 
 

saneamento básico, condições dignas de moradia e de trabalho, lazer, alimentação 

saudável na quantidade necessária, campanhas de vacinação, dentre outras coisas”. Dentro 

desta concepção que a saúde vem disposta no artigo 196, prevendo o dever inafastável do 

Estado em perquirir a saúde plena da população, em uma rede solidária entre o Poder 

Público e terceiros: 

 

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. 

 

De igual forma, prevê que as ações de saúde são de relevância pública, competindo 

ao Poder Público regular e fiscalizar a execução do serviço, tal como previsto no artigo 197 

da Constituição, ao prever que “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”. Por conseguinte, esse sistema público está pautado pela descentralização, com 

direção única em cada esfera de governo, atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, e pela participação da 

comunidade, por previsão do artigo 198 da Carta Magna. 

Compõe essa rede hierarquizada de ações o Sistema Único de Saúde (SUS) 

pautado pelo atendimento integral e gratuito, o que foi reforçado pela Lei n. 8.080/90, em 

seu artigo 7º, inciso II, ao prever o SUS como um “conjunto articulado e contínuo das ações 

e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos 

os níveis de complexidade do sistema”. 

Ocorre que a força que constitui a essência da Constituição reside na natureza das 

coisas, o que acarreta também nos seus limites, como ressalta Hesse (1991, p. 12). O autor 

enfatiza ainda que “a Constituição não pode se assentar sobre uma estrutura unilateral [...] 

na medida em que direitos fundamentais não podem existir sem deveres”. Tais 

circunstâncias permitem concluir, como fez Manica (2010, p. 107), que a teoria 

constitucional contemporânea “não conduz à absolutização do direito à saúde”, que 

provocaria a desestabilização e ofensa ao princípio da isonomia. Mostra-se necessário 

ponderar, à luz das circunstâncias presentes no caso concreto, o direito à vida e à saúde de 

determinadas pessoas em face do direito à vida e à saúde de outras pessoas. 

Por conseguinte, percebe-se que, ainda que a prestação pelo Estado seja integral, 

como dever fundamental, a iniciativa privada recebe autorização expressa para atuar, seja 

por meio de um regime complementar, seja por um modelo suplementar. O regime 

complementar, que não é objeto de estudo deste trabalho, vem inserido dentro dos exatos 

parâmetros e princípios que regem a prestação realizada pelo Estado, pois atua de forma 
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auxiliar ao Poder Público na consecução do objetivo fundamental da proteção integral a 

saúde. Trata-se da previsão do artigo 199, parágrafo 1º, da Constituição, que exige que atue 

de acordo com as diretrizes do SUS, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 

preferência as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos.  

Dentro deste sistema, mas atuando em paralelo, surge a suplementação da saúde 

pela iniciativa privada, tal como preconizado no artigo 199 da Constituição, que enuncia que 

“a assistência à saúde é livre à iniciativa privada”. Não se concretiza em um segmento 

primário, necessário a proteção básica da saúde, e tampouco amoldada pelos princípios da 

integralidade e gratuidade, mas sim em um sistema privado de relevância pública e 

fiscalizado pelo Poder Público, como enuncia o artigo 197.  

Desta forma que autores como Santos (1997, p. 924) e Weichert (2010, p. 107) 

enfatizam que a assistência integral somente é garantida àqueles que atuem dentro da rede 

hierarquizada do SUS (ou na prestação direta pelo Estado ou pela complementação da 

iniciativa privada), enunciando que o cidadão que optou pela assistência privada não 

poderia pleitear a aplicação dos princípios da assistência pública, por estar regida por 

parâmetros contratuais e retributivos. 

 

As estruturas e as ações do sistema público são afetas aos usuários 
efetivos do SUS, que as acessam conforme regras e procedimentos 
específico. Assim, o usuário potencial do SUS que optou pela 
assistência sob uma relação jurídica de direito privado não é titular de 
pretensões subjetivas em relação ao sistema público naquele 
tratamento. (WEICHERT. 2010, p. 107) 

 

Portanto, a saúde suplementar insere-se nessa relação complexa da Constituição 

voltada à concretização do direito fundamental à saúde, mas que também estimula e 

permite o ingresso de organizações privadas no segmento. Trata-se do fomento à ordem 

econômica, objetivo também consolidado na Constituição no artigo 170, levando autores 

como Portilho (2009, p. 204) a enunciarem que “o mercado, mais do que o Estado, passa a 

ser o objetivo central e espaço de atuação dos chamados novos movimentos sociais 

econômicos” 33. Essa força do mercado é percebida nas conclusões de Eros Roberto Grau 

(2008, p. 348) ao analisar a Constituição de 1988: 

 

                                                           
33

 Continua Portilho (2009, p. 204) expondo que “aqueles em que os atores constroem uma nova cultura de ação 
política visando a reapropriação da economia a partir de valores próprios. Esta interface entre movimentos 
sociais e mercado é, talvez, a característica mais marcante, diferenciadora e polêmica das mobilizações 
políticas atuais”. Complementa Gendron et al (2006, p. 34) para quem “during the era of trade liberalization and 
globalization a new form of social action has emerged to find, in the economic sphere, a way of expressing 
demands that are not addressed by official national authorities. The transformations caused by this social action 
are evident, not just through the implementation of public policies, but in the economic system too. Even if the 
market continues to function according to certain immutable logics, like profit maximisation, it and its actors are 
no less transformed by the actions of these new social economic movements”. 



21 
 

- A ordem econômica na Constituição de 1988 define por opção um sistema, o 
sistema capitalista; 
- Há um modelo econômico definido na ordem econômica na Constituição de 1988, 
modelo aberto, porém, desenhado na afirmação de proteção contra modificações 
extremas, que descrevo como modelo de bem-estar; 
- A ordem econômica na Constituição de 1988, sendo objeto de interpretação 
dinâmica, poderá ser adequada às mudanças da realidade social, prestando-se, 
ademais, a instrumentá-las. 

 

Assim é que se verifica um desmembramento e separação entre os predicados que 

regulam o SUS e a assistência suplementar a saúde. Essa desvinculação é confirmada com 

a inserção, no ordenamento nacional, do marco regulatório da saúde suplementar, que 

passou a regulamentar a iniciativa privada de forma independente. A Lei n. 9.656/1998 

evidencia, no entanto, que o objetivo não é somente fiscalizar as operadoras de saúde, mas 

também proceder de modo a integrar o cidadão aos princípios de proteção ao consumidor, 

tal como será verificado no tópico seguinte. 

 

2.2 O MARCO REGULATÓRIO DA SAÚDE SUPLEMENTAR 

 

Para consolidar as mudanças previstas na Constituição Federal de 1988, em 

especial a construção de uma sociedade livre, justa e solidária34, verifica-se, ao longo da 

década de 1990, a constituição de um marco regulatório específico para a saúde 

suplementar. Constata-se que a natureza ímpar, especial e relevante da saúde35 impõe a 

otimização dos recursos, objetivo este que deve ser fomentado pelas autoridades 

reguladoras36, sendo a Agência Nacional de Saúde Suplementar o capítulo principal destas 

mudanças estruturais. Resulta de sensíveis discussões na sociedade civil37 que atingiram o 

Poder Legislativo e cujo desfecho culminou na publicação da Lei n. 9.656/1998. Desde 1991 

tramitavam no Congresso Brasileiro diversos projetos de Lei38 que exigiam o enrijecimento 

das regras aos planos privados de saúde39. 

                                                           
34

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

35
 Em 1994, a Primeira Conferência Pan-Americana de Educação em Saúde Pública definiu a saúde integral 
como sendo “a capacidade e o direito individual e coletivo de realização do potencial humano (biológico, 
psíquico e social) que permita a todos participar amplamente dos benefícios do desenvolvimento”. 

36
 Calixto Salomão Filho (2008, p. 34) chega a anunciar que “nessas áreas sensíveis [educação, saúde] 
geradores de externalidades sociais por natureza, é inviável a participação do particular”. 

37
 De acordo com Salazar et al (2003, p. 342), “os inúmeros abusos cometidos pelo setor privado de saúde, 
como exclusão de  atendimento, rescisão unilateral de contrato, limitação do período de internação  hospitalar, 
carências demasiadamente longas, mensalidades abusivas, entre outras,  propiciaram a organização de uma 
ampla frente composta por organizações de defesa  dos consumidores, organizações de portadores de  
deficiências, entidades de profissionais de saúde com o fim de alcançar a regulamentação do setor”. 

38
 Na Câmara dos Deputados, podem-se listar os de números 929/91, 4.425-D/94, 4.417/94, 4.572/94, 944/95, 
4.214/93, 237/95, 852/95, 1.289/95, 1.390/95, 1.975/96, 852/95, 1.975/96, 2.104/96, 2.420/96, 2.842/97, 
2.870/97, 3.079/97, 3.581/97, 3.586/97, 3.607/97, 3.617/97, 1.405/96, 1.930/96, 2.419/96 e 3.160/97. 

39
 Propuseram os projetos de lei os Deputados José Elias Murad (médico), José Augusto Curvo (médico), José 
Dirceu (advogado), Arlindo Chinaglia (médico), Carlos Mosconi (médico), Agnelo Queiroz (médico), Leonel 
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Combateu-se, direta e flagrantemente, a limitação de procedimentos médicos 

abarcados pelo plano, propugnando-se assim pela universalização e integralidade de 

cobertura, uma vez que “quando o segurado mais precisa, é que ele menos pode contar 

com o seguro”40. “E mais, normalmente, nesses casos, o paciente tem que valer-se dos 

serviços públicos do Sistema Único de Saúde (...) ocorre que, com isso, o SUS, já carente 

de recursos, acaba sendo onerado, sem retorno”41. “Não atender moléstias pouco lucrativas, 

não cuidar de doenças que exigem mais atenção, discriminar pacientes crônicos, por 

exemplo, configuram relações anticonstitucionais”42. 

Também, nestas discussões, há nítida preocupação para que os planos de saúde 

passem a se responsabilizar financeiramente pelo tratamento das moléstias de seus 

beneficiários, sem restrições, uma vez que ao necessitar de atendimento de emergência o 

consumidor teria que socorrer-se do SUS e, como resultado, “de um lado há prejuízo para 

os cofres públicos e, de outro, o enriquecimento sem causa das empresas privadas”43. E 

ainda, houve a tentativa de legitimação, de forma cogente, da cobrança de referidos 

procedimentos pelos hospitais públicos44. 

Desta forma, com o apoio da sociedade civil, do Conselho Federal de Medicina e do 

próprio Poder Executivo45, em outubro de 1997, a Câmara dos Deputados aprovou a 

primeira versão da Lei de Regulamentação dos Planos. Em seguida, novas alterações e 

                                                                                                                                                                                     
Pavan (político), Iberê Ferreira (empresário), José Fortunati (matemático), Silas Brasileiro (administração de 
empresas), Alberto Goldman (engenheiro civil), Antonio Balhmann (engenheiro mecânico), Laura Carneiro 
(educação física), entre outros. 

40
 Conforme Justificativa apresentada pelo Dep. José Augusto Curvo (Diário da Câmara dos Deputados, 1997, p. 
33046) para o Projeto de Lei n. 9.29/91, que previa, entre outros dispositivos, logo no seu artigo 1º: “Os planos 
de saúde de assistência médica hospitalar privados, do tipo seguro-saúde, medicina de grupo e pré-
pagamento são obrigados a obedecer aos princípios da integralidade e continuidade”. 

41
 Deputado José Elias Murad, na justificativa do Projeto de Lei n. 4.214/93 (Diário da Câmara dos Deputados,  
1997, p. 33047), que prevê, entre seus artigos: “Art. 1º. O Sistema Único de Saúde será reembolsado, pelas 
entidades seguradoras, das despesas efetuadas no atendimento médico-hospitalar e ambulatorial a 
contratantes de seguro-saúde”. Em outro Projeto de Lei n. 4.417/94, o mesmo deputado enuncia que “têm 
proliferado as queixas dos consumidores desses tipos de serviços, a respeito de sua qualidade, condições de 
atendimento, cerceamentos aos atos profissionais, mas, principalmente, exclusão de várias situações de 
doenças e outros agravos, de cobertura dos referidos planos”. 

42
 Deputado José Dirceu (Diário da Câmara dos Deputados, 1997, p. 33058), na justificativa do Projeto de Lei n. 
4.572/94, que dispunha, em seu artigo 1º, que os planos de saúde “estão obrigados a garantir atendimento a 
todas as enfermidades relacionadas no Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, 
não podendo impor restrições qualitativas ou de qualquer natureza”. 

43
 Deputado Arlindo Chinaglia (Diário da Câmara dos Deputados, 1997, p. 33060) ao justificar o Projeto de Lei n. 
237/95, que tece, entre outros, o artigo 1º, exigindo que as operadoras reembolsem o SUS. 

44
 De acordo com o Projeto de Lei n. 852/1994, que dispunha “sobre a cobrança, pelos hospitais públicos do 
Sistema Único de Saúde, das despesas relativas aos serviços prestados a pacientes cobertos pelos planos ou 
seguro de saúde”. 

45
 Por meio do Ministro da Saúde (Adib Jatene), o Poder Executivo propôs o Projeto de Lei n. 1.975/96, 
sugerindo-se o ressarcimento ao SUS dos atendimentos realizados aos beneficiários dos planos de saúde. 
Como afirma o Ministro (Diário da Câmara dos Deputados, 1997, 33069), “trata-se de medida incensurável, 
diante dos questionamentos suscitados sobre aspectos éticos da relação dessas entidades com os 
beneficiários de seus serviços, quando atendidos pelo SUS, porque se funda no compromisso contratualmente 
assumido de cobrir as despesas correspondentes, que, de outro modo, configurariam enriquecimento às 
expensas dos recursos públicos”. 
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adequações foram impostas por meio de uma Medida Provisória46 para o debate no Senado. 

Visando efetivamente consolidar a regulamentação, a Lei n. 9.656/98 foi promulgada 

conforme o texto aprovado na Câmara, no dia 3 de junho de 1998. Dois dias após, em 5 de 

junho, houve a edição da Medida Provisória n. 1.665, alterando a Lei de acordo com o que 

havia sido negociado no Senado. 

Ficou evidente que o texto promulgado propõe forte regulação da atividade 

econômica, em consonância aos princípios do Código de Defesa do Consumidor47, em um 

sistema de controle bipartite entre o Ministério da Fazenda e o Ministério da Saúde, por 

meio do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), que logo viria a ser substituído pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

Essa estrutura jurídica demonstra o interesse e a preocupação do Poder Executivo48 

em manter o controle e regulamentar o segmento uma vez que, até mesmo durante o 

decurso da vacatio legis, que venceria em 1º de janeiro de 1999, o CONSU já havia editado, 

em 04/11/1998, quatorze resoluções49. Por isso que, ainda que o marco regulatório aponte 

sensível avanço, “não resolveu os principais conflitos entre aquele e a operadora e, mais 

grave, ‘legalizou’ algumas condutas ilegais que vinham sendo rechaçadas pelo Poder 

Judiciário”, explica Salazar et al. (2003, p. 343). O Estado não se limitou a executar a Lei 

aprovada pelo Poder Legislativo, como ensina a doutrina50, mas sim pretendeu criar uma 

entidade que lhe garantisse, inclusive, poder para regulamentar o setor. 

Para efetivar essa realidade, surge então a ANS. A autarquia foi criada pelo 

Presidente da República por meio da Medida Provisória n. 1.928, de 25 de novembro de 

1999 (reeditada pela MP n. 2.012-2, de 30 de dezembro de 1999), conforme autorização 

prevista no artigo 62 da Constituição da República51. Logo em seguida, em 27 de janeiro de 

2000, o ato presidencial foi submetido às pressas52 para conversão em Lei pelo Congresso 

Nacional (em sessão conjunta), já com a adição de 22 emendas.  

                                                           
46

 De acordo com Montone (2004), tais medidas visavam evitar que o projeto fosse remetido de volta à Câmara e 
adiasse mais uma vez sua aprovação. 

47
 De acordo com Benjamin (1999), “o mais importante princípio é o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, 
inciso I). Independentemente de sua condição social, de sua sofisticação, de seu grau de educação, de sua 
raça, de sua origem ou profissão, o consumidor é considerado pelo Código como um ser vulnerável no 
mercado de consumo. É esse princípio maior – basilar mesmo – que deve orientar a atividade de interpretação 
do Código”. 

48
 Cita-se, como exemplo, o fato de que o Presidente da República modificou, por meio da edição de Medida 
Provisória, reeditada 44 vezes, o texto legal publicado e aprovado no Congresso Brasileiro. 

49
 Vide Anexo III. 

50
 “Ao exercer a função regulamentar, não deve, pois, o Executivo criar direitos ou obrigações novas, que a lei 
não criou; ampliar, restringir ou modificar direitos ou obrigações constantes de lei; ordenar ou proibir o que a lei 
não ordena nem proíbe; facultar ou vedar por modo diverso do estabelecido em lei; extinguir ou anular direitos 
ou obrigações que a lei conferiu; criar princípios novos ou diversos; alterar a forma que, segundo a lei, deve 
revestir um ato; atingir, alterando-o por qualquer modo, o texto ou o espírito da lei” (RÁO, 1997). 

51
 Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com 
força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. 

52
 Nas afirmações do Dep. Inocêncio de Oliveira (Diário do Congresso, 27/01/2000, p. 295), “deveríamos aprovar 
o projeto de conversão como está, para que esses 20, 30 ou 40 milhões de beneficiários de seguros e planos 
de saúde não sejam prejudicados (...) o importante é que dentro de 45 dias, o Governo enviaria um projeto de 
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Como enfatizou o Dep. Ronaldo Cezar Coelho (Diário do Congresso, 27/01/2000, p. 

300), relator da Comissão que analisou a Constitucionalidade da MP n. 2.012-2, “o mercado 

de saúde suplementar acabou totalmente subordinado ao Ministério da Saúde [...] desta 

forma, o Poder Executivo precisava agir de forma rápida a solucionar esse conflito de 

competência e criar uma entidade ágil e robusta”. O debate dos parlamentares cingiu-se a 

discussão com relação à localização da sede da entidade53, momento em que o texto foi 

aprovado naquela sessão, sendo convertida na Lei n. 9.961/2000 após publicação no Diário 

Oficial da União de 29/01/2000. 

A ANS surgiu visando dar efetividade aos ditados da Lei n. 9.656/1998, regulando a 

saúde suplementar para evitar “assimetrias informativas de agentes econômicos 

(operadoras) com o Poder Público e os consumidores [...] e diversas externalidades 

negativas, dentre as quais merece destaque o avanço predatório das operadoras sobre a 

rede médica de atendimento ao SUS”, conclui Figueiredo (2006, p. 145). 

A Lei n. 9.961/2000 delega uma ampla gama de poderes e permite que a ANS atue 

de forma irrestrita sobre o setor, como é possível extrair do artigo 4º da Lei, ganhando 

destaque aos dispositivos que dizem respeito à deslegalização legal54. É certo que a 

estrutura formalista da Lei é uníssona no entendimento de que a autonomia normativa das 

agências reguladoras é restrita aos limites legais55, e “naquilo que extravasar desses 

parâmetros a norma expedida pela agência será inconstitucional", enfatiza Meirelles (2000, 

p. 370). Porém, como já enuncia Mello (2008, p. 134), “desgraçadamente pode-se prever 

que ditas agências certamente exorbitarão seus poderes, investidas dos mesmos poderes 

das agências norte-americanas, cuja estrutura é radicalmente diversa”. A ANS, desta forma, 

detém o desafio de compatibilizar tanto os interesses socioeconômicos quanto as exigências 

fundamentais da Constituição.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
lei para que se pudesse estudar toda a matéria”. A discussão mais aprofundada, mencionada acima, jamais 
existiu. 

53
 Conforme discussões travadas pelos Dep. Bispo Rodrigues, Dep. Henrique Fontana e Dep Ayrton Xerêz 
naquela sessão. 

54
 A título exemplificativo, cita-se: VI - estabelecer normas para ressarcimento ao Sistema Único de Saúde – 
SUS; VII - estabelecer normas relativas à adoção e utilização, pelas operadoras de planos de assistência à 
saúde, de mecanismos de regulação do uso dos serviços de saúde; IX - normatizar os conceitos de doença e 
lesão preexistentes; XII - estabelecer normas para registro dos produtos definidos no inciso I e no § 1o do art. 
1o da Lei no 9.656, de 1998; XVI - estabelecer normas, rotinas e procedimentos para concessão, manutenção 
e cancelamento de registro dos produtos das operadoras de planos privados de assistência à saúde; XVIII - 
expedir normas e padrões para o envio de informações de natureza econômico-financeira pelas operadoras, 
com vistas à homologação de reajustes e revisões; XLI - fixar as normas para constituição, organização, 
funcionamento e fiscalização das operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o da Lei no 
9.656, de 3 de junho de 1998, entre outros. 

55
 Di Pietro (2000, p. 390) entende que, na verdade, não existe independência das agências reguladoras com 
relação aos Poderes Legislativo e Judiciário. Existe, sim, um pouco de independência quanto ao Executivo, 
mas mesmo assim nos limites estabelecidos por lei. 
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2.3 O MERCADO ATUAL DA SAÚDE SUPLEMENTAR 

 

Esse marco regulatório incide hoje sobre um mercado que movimentou quase 84 

bilhões de reais em 201156 e terminou 2012 com 48,7 milhões de usuários57. Dados 

informam que o gasto com saúde é o quarto item de despesa das famílias, após os 

dispêndios com habitação, alimentação e transporte. Em 2003, o gasto em saúde das 

famílias foi estimado em R$ 56 bilhões, quase 6% superior ao gasto do SUS no mesmo ano, 

que esteve em torno de R$ 53 bilhões, destaca Piola (2009, p.31).   

Exercendo a atividade sobre rígida regulação estatal, evidentemente dirigente, em 12 

anos de existência da ANS, houve uma diminuição de 38,68% na quantidade de operadores 

de saúde (Figura 01), em que pese o número de beneficiários tenha acrescido em 58,46%, 

alcançando a casa de 48.656.405 milhões de pessoas (vide Figura 02). Ressalta-se também 

que apenas 973 operadoras médico-hospitalares detinham beneficiários (de planos de 

assistência médica e/ou exclusivamente odontológicos) em setembro/1258. 

 

 

Figura 01. Operadoras de plano privado no Brasil (dez/1999 – set/2011) 
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar (Dez/2012)  

                                                           
56

 Segundo dados extraídos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (2012a). Neste sentido, veja a evolução 
financeira do setor no Anexo I. 

57
 Valor extraído de Agência Nacional de Saúde Suplementar (Setembro/2013). 

58
 Agência Nacional de Saúde Suplementar (Dez/2012, p. 32). 
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Figura 02. Beneficiários de planos de saúde (Brasil 2000-2011) 
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar (Dez/2012) 

 

Desde 2005, em estudo realizado pelo IPEA (2005, p. 64), já se concluía que “a 

atuação da ANS engendra efeitos contraditórios [...] eis que pode estar gerando resultados 

que se contrapõem a seus preceitos normativos de defesa do consumidor, da concorrência 

regulada e do interesse público”. Isso porque o que se verifica é a uniformização das regras 

de funcionamento do mercado e a fiscalização das irregularidades econômico-financeiras 

das operadoras na busca para reduzir empresas ineficientes e eliminar as fraudulentas; mas 

acaba dificultando a sobrevivência das empresas menores59.  

Esses indicadores demonstram que a taxa de cobertura por planos de assistência 

médica em setembro de 2012 chegou a 25,1% da população, sendo que as sete maiores 

operadoras com planos de assistência médica detêm 29,2% do total de beneficiários. Como 

a própria ANS (Dez/2012, p. 34) enuncia, “a concentração de beneficiários dobrou em quase 

três anos [...], reflexo da diminuição no número de operadoras e de algumas transferências 

de carteiras entre operadoras“. 

É certo que a saúde financeira das operadoras possui estreita ligação com a 

qualidade do serviço60. Porém, o que se percebe é “que o endividamento das operadoras 

médico-hospitalares apresentou a maior alta durante todo o período observado”, cujo 

principal fator pode ser detectado no momento em que a receita cresceu 5,8% do terceiro 

                                                           
59

 A conclusão do estudo é latente: “paradoxalmente, o cenário se torna assim mais favorável a uma 
concentração do mercado em favor dos oligopólios” (IPEA, 2005, p. 64). 

60
 De acordo com Schoizer et al (2007, p. 28) “no que se refere à satisfação do consumidor, foi possível 
identificar que estes tendem a estar mais satisfeitos em empresas que se encontrem em situação financeira 
confortável”. 
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trimestre de 2011 em relação ao mesmo semestre de 2012, todavia, a despesa assistencial 

aumentou muito mais, cerca de 9,7%61 (vide figura 03). 

 

 

Figura 03. Endividamento por cobertura assistencial (dez/1999 até set/2012) 
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar (Dez/2012, p. 45) 

 

 Esses números refletem que as operadoras de saúde suplementar detêm 

dificuldades em coadunarem-se com os anseios do marco regulatório e disposições da ANS. 

Enquanto que cresce62 o número de pessoas que tentam se desvencilhar da precariedade 

do Sistema Público de Saúde (SUS), migrando para a saúde suplementar, as operadoras 

relatam nítido decréscimo patrimonial63. Os dados econômico-financeiros demonstram a 

insustentabilidade do setor, na medida em que o retorno sobre o patrimônio líquido, o 

retorno sobre o ativo e a margem de lucro líquida das operadoras continuam em baixa64. 

Contrasta-se com a evolução dos prestadores privados de saúde, que de setembro de 2010 

a setembro de 2012 apresentaram um crescimento do número de estabelecimentos 

cadastrados na saúde suplementar em 20,1%, passando de 80,2 mil para 96,3 mil65.  

Há que se destacar, também, que o custo médico hospitalar apresenta um 

incremento superior em relação aos índices oficiais de inflação e, ainda, mostra-se superior 

aos valores de reajuste aos contratos individuais permitidos pela ANS (em 2013 – 9,04%, 

em 2012 – 7,93% e em 2011 – 7,69%). O Instituto de Estudos de Saúde Suplementar – 

IESS (2013), por meio do Indicador Variação do Custo Médico Hospitalar (VCMH), 

                                                           
61

 Dados extraídos de Agência Nacional de Saúde Suplementar (De/2012, p. 34-43). 
62

 De setembro de 2010 até setembro de 2012, o número de beneficiários de planos de assistência médica 
cresceu 8,7% (de 44,8 para 48,7 milhões). 

63
 Fatos reforçados com a análise individual de cada operadora. Como exemplo, a maior operadora de planos de 
saúde no país, Amil, entrou em 2013 com prejuízo de R$ 226,5 milhão, sustentando que “os números foram 
impactados por ajustes ligados ao aumento de provisões para ressarcimento do SUS” (EXAME, 2013). De 
igual forma, notícia veiculada pela IBRACON informa que a Unimed Paulistana, com quase 1 milhão de 
beneficiários, apresentou balanço com “prejuízo de R$ 25,4 milhões por conta pagamentos de impostos no 
valor de R$ 34,5 milhões” (INSTITUTO DOS AUDITORES INDEPENDENTES DO BRASIL – IBRACON, 2012). 

64
 Dados extraídos de Agência Nacional de Saúde Suplementar (Dez/2012, p. 45-49). 

65
 Agência Nacional de Saúde Suplementar. (Dez/2012, p. 56). 
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demonstra que a variação dos custos médico-hospitalares foi de 16,4% para o período 

compreendido entre junho/11 e junho/12, “mantendo-se superior a variação da inflação geral 

(IPCA), que foi de 6,1% para o mesmo período”. A figura abaixo melhor elucida a questão: 

 

 

Figura 04. Variação do VCMH x Variação IPCA 
Fonte: IESS (2013, p. 1). 

 

 Portanto, ainda que verificado o crescimento do PIB per capita brasileiro nos últimos 

15 anos (+29,04%)66, as operadoras de saúde apresentam retração econômica, exatamente 

no período de atuação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nesta senda que em 

2013 o mercado da saúde suplementar teve o menor crescimento desde 2003, período em 

que o número de beneficiários de planos de assistência médica cresceu apena 2,1%, 

conforme se verifica no gráfico abaixo.  

 

 

Figura 05. Taxa de crescimento anual do número de beneficiários de planos de saúde 

                                                           
66

 Dados extraídos de IBGE (2013). 
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Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar (Mar/2013. p. 21). 

 

Neste sentido, a doutrina mergulha em aspectos microeconômicos para tentar 

elucidar os problemas financeiros enfrentados pelas empresas ligadas ao setor67. O primeiro 

(e talvez principal) ponto diz respeito à insegurança. É certo que a atividade econômica 

exige o preenchimento de algumas variáveis capazes de estimar a sustentabilidade de 

determinada operação, dentre as quais se incluem a previsibilidade e estabilidade68. “Sem 

calculabilidade e a previsibilidade instaladas pelo direito moderno o mercado não poderia 

existir”, explica Grau (2008, p. 30). Até mesmo porque as operadoras tiveram que se 

enquadrarem aos padrões e parâmetros estabelecidos pela ANS, de forma cogente, ainda 

que nenhum planejamento tenha sido estabelecido conjuntamente com o Estado; e de 

acordo com Pietrobon et al (2008, p. 774), “essa tarefa não tem sido fácil, tendo em vista os 

desafios e exigências impostos pela agência reguladora”.  

Desde o ano 2000, somente a Diretoria Colegiada da ANS (órgão máximo) editou 

412 resoluções normativas, estipulando-se diversas alterações na rotina das operadoras de 

saúde69. Ganham destaque aquelas que estabeleceram a obrigatoriedade na contratação70, 

a estipulação e ampliação do rol mínimo de procedimentos cobertos pelos planos de saúde; 

bem como aquelas que limitam o percentual de reajuste anual das mensalidades. Trata-se 

de disposições que, em consonância com o artigo 170, inciso V, da Constituição, exigem 

que a atividade econômica promova a proteção ao consumidor. Porém, de outro lado, 

promovem o tabelamento dos reajustes anuais previstos em contrato sem levar em 

consideração a real variação do “custo médico” ou, ainda, sem considerarem que no 

momento da contratação do plano individual os valores estavam sustentados na 

possibilidade de atualização de acordo com os índices de sinistralidade. Veja abaixo 

comparativo entre os indicadores que analisam os reajustes médios: 

 

Tabela 01. Comparativo entre variação IPCA x Reajuste ANS x VCMH 

 

 IPCA ANS VCMH 

2012 5,40% 7,93% 15,40% 

2011 6,40% 7,69% 11,60% 

2010 5,00% 6,73% 7,60% 

2009 5,93% 6,76% 10,45% 

                                                           
67

 Vide CESCHIN (2008) e FIGUEIREDO (2006). 
68

 “A ausência de regras estáveis e claras e a falta de previsibilidade da interpretação do Judiciário das regras do 
jogo faz com que os riscos sejam maiores e, portanto, seja maior o custo das transações econômicas, o que 
afasta os investidores. Sem investimento o desenvolvimento é inviabilizado” (GROSS, 2007, p. 134). 

69
 Período analisado – janeiro 2000 até janeiro 2013. 

70
 Lei n. 9.656/1998. Art. 14.  Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa portadora de 
deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos privados de assistência à saúde. 
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2008 4,75% 5,48% 10,75% 

2007 3,69% 5,76% 8,12% 

 

Fonte IPCA e VCMH: IESS (2013, p. 1).  
Fonte Reajuste ANS: Agência Nacional de Saúde Suplementar (2013a). 

 

Ao mesmo tempo, além de alterações regulatórias71, o Poder Judiciário tem 

contribuído sensivelmente para disseminar a insegurança jurídica, com a denominada 

“judicialização da saúde”, que toma como preceitos ideais da dignidade humana, proteção à 

vida e integridade física para desconsiderar72 os ditames regulatórios ou contratuais73. O 

Supremo Tribunal Federal74 alicerça posição no sentido de que a proteção à saúde é plena 

quando se verifica que a prestação inclui-se entre as possibilidades autorizadas pelas 

autoridades competentes (por exemplo: medicamento registrado na Anvisa) e constate-se a 

ausência de motivação para o não fornecimento de determinado tratamento (por exemplo: 

se existe exame alternativo ao pleiteado). 

Destaca-se a respeito do tema que, em 05/07/2011, o Conselho Nacional de Justiça 

(2011) divulgou nota em que monitorou a existência de 241 mil processos em todo o Brasil 

tendo como objeto a saúde. Inclusive, o assunto foi objeto da Recomendação nº 32/2011, 

que sugere aos Tribunais de Justiça dos Estados e Tribunais Regionais Federais que 

celebrem convênios que objetivem disponibilizar apoio técnico, sem ônus para os Tribunais, 

composto por médicos e farmacêuticos, indicados pelos Comitês Executivos Estaduais, 

“para auxiliar os magistrados na formação de um juízo de valor quanto à apreciação das 

questões clínicas apresentadas pelas partes, observadas as peculiaridades regionais”. 

Também figuram neste contexto microeconômico em desfavor das operadoras de 

saúde suplementar as assimetrias de informação, que resultam na seleção adversa e no 

risco moral75. O plano de saúde, como todo bem de mercado, é formatado sobre dados que 
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 Evidencia-se que somente em 2011, a ANS editou 253 atos normativos que se estenderam sobre aspectos 
econômico-financeiros, operacionais e assistenciais. 

72
 Neste sentido, Sarlet (2007, p. 457) enuncia que “um dos principais desafios a serem enfrentados também no 
âmbito de uma proibição do retrocesso é o da adequada hierarquização entre o direito à segurança jurídica e a 
igualmente necessidade fundamental de proceder aos ajustes que comprovadamente se fizerem 
indispensáveis”. 

73
 As teses evocadas nos tribunais correlacionam-se, em alguma medida, com a afirmação de Pepe et al (2010): 
“Deve-se ainda considerar que o Poder Judiciário, no momento que determina o fornecimento de um 
medicamento, busca garantir o direito à saúde do reivindicante, em especial sua integridade física e bem-estar, 
como um aspecto da dignidade humana”. 

74
 Conforme voto do Ministro Relator Gilmar Mendes no STA 175 AgR/CE, julgado em 17/03/2010, no qual 
informa que “no Brasil, o problema talvez não seja de judicialização ou, em termos mais simples, de 
interferência do Poder Judiciário na criação e implementação de políticas públicas em matéria de saúde, pois o 
que ocorre, na quase totalidade dos casos, é apenas a determinação judicial do efetivo cumprimento de 
políticas públicas já existentes”. 

75
 De acordo com Lima (2006, p. 4), “a assimetria de informações implica que os vendedores de serviços 
desconhecem o verdadeiro e preciso risco de cada comprador. Há uma tendência do sistema de seguros de 
saúde absorver os indivíduos de maior risco (seleção adversa): procura o seguro de saúde quem percebe que 
vai precisar dele. A operadora cobra, então, um prêmio mais elevado para compensar esse fato. Além disso, 
como cobra um preço único, ocorre uma transferência de renda entre consumidores de baixo e alto risco. O 
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permitem que a transação ocorra em termos sustentáveis, induzindo na formação de preços 

e condições76. A assimetria na saúde suplementar ocorre em dois momentos: a) primeiro 

quando o beneficiário detém e oculta informação sobre doença ou lesão preexistente que a 

operadora não possui, evitando-se a incidência de prazo de carência, mas desequilibrando a 

relação contratual77; b) doravante, uma vez formalizado o plano de saúde com uma 

contraprestação mensal fixa, há uma tendência racional para que o usuário realize uma 

sobreutilização do serviço, ainda que de maneira desnecessária, denominada de risco 

moral78. 

O resultado desta equação é que a formatação do preço do plano de saúde, no 

aspecto atuarial, sustenta-se sobre bases não sólidas, o que exige a elevação média de 

todos os preços praticados, sem distinção ou classificação adequada dos consumidores79. 

De consequência, com o valor médio elevado, há a seleção adversa do público, uma vez 

que “os consumidores de alto risco têm mais incentivos de comprar planos mais caros que 

tenham cobertura mais extensa que os consumidores de baixo risco”, conclui Delgado 

(2012, p.19)80. Assim, um recurso escasso é alocado de maneira ineficaz, elevando custos, 

desequilibrando o sistema e limitando “sua capacidade de agir de modo eficiente, sendo 

fonte de mau funcionamento dos mercados e perda de bem-estar”, explica Lima (2006, p. 4). 

Porém, a análise das dificuldades estratégicas reclamadas pelas operadoras de 

saúde pauta-se não somente por uma ótica microeconômica, quase que individual. Viu-se 

que a Constituição Federal de 1988 protege e permite a atuação da iniciativa privada na 

saúde suplementar de modo lateral aos princípios gerais do SUS (no que tange a 

universalidade e gratuidade), porém fiscalizado e regulado pelo Estado, por meio de uma 

agência reguladora. O que se verifica é que houve a compatibilização das operadoras de 

                                                                                                                                                                                     
mercado funciona de maneira ineficiente, sendo incapaz de estabelecer preços e demais condições de oferta 
socialmente aceitáveis”. 

76
 São os denominados custos da transação, os quais para Coase (1937) decorrem fundamentalmente da 
tentativa de obtenção das informações de mercado, na medida em que pressupõe que este procedimento é 
particular a cada organização, e da negociação e estabelecimento dos contratos, incluindo, neste caso, custos 
de monitoramento das cláusulas acordadas. 

77
 De acordo com Delgado (2012, p. 17), “se os agentes possuem conteúdo informacional diferente, é possível 
que a comunicação ocorra em termos de complementaridade, ou seja, um dos contraentes abusa do seu 
poder informacional para fins de proveito próprio”. 

78
 Nas afirmações de Delgado (2012, p. 20), “nos planos de saúde, os clientes conscientes da existência do 
seguro de saúde demandam mais serviços médicos do que normalmente precisariam, acabando por se 
sujeitar a situações de maior risco. Essa conduta pode provocar a redução de simples cuidados de prevenção 
e diligência, gerando a “sobreutilização” dos serviços médicos, o que implica custos desnecessários e perda da 
eficiência e bem-estar social no mercado”. 

79
 “Assim, se uma seguradora cobrasse um preço médio de apólice para todos os seus clientes, isto traria 
ganhos para aqueles que fossem mais propensos ao risco de adoecer. Os mais saudáveis achariam a apólice 
cara demais e não a comprariam. Por mais cara que se tornasse a apólice, sempre haveria compradores para 
ela, porém sempre pessoas que tivessem um gasto esperado superior ao valor da apólice. Desse modo, o 
único meio de fazer uma companhia de seguros não ir à falência seria fazer com que cada consumidor 
comprasse uma apólice que revelasse o seu custo esperado”, explica Godoy (2004, p. 3). 

80
 Posição esta referendada por Godoy (2004, p. 8) ao explicar que “na medida em que o risco, em geral, é mais 
conhecido dos segurados do que dos seguradores, e a tentativa de driblar os controles do seguro faz parte da 
escolha racional do indivíduo, aqueles com menor risco tenderão a abandonar o sistema ou não comprarão 
uma apólice ou plano”. 
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saúde com as exigências constitucionais e interesse público no setor da saúde. Então, por 

que a iniciativa privada sofre com as dificuldades financeiras acima narradas?  

As respostas a estas indagações não advêm da simples ampliação de cobertura ou 

expansão dos direitos aos beneficiários dos planos de saúde, previstos na Lei n. 

9.656/1998, que amoldaram o sistema privado para compatibilizar-se ao caráter público da 

saúde, mas sim em decorrência de uma mudança da política para a saúde suplementar, 

como será verificado no capítulo seguinte. Daí que, mesmo se considerados os avanços 

obtidos na regulação da saúde suplementar, conforme afirma Piola (2009, p. 37), “ainda há 

muito a ser feito em relação à atuação do Estado nesse segmento, tanto na busca de 

eficiência econômica e efetividade, como nas relações entre esse subsistema e o SUS”. 

O Estado, ao assumir para si o papel de criar a agência reguladora e adota-la sob a 

égide de uma autarquia especial (administração indireta), cuja principal discussão foi 

operacionalizar mecanismos financeiros81, evidencia uma alteração na forma de conduzir a 

saúde suplementar em um contexto macroeconômico. Isso porque as agências reguladoras 

refletem “um projeto político amplo”, na visão de Justen Filho (2002, p. 339), concebidas 

para substituir a atuação estatal em determinados segmentos82, ainda que as agências 

reguladoras, por conceito, sejam instrumentos criadas para aprimorar a competição de 

mercado83, como será melhor esmiuçado no tópico seguinte. 

 

  

                                                           
81

 Como o ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS), previsto no artigo 32 da Lei n. 9.656/1998 (com 
constitucionalidade pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal com reconhecimento de 
repercussão geral já declarada). STF. RE 597064. Rel. Min. Gilmar Mendes. 

82
 Reforça França (2010, p. 149) que “com a justificativa do necessário acompanhamento do avanço tecnológico, 
a benéfica concorrência mercadológica, o desafogamento da máquina pública, entre outros, o Estado nacional 
implantou o Programa Nacional de Desestatização, objetivando a transferência de atividades e serviços 
públicos aos particulares, reestruturando sua Administração de tal forma a controlar a atuação dessas 
empresas privadas, dando ao Estado o caráter de interventor subsidiário perante a prestação do serviço 
público e atendimento da sociedade”. 

83
 Neste sentido ver Hertog (2010). 



33 
 

3 A REGULAÇÃO E SINGULARIDADE DA SAÚDE SUPLEMENTAR 

 

Estudar o processo regulatório exige, por primeiro, o correto entendimento sobre a 

natureza singular da saúde suplementar. O poder de direção do Estado sobre a saúde 

suplementar estaria atuando sobre um serviço público ou privado? Sabe-se que a saúde é 

um serviço público, de prestação universal e gratuita, alavancada como pilar fundamental de 

um Estado Constitucional.  

Ocorre que, tal como os demais preceitos fundamentais, a noção de serviço público 

também sofre com as variáveis socioeconômicas, variando de acordo com o contexto 

histórico. Serviço público deve ser visto como uma noção que se alinha com elementos 

temporais e culturais, tais como a relevância social e interesse nacional, como explica Grau 

(2008, p. 132). Desta forma, França (2006, p. 181) bem enuncia que o conceito de serviço 

público não é estático, “sofre constantes mutações em função de inúmeros fatores, tais 

como o momento histórico e o lugar em que é prestada determinada atividade que 

demonstra a existência de funcionabilidade à coletividade, justificando sua execução pelo 

Estado, de forma direta ou indireta”. 

Não obstante, a saúde é serviço público e, ainda que redundante, de relevância 

pública, apesar da aparente crise neste conceito84. Santos (1997, p. 247-279) faz um breve 

enunciado das consequências verificadas na classificação da saúde como serviço de 

relevância pública, tais como: a) eleva à mesma condição do direito à vida e da dignidade da 

pessoa humana; b) trata-se de direito indisponível; c) o Estado deve garantir o bem-estar 

físico e psicológico; d) os serviços de saúde não devem ser realizados em razão de outros 

interesses que não a assistência ao cidadão. 

Deste modo, denota interesse geral sob regência dos princípios constitucionais de 

direito administrativo85 cuja noção, que há muito evoluiu das lições de Leon Duguit86 e dos 

limites das Leis de Rolland87, deve obedecer uma instituição que, além de executar os 

serviços públicos, também os controla e regula, que é o Estado. 

                                                           
84

 De acordo com Grotti (2003, p, 23), a atual crise da noção do conceito ocorre não pelo fato de o Estado 
desenvolver atividades econômicas essenciais, mas ao contrário, por não desenvolver, ele próprio, as 
atividades típicas do serviço público. Conforme Martins (2011, p. 164-167), com a nacionalização das 
empresas de interesse geral, “o serviço público deixou, então, de exercer o papel que lhe fora atribuído: a 
jurisdição administrativa deveria julgar não as causas relativas a serviço público, mas as relativas ao regime de 
direito administrativo”. 

85
 Freitas (p. 46) enuncia o serviço público como sendo “conjunto de atividades essenciais, assim consideradas 
pelo ordenamento jurídico prestadas diretamente pelo Poder Público ou mediante delegação executória lato 
sensu, tendo em vista atender interesse geral e sob a regência dos princípios constitucionais de direito 

administrativo”. 
86

 Para Duguit (2000, p. 23) “o Estado é, de fato, titular de uma determinada parcela de poderes dentro de uma 
sociedade organizada, e deve ter maiores responsabilidades na realização da solidariedade social”. 

87
 Louis Rolland estipulou três princípios elementares à noção de serviço público: a) o princípio da mutabilidade, 
b) o da continuidade e por fim o c) da igualdade. Nas palavras de Rolland (1928, p. 16) “1º. Estão todos sob a 
direção de líderes mais ou menos eficazes. 2º. Custos e lucros são de todos os indivíduos, distribuídos de 
forma igual. Esta é a regra da igualdade nos serviços públicos [...] 3º. Todos têm uma importância tão grande 
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Na definição de Di Pietro (2000, p. 84), serviço público é “toda atividade material que 

a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o 

objetivo de satisfazer concretamente às necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou 

parcialmente público”. Serviço público é aquele em que “o Estado assume como pertinente a 

seus deveres em face da coletividade e cujo desempenho entenda se efetuar sob o regime 

jurídico de direito público” conforme ensina Mello (2001, p. 50); definições estas que 

permitem extrair ao menos seis elementos essenciais: a) atividade deve ser efetuada sob 

gestão do Estado; b) prestação de atividade material; c) atender necessidade da 

coletividade em geral; d) estipulada por vontade do Estado; e) o Estado assume a atividade 

como própria (titular); e f) submetido ao regime de direito público. 

Com estas características que a prestação universal, contínua, igualitária e gratuita 

se faz com relação ao Sistema Único de Saúde e as empresas que realizam a saúde 

complementar, regidas por contratos de concessão, parceria, autorização, enfim, por 

delegação do poder público88. A saúde stricto sensu enquanto serviço público, portanto, é 

incumbência do Estado, uma vez que a Constituição de 1988 estabeleceu que a prestação 

devesse ocorrer incondicionalmente pelo Estado, o que lhe imputa o ônus de garantir a 

qualidade do serviço. Salomão (2008, p. 34) reforça esta ideia ao enunciar que “nessas 

áreas sensíveis [educação, saúde] geradores de externalidades sociais por natureza, é 

inviável a participação do particular”. Indica semelhante posição Mello (2001, p. 18)89, uma 

vez que a classifica como serviço que o Estado “não pode permitir que sejam prestados 

exclusivamente por terceiros, seja a título de atividade privada livre, seja a título de 

concessão, autorização ou permissão”. 

Todavia, a saúde suplementar é singular e não se enquadra nessa modalidade. 

Como enuncia o artigo 199 da Constituição, a saúde é livre a iniciativa privada, cujo serviço 

será de relevância pública mediante o controle do Poder Público (artigo 197, CF). Percebe-

se na conformação dos dois dispositivos constitucionais que a saúde, quando exercida pelo 

particular, detém status de relevância pública, mas não é qualificada como serviço público. 

De acordo com classificação de Mello (2001, p. 13), “um serviço não é público só pelo fato 

de ser destinado a satisfazer interesses da coletividade em geral, como também não o será 

meramente pela importância que tenha ela ou apenas pelo fato de ser titularizado pelo 

Estado”. 

                                                                                                                                                                                     
que devem funcionar sem problemas e continuamente. Isto é o que se expressa ao falar sobre a continuidade 
dos serviços públicos (tradução nossa)". 

88
 Conforme definição de Rivero (1981, p. 515), a concessão de serviço público “é um modo de gestão de um 
serviço em que uma pessoa pública, o concedente, encarrega por um contrato uma pessoa privada, o 
concessionário, de fazer funcionar o serviço durante certo tempo, assumindo os seus encargos, mediante o 
direito de ser remunerado através de prestações utentes”. 

89
 Considerando-se o tratamento dado pela Constituição aos serviços públicos, Mello (2001, p. 16) a divide em 
três espécies: a) serviços de prestação obrigatória pelo Estado; b) serviços de prestação obrigatória do Estado 
e em que é também obrigatório outorgar em concessão a terceiros e; c) serviços que o Estado é obrigado a 
promover, mas não obrigado a prestar, caso em que deverá dá-los em concessão a terceiros. 
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Por isso que, se serviço público fosse, não poderia possuir uma de suas 

características essenciais90: é ‘res in commercium’, isto é, está dentro do mercado em 

condição de regime econômico; já os serviços públicos “estão fora da livre disposição da 

vontade de qualquer pessoa, inclusive da administração (poder executivo). Por isso não lhes 

são aplicáveis os institutos, fórmulas e regime jurídico próprios das relações privadas", 

conclui Ataliba (1999, p. 142).  

Também, a saúde suplementar não atinge a coletividade em geral, mas tão somente 

um nicho capaz de contribuir com as mensalidades, em caráter adjetivo à saúde pública, 

mas nunca complementarmente. A saúde privada, se serviço público fosse, por sua vez, 

deveria ser relevante para “todo social”, o que atualmente não é expresso pelo texto 

constitucional. Retomando as ilações de Mello (2001, p. 10), “o mero fato de o serviço 

destinar-se à generalidade do público, preenche um requisito elementar, mas não suficiente, 

para compor este traço relevante para a estrutura material do serviço público”. 

De igual forma, um serviço público denota a titularidade da atividade pelo Estado, 

assumida como própria dentro de seu campo de atuação91; fato este que não ocorre com a 

saúde suplementar uma vez que, embora a Constituição imponha o dever de presta-la, e 

como afirma Mello (2001, p. 11) “não lhe reserva a titularidade exclusiva sobre eles, pois 

também os libera à livre iniciativa”. Afora isso, difere dos demais serviços de infraestrutura 

uma vez que não formalizou com o Estado qualquer contrato de concessão ou assumiu 

suas responsabilidades primárias, muito embora é certo que continua a ser uma atividade 

que, “pelo elevado interesse social sobrestante, admite regulação excepcional”, ressalta 

Martins (2011, p. 174), o que reluta apenas em um controle mais enérgico sobre o setor. 

Destarte possuir características que a torna diferente ao serviço público (insere-se no 

mercado e é regido por princípios como a livre iniciativa), há um elemento comum que 

poderia elevar a saúde suplementar a um nível comunitário e superar referidas restrições: a 

vontade do Estado. O fato é que a saúde suplementar somente não é erigida ao status de 

serviço público porque o Estado Constitucional assim não se posicionou, isto é, não a 

verificou como “pertinente”92. Essa concepção, por óbvio, denota efeitos materiais, como por 

exemplo, de que o alcance pode ser conformado por disposições intrapartes (contrato); bem 

                                                           
90

 De acordo com Martins (2011, p. 290), enquanto serviço público, “a prestação não obedece às diretrizes 
econômicas: deve estender-se a todos e ininterruptamente, ainda que isso seja inviável do ponto de vista 
econômico; mesmo que demanda em determinada região não compense o custo da prestação, mesmo que, 
em relação aos serviços essenciais, o usuário não possua condições financeiras de arcar com o custo, ainda 
que parcial, da prestação”. 

91
 Mello (2001, p. 11), explica que “quando outorga concessão, autorização ou permissão para que sejam 
prestados por terceiros, o que transfere é o exercício da atividade, mas não a titularidade sobre ela, que 
sempre retém para si, por isso pode retomar o serviço se o interesse público demandar”. 

92
 Recorde-se que, na concepção aqui adotada, serviço público é atividade material que o Estado assume como 
pertinente à coletividade. Interessante notar, neste ponto, que em nenhum momento fala-se que a sociedade é 
quem deveria determinar quais serviços deveriam ser atinentes ao próprio Estado (públicos), muito embora os 
cidadãos sejam idealmente os titulares da Constituição. 
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como consequências processuais, na qual a medida contenciosa adequada ocorre perante a 

Justiça Comum Cível, pois não há que se falar em ato coator de autoridade pública. Caso 

fosse declarada como um serviço público, estaria submetido ao seguinte rol de princípios: a) 

dever inescusável do Estado de promover-lhe a prestação; b) princípio da supremacia do 

interesse público; c) princípio da adaptabilidade; d) princípio da universalidade; e) princípio 

da impessoalidade; f) princípio da continuidade; g) princípio da transparência; h) princípio da 

motivação; e i) princípio da modicidade das tarifas. 

Assim é que atua em paralelo e de forma independente, porém, devido a seu status 

de relevância pública, consome várias das garantias sociais e individuais da Constituição. 

Vincula-se às disposições da função social que a empresa privada propaga no meio em que 

atua, atinge o direito fundamental da vida e reflete diretamente a dignidade da pessoa 

humana.  

De outro lado, também não há conceito jurídico de relevância pública, o que levou 

Grau (1994) a informar que o conceito a importar, então, é o de serviço de relevância 

pública, porque “seria estéril qualquer debate travado a respeito do conceito de apenas 

relevância pública”. Perceba-se quão polêmico é o tema que Eros Roberto Grau (2008, p. 

122) altera substancialmente o posicionamento na 13ªed. de seu livro, enunciando que a 

saúde se consubstanciaria em um serviço público não privativo, porém, de impossível 

titularidade pela iniciativa privada e incompatível com a atividade econômica em sentido 

estrito. Seguem as afirmações do autor:  

 

Entre os restantes – serviços públicos não privativos – aqueles que 
em edições anteriores deste livro equivocadamente afirmei terem por 
substrato atividade econômica que tanto pode ser desenvolvida pelo 
Estado, enquanto serviço público, quanto pelo setor privado, 
caracterizando-se tal desenvolvimento, então, como modalidade de 
atividade econômica em sentido estrito. Exemplos típicos de serviços 
públicos não privativos manifestar-se-iam nas hipóteses de prestação 

dos serviços de educação e saúde (GRAU, 2008, p. 122).  
 

Porém, discorda-se deste entendimento, no momento em que a prestação pelo 

Estado não é facultativa, e sim obrigatória, enquanto que a iniciativa privada atua somente 

em caráter suplementar, isto é, não complementa ou assume a responsabilidade estatal, 

mas sim permite qualidade de assistência àqueles que detêm possibilidades financeiras de 

contribuir aos planos de saúde, o que afasta seu caráter universal, continuado e fora de 

comércio. Daí que, na suplementação, não se trata de serviço público e a titularidade, pela 

iniciativa privada, é compatível com as disposições constitucionais.  
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Por isso que unifica, de forma evidente, a clássica disputa entre direito público e 

privado, o que já era percebido há tempos pela doutrina93. Reforça idêntica posição Manica 

(2010, p. 111), que afirma que, “ainda que seja considerada por muitos como um bem 

público, tem sido tratada em grande medida como bem privado, cuja individualização da 

oferta gera insuficiência de sua prestação pelo Estado”. É neste terreno diferenciado que o 

Estado passa a atuar, elegendo-se realizar o controle sobre o setor por meio de uma 

agência reguladora que surge, na visão Aragão (2006, p. 78), para “estimular a 

competitividade de suas economias”; ideia esta que é reforçada por diversos doutrinadores 

pátrios94 e será destaque no item seguinte. 

 

3.1 A AGÊNCIA REGULADORA DA SAÚDE SUPLEMENTAR 

 

O Estado, por meio da regulação, verifica a disponibilidade de muitos instrumentos 

de orientação e regulação da economia, sem necessariamente transformar a atividade 

econômica numa atividade pública. Reiterando estas afirmações, Cruz (2004) enuncia que 

“em algumas ocasiões, é observado o estabelecimento de órgãos constitucionais para 

desenvolver e assessorar o Governo nestas tarefas, como acontece no Brasil com as 

agências reguladoras (Petróleo, Energia, Transportes, Saúde, etc.)”.  

A opção por uma agência reguladora demonstra o perfil e a preocupação do Estado 

em manter a saúde suplementar sob titularidade da iniciativa privada, tal como anuncia o 

caput do artigo 199 da Constituição, ao mesmo em tempo que permite a competição de 

mercado no segmento95. Isso porque, a rigor do exposto por Aragão (2006, p. 78), as 

agências são criadas para “estimular a competitividade de suas economias, precisam se 
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 Reale (2001. p. 320), apesar de perceber a evolução do direito público, ainda reconhece a diferença entre o 
direito público e privado, enunciando que quando “um indivíduo adquire algo, numa loja, e, contra o 
pagamento, recebe a coisa adquirida. Temos aí uma relação de compra e venda. Tanto o comprador como o 
vendedor se encontram na mesma situação, no mesmo plano, de maneira que a relação é de coordenação. É 
uma relação típica de Direito Privado”. Ocorre que, apesar de reconhecer o contexto histórico desta 
formulação, originada no Direito Romano, se mostra compreensível também à disposição de Ferraz Jr (2007, 
p. 34), para quem “não obstante as dificuldades, a distinção entre direito público e privado subiste como 
instrumento tópico de sistematização, bem como as classificações de seus ramos. Pelos efeitos jurídicos, sua 
operacionalidade não pode ser desprezada. Dizer se uma norma (e a situação normada) é pública ou privada é 
importante para determinar os efeitos apropriados e quais os princípios que os regem sistematicamente”, é 
certo que o Estado melhor se coaduna com as disposições de Radbruch (1995, p. 93), para quem “dentro de 
uma ordem jurídica de caráter social o direito público e o privado não se acham, portanto, ao lado um do outro, 
separados por uma fronteira rigorosa. Pelo contrário, tendem a confundir-se e a invadir-se reciprocamente. É, 
sobretudo, nos novos domínios do direito do trabalho e do direito econômico que esta confusão e recíproca 
invasão melhor se deixam notar”. 

94
 Cita-se a título exemplificativo Carlos Ari Sundfled, Dinorá Adelaide Musetti Grotti, Floriano Azevedo Marques 
Neto, Ana Maria de Oliveira Nusdeo, Ricardo Marcondes Martins, entre outros, na obra Direito Administrativo 
Econômico. Coord. Carlos Ari Sundfeld (2006). 

95
 Ideias estas que também foram expostas por Pinto e Pscheidt (2012). 
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aliar com os interesses econômicos internacionais e serem bons moços na ordem 

internacional” 96.  

Com a prerrogativa de evitar as externalidades97, essas autarquias especiais são 

introduzidas no Brasil, supostamente a exemplo das agencies norte-americanas. As 

agencies foram moldadas dentro de uma lógica do common law, tendo como pressuposto 

que “o direito visa dar solução a um processo, e não formular uma regra geral de conduta 

para o futuro”, afirma David (1998, p. 19). Portanto, deve-se obediência à regra do 

precedente, sendo que os regramentos (statute law) detêm caráter secundário, possuindo 

força cogente após serem reconhecidos pelos Tribunais. Ainda que nos Estados Unidos da 

América figure uma Constituição escrita (datada de 1787), inexistem normas dirigentes 

elaboradas pelo Poder Legislativo. Destarte, para mitigar a liberdade de atuação de 

determinado segmento, com arrimo no artigo I, seção nº 8, cláusula 18, da Constituição dos 

EUA, permite-se ao Governo (Congresso e Presidente da República) que elabore normas 

para o apropriado exercício dos poderes. Dentro desta delegação é que foram surgindo as 

agencies98, com autoridade para regulamentar o setor privado, seja em segmentos 

essenciais da economia ou naqueles que visam o bem-estar da sociedade.  

Quando preponderante sobre serviços essenciais (public utilities)99, essas agências 

receberam o rótulo de ‘regulatory agencies’, detendo ainda poder para concessão de licença 

de funcionamento, criação de tributos e poder de coerção sobre práticas de mercado 

desleais. Interessante notar que o ‘Department of Health, Education and Welfare’, 

responsável pela saúde, é considerado um non-regulatory agencie, detendo função 

primordial apenas de conceder benefícios ou pensões100. Desta forma, com autoridade para 

criar regulamentos (rule making power) e julgar conflitos (adjudication power), as regulatory 
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 Neste sentido ver Sundfeld (2006, p. 18); Grotti (2006, p. 62); Neto (2006, p. 94); Nusdeo (2006, p. 1) e Martins 
(2011, p. 119). 

97
 São cinco as situações listadas por Nusdeo (2010, p. 217-219) que exigem a intervenção estatal visando 
equilibrar o mercado: a) princípios motores diversos: o hedonismo do setor privado relega a função social 
somente após serem atingidos elevados níveis de satisfação; b) juridificação: a complexa “babel” de normas 
tornam o sistema tão complexo que acaba por inviabilizar as atividades comerciais; c) captura: a força 
econômica das empresas privadas absorve ou influencia financeiramente a atuação governamental; d) grupos 
de pressão: influência política sobre legisladores a aplicadores do direito; e) poder da burocracia: regras que 
permitem o deslocamento de pautas e julgadores em procedimentos sancionatórios. 

98
 Considera-se a Interstate Commerce Commission – ICC (de 1887) a primeira entidade dotadas das 
características de uma agencie tal como hoje definida. De acordo com Barcelos (2008, p. 32), “é identificada 
pela doutrina como um importante passo no desenvolvimento do direito administrativo norte-americano, uma 
vez que fora instituído, com ela, um importante e moderno instrumento de regulação administrativa”. 

99
 No conceito de Freund (1928, p. 307), “the term ‘public utilities’ is here used as covering those classes of 
business which are subject to intensive control by reason of the fact that they claim special public privileges 
(right of eminent domain, special use of public highways), or that by inherent economic conditions they tend to 
assume the character of monopolies, or by reason of these two factors combined”. 

100
 Redunda-se aqui mais uma particularidade da questão envolvendo a saúde privada (descrita no tópico 
anterior), uma vez que nos EUA o segmento não foi elencado como um public utilities que justificasse a 
criação de uma regulatory agencie; enquanto que no Brasil a saúde suplementar foi erigida a um status 
fundamental, até mesmo diante da criação da ANS especificamente para o setor. 
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agencies estreitaram a liberdade de atuação das public utilities, especialmente após a crise 

de 1929, passando então a ser o alvo principal dos neoliberalistas101.  

O Brasil importa esse modelo de intervenção por direção por meio das agências 

reguladoras, cuja principal característica está na possibilidade do Poder Executivo ditar 

regras, de caráter cogente, alheias aos debates do Poder Legislativo102. Isso porque se 

dotaram tais autarquias especiais com autonomia (possibilidade de um ente jurídico 

estabelecer normas de sua própria conduta), função normativa, fiscalizadora e sancionatória 

(criar dispositivo infralegais, exigir seu cumprimento e punir sua violação), atividade 

julgadora (solução de controvérsias), caráter técnico (dirigentes com conhecimento 

específico), regime pessoal (vedação a exoneração ad nutum) e regime licitatório (escolha 

de prestadores). 

O conceito de agência reguladora pode ser sintetizado por Mello (2008, p. 169-170) 

como “autarquias sob regime especial, ultimamente criadas com a finalidade de disciplinar e 

controlar certas atividades”, pois sobre esta mesma premissa seguem os demais 

doutrinadores103; e é definida como a principal ferramenta do Estado Neoliberal para 

estimular a competição104. Trata-se de um mecanismo de reforma gerencial, “que está 

baseado na criação de instituições normativas e de instituições organizacionais que 

viabilizem a gestão”, conclui Bresser Pereira (1998, p. 23). O Estado enquanto instituição 

evoluiu, dando novo estímulo aos setores econômico que estavam estagnados na 

ociosidade do aparato estatal105. Assim procederam-se com a energia elétrica106, 

telecomunicações107, petróleo108, transportes109, aviação civil110, entre outros. 
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 Na síntese de Barcelos (2008, p. 43), “sem fazer parte do Poder Legislativo nem do Poder Judiciário, 
constituem elas um instrumento importante de relevância para o Estado, na medida em que atuam realizando 
as políticas do Estado”. 

102
 “Busca-se a eficiência através do aprimoramento do modelo gerencial de gestão do Estado, surgindo o 
conceito da chamada Administração Pública Gerencial que visa a despolitização das decisões eminentemente 
técnicas que antes eram tomadas pelo modelo burocrático de gestão permeado pelo capricho de políticos e 
interesses de partidos”, ensina Madeira (2002). 

103
 “Autarquias de regime especial, dotadas de considerável autonomia frente à Administração centralizada, 
incumbidas do exercício de funções regulatórias e dirigidas por colegiado cujos membros são nomeados por 
prazo determinado pelo Presidente da República, após prévia aprovação pelo Senado Federal, vedada a 
exoneração ad nutum”, explica Aragão (2006, p. 37); Autarquia sob regime especial, que se distingue da 
autarquia comum apenas por lhe conferir a lei maiores privilégios, de modo a ampliar a sua autonomia e 
possibilitar o cumprimento adequado de suas finalidades”, conceitua Madeira (2008); “Na realidade, são iguais 
a qualquer autarquia, informadas pelo princípio da especialidade, mas com algumas especificidades que lhes 
outorgam maior autonomia diante do controle estatal”, denomina Tanaka (2008, p. 154). 

104
 “Sob o signo do gerencialismo, a competição levaria naturalmente à eficiência na prestação dos serviços à 
sociedade, à medida que o aumento da concorrência incorreria em maior qualidade e diminuição das tarifas 
cobradas pelos diversos setores privatizados [...] Sua principal função é promover e proteger a concorrência 
no setor privado, por meio da reunião e do fornecimento aos agentes econômicos de informações acerca do 
cenário político e econômico”. (ROSA, 2008, p. 98-102). 

105
 Vide ranking das maiores empresas do país em 2011, de acordo com a revista Exame (2013): 1º Petrobrás, 
2º BR Distribuidora, 3º Vale, 4º Ipiranga Produtos, 5º Volkswagen, 6º Fiat, 7º Ambev, 8º Shell, 9º Vivo, 10º 
Braskem, 11º Telefônica, 12º General Motors, 13º TIM, 14º Telemar, 15º Pão de Açúcar.  

106
 Lei n. 9.427/1996, que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 

107
 Lei n. 9.472/1997, que instituiu a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). 

108
 Lei n. 9.478/1997, que instituiu a Agência Nacional do Petróleo (ANP). 

109
 Lei n. 9.611/1998, que instituiu a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 
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Neste cenário que, com a Lei n. 9.961/2000, é criada e implementada a ANS, 

recebendo desde logo críticas111 por não possuir a abrangência universal que almejava a 

sociedade civil. Januário Montone, integrante da equipe dirigente do Ministério da Saúde112, 

assume como o primeiro diretor-presidente da instituição. Fausto Pereira dos Santos113, 

médico sanitarista, é eleito diretor-presidente a partir de 2003, sendo reconduzido ao 

mandato em 2007. Em 20 de novembro de 2009, Maurício Ceschin114, médico 

gastroenterologista, assume a presidência, cujo mandado encerrou-se em novembro/2012. 

São cinco diretorias institucionais115 que atuam de acordo com as metas firmadas em 

Contratos de Gestão116, redigido em conjunto com o Ministério da Saúde117. 

Desde logo, a ANS passou a atuar conforme a pauta do Poder Executivo118, 

inicialmente inserido no programa “Avança Brasil”119, visando “executar as duas ações que o 

compõem: de um lado, a implantação do modelo normativo para as operadoras; de outro, a 

fiscalização e o monitoramento das operadoras de planos e seguros privados de saúde”. 

Com relação ao aspecto financeiro, além daqueles repassados pelo Ministério da Saúde 

(Decreto n. 9.990, de 21/07/00), destaca-se o recebimento de recursos efetuados por conta 

de acordos internacionais de cooperação, tal como o firmado com a Organização das 
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 Lei n. 11.182/2005, que instituiu a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) 
111

 Como a de Figueiredo (2006, p. 144), para quem “encontra-se mais voltado para um sistema econômico-
empresarial elitista do que para um modelo voltado que prime pela utilização dos planos como instrumento 
garantidor de acesso à saúde”. 

112
 Em 1997 atuou como Subsecretário de Assuntos Administrativos do Ministério da Saúde por sete anos, 
participando do processo de regulação da assistência suplementar à saúde. Hodiernamente, atua como 
Secretário da Saúde do Município de São Paulo/SP. 

113
 A visão do Diretor-Presidente da ANS pode ser sintetizada na conclusão que proferiu em sua tese de 
doutorado (2006, p. 213): “nas agendas colocadas temos a regulação da relação público/privado como sendo 
um desafio político e técnico para todos os que defendem um sistema de saúde universal e integral, que 
busque a equidade. A disputa em questão é entre a visão de um sistema suplementar autossustentável, com 
a característica de, nele só permanecer, empresas e beneficiários, coletivos ou individuais, com capacidade 
econômica de se sustentar; e a posição de se permanecer e incrementar os subsídios públicos seja de forma 
direta, ou indireta, para essa operação privada”. 

114
 De acordo com o Diretor-Presidente, em editorial publicado no Jornal Folha de S. Paulo em 05/12/2012, 
intitulado de “O foco da ANS”, declara que “o que mais preocupa os usuários de planos de saúde é a 
qualidade do atendimento oferecido pelas operadoras. Esse foi o foco da ação da ANS em diversas frentes”. 

115
 a) Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras; b) Diretoria de Normas e Habilitação de Produtos; c) 
Diretoria de Fiscalização; d) Diretoria de Desenvolvimento Setorial; e) Diretoria de Gestão. 

116
 Conforme artigo 14 da Lei n. 9.961/2000: “A administração da ANS será regida por um contrato de gestão, 
negociado entre seu Diretor-Presidente e o Ministro de Estado da Saúde e aprovado pelo Conselho de Saúde 
Suplementar, no prazo máximo de cento e vinte dias seguintes à designação do Diretor-Presidente da 
autarquia”. 

117
 Em 2000, de acordo com o Relatório de Gestão aprovado pelo Tribunal de Contas da União (Agência 
NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, 2000), à saúde suplementar coube três metas, de acordo com o 
programa “Avança Brasil”: a) Acreditação e habilitação das operadoras de planos e seguros privados de 
assistência à saúde; b) Fiscalização e monitoramento das operadoras de planos e seguros do sistema de 
assistência à saúde, e c) Implantação do sistema de ressarcimento às unidades do Sistema Único de Saúde – 
SUS pelo atendimento a segurados de planos e seguros privados de assistência à saúde. 

118
 Conforme descrito no Relatório Anual de Gestão (AGENCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, 2001, 
p.8); 

119
 O Plano Plurianual para o período de 2000/2003 – O Avança Brasil – Lei n. 9.989, de 21 de julho de 2000, foi 
elaborado a partir das diretrizes estratégicas da Presidência da República. 
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Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO, Projeto 914BRA04, 

cujos valores totalizaram, somente em 2001, R$16.250.000,00120. 

A ANS é o órgão executivo do “Programa Saúde Suplementar”, estipulado por 

consecutivos Planos Plurianuais (PPA) do Governo Federal para o setor, cujas ações são 

voltadas à regulamentação e fiscalização das operadoras de planos e seguros privados de 

assistência à saúde. Entre 2000/2003, o primeiro e principal objetivo do Ministério da Saúde 

no PPA era o de “sanear as finanças públicas”121. Daí que a preocupação central a ANS, 

diante de seu contexto econômico, foi pela avaliação da situação econômico-financeira das 

operadoras da saúde privada. Verifica-se que, em 12 anos de existência, apenas 14% 

(quatorze por cento) das Resoluções editadas pelo seu órgão colegiado máximo (Diretoria 

Colegiada) dirigem-se ao incremento assistencial, enquanto que as normas relacionadas 

aos aspectos econômicos (contábeis, financeiros e sancionatórios) somam 24% (vinte e 

quatro por cento) das diretrizes122. 

 O foco da agência pauta-se pela “interface com a saúde pública de forma que a sua 

influência no setor saúde é, atualmente, considerada um dos elementos componentes do 

seu desenvolvimento”, define o próprio Ministério da Saúde (2009)123. Seja pelo mecanismo 

do ressarcimento ao SUS, seja pela via do incremento da cobertura assistencial, às 

operadoras de saúde transfere-se o papel da universalização do atendimento ao cidadão, 

desafogando-se o serviço público. Assim é que se pronuncia a Agenda Governamental 

tendo como “função do Estado atuar na regulação da saúde suplementar, atuando nas 

disfunções de mercado verificadas, na qualificação dos serviços ofertados e na 

intensificação da inter-relação com o SUS”, reforça o Ministério da Saúde (2009)124. O 

objetivo é “aprimorar a regulação e a fiscalização da saúde suplementar articulando a 

relação público–privado, gerando maior racionalidade e qualidade no setor saúde”, enuncia, 

desta vez, o Ministério do Planejamento (2011)125. 

 O disposto no artigo 14 da Lei 9.961/2000 exige a formalização de um Contrato de 

Gestão entre o Ministério da Saúde e a ANS, isto é, impõe a Administração Pública Direta 
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 De acordo com agência Nacional de Saúde Suplementar (2001. p. 16). 
121

 Plano Plurianual (PPA) 2000/2003 (BRASIL, 2001, p. 15). 
122

 Vide Anexo V. 
123

 O documento complementa informando que “a saúde suplementar ainda não consegue atender integralmente 
às demandas dos segurados, principalmente as de alta complexidade, por deficiência em sua rede de 
atenção. A harmonização de atuação dos dois segmentos do setor saúde e a elevação do número de usuários 
que obedeçam à legislação pós-regulação são importantes desafios que a saúde suplementar enfrenta. O 
mecanismo regulador de ressarcimento ao SUS visa coibir as atividades privadas com recursos públicos e 
oferecer um estímulo ao fiel cumprimento dos contratos dos planos privados de assistência, nos casos em 
que a operadora tem dificuldade em prestar a cobertura nas modalidades contratadas e recorrer à rede 
pública para executar o atendimento prescrito”. 

124
 Continua o documento informando que  “direcionamento importante foi preconizado com relação ao aumento 
da concorrência, da transparência e do nível de informação ao beneficiário e à sociedade civil organizada, em 
conjunto com uma série de ações estratégicas, na esteira do Programa Mais Saúde, de forma a promover a 
integração com o SUS visando ao seu fortalecimento”. (BRASIL, 2009, p. 12). 

125
 De acordo com a o Objetivo nº 0728 do Plano Plurianual 2012-2015. (BRASIL, 2011). 
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realizar um negócio jurídico bilateral [sic] com a Administração Pública Indireta, sendo que 

em 2012 teve como ponto focal a) agilizar o processo de ressarcimento das operadoras ao 

SUS; b) aprimorar a capacidade regulatória (mensurada pelo Índice de Desempenho 

Institucional); c) conferir maior poder de escolha ao consumidor de planos de saúde e 

aprimorar as ações regulatórias; d) otimizar o Relacionamento Institucional entre a ANS e 

Órgãos de Defesa do Consumidor (Programa Parceiros da Cidadania) (AGENCIA 

NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENAR, 2012b). A autonomia inerente às agências 

reguladoras é mitigada com a estipulação de objetivos estratégicos126, tal como a disposta 

no contrato entabulado em 2012, cujo escopo encontra-se no Aperfeiçoamento do SUS.  

Desde a discussão dos projetos que enraizaram a Lei n. 9.656/1998 até as pautas 

estratégicas estabelecidas nos Contratos de Gestão, verifica-se que o SUS é o ponto central 

da ANS127. O SUS “não tem recursos suficientes para atender de forma universal e com 

alcance integral as necessidades de saúde da população” conclui o Ipea (2005, p. 63). Por 

isso que o ressarcimento ao SUS, previsto no artigo 32 da Lei n. 9.656/1998, é o exemplo 

direto do incremento das atividades da ANS no sentido de integrar as operadoras de saúde 

à agenda governamental de suprir financeiramente o sistema público128, o qual merece a 

devida verificação em tópico apartado. 
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 O Contrato de Gestão de 2012 coloca em pauta da ANS a obediência a 13 objetivos estratégicos, a seguir 
enumerados: 1) Garantir acesso de qualidade em tempo adequado às necessidades de saúde dos cidadãos, 
aprimorando a política de atenção básica e a atenção especializada; 2) Reduzir os riscos e agravos à saúde 
da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde; 3) Promover atenção integral à saúde 
da mulher e da criança e implementar a Rede Cegonha, com especial atenção às áreas e populações de 
maior vulnerabilidade; 4) Aprimorar a rede de urgência e emergência, com expansão e adequação de UPAs, 
SAMU, PS e centrais de regulação, articulando-a com as outras redes de atenção; 5) Fortalecer a rede de 
saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de Crack e outras drogas; 6) Garantir atenção 
integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, estimulando o envelhecimento ativo 
e fortalecendo as ações de promoção e prevenção; 7) Contribuir para a adequada formação, alocação, 
qualificação, valorização e democratização das relações do trabalho dos profissionais e trabalhadores de 
saúde; 8) Implementar novo modelo de gestão e instrumentos de relação federativa, com centralidade na 
garantia do acesso, gestão participativa com foco em resultados, participação social e financiamento estável; 
9) Qualificar instrumentos de execução direta, gerando ganhos de produtividade e eficiência para o SUS; 10) 
Garantir assistência farmacêutica no âmbito do SUS; 11) Fortalecer o complexo industrial e de ciência, 
tecnologia e inovação em saúde como vetor estruturante da agenda nacional de desenvolvimento econômico, 
social e sustentável, reduzindo a vulnerabilidade do acesso à saúde; 12) Aprimorar a regulação e a 
fiscalização da saúde suplementar, articulando a relação público/privado, gerando maior racionalidade e 
qualidade no setor saúde; 13) Representar e defender internacionalmente os interesses brasileiros no campo 
da saúde, bem como partilhar as experiências e saberes do SUS com outros países. (AGENCIA NACIONAL 
DE SAÚDE SUPLEMENTAR, 2012b). 

127
 O que é também reconhecido pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar (2009, p. 16) ao enunciar 
que “dentro da lógica do Direito à Saúde e considerando o Sistema de Saúde Brasileiro composto pelas 
vertentes do SUS e da Saúde Suplementar, é necessário que os dois sistemas se complementem para que 
todos os cidadãos brasileiros façam parte da mesma lógica de cuidados de saúde”. 

128
 Somente em 2010 houve a contratação de 89 servidores temporários para tratar o passivo existente, 
pendente de análise, e demais atos pertinentes ao fluxo de trabalho do ressarcimento ao SUS (a equipe era 
de 30 pessoas, entre servidores efetivos e colaboradores de contratos de terceirização).  
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3.2 O RESSARCIMENTO AO SUS 

 

O ressarcimento ao SUS é o principal fator que explicita a interação econômico-

financeira entre iniciativa privada e Poder Público, permeada tanto nas entrelinhas dos 

debates da Lei n. 9.656/1998 quanto na criação da ANS. Evidencia a transferência da 

responsabilidade financeira do atendimento ao beneficiário do plano unicamente às 

operadoras de saúde, independentemente do âmbito de atendimento do paciente (se 

ocorrido no SUS ou em hospital credenciado). 

Trata-se de assunto que pautou as discussões no Congresso Nacional nos debates 

do atual marco regulatório da saúde suplementar, como visto no capítulo anterior, e 

culminou com a redação do artigo 32 da Lei n. 9.656/1998, que prevê que “serão 

ressarcidos pelas operadoras [...] os serviços de atendimento à saúde previstos nos 

respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos dependentes, em 

instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema Único 

de Saúde – SUS”.  

 Foi primeiramente regulamentada pela Resolução CONSU n. 9, de 04/11/1998, isto 

é, logo após a publicação de Lei n. 9.656/1998, e hoje pauta-se pelas disposições da 

Resolução Normativa n. 253, de 06/05/2011, da Diretoria Colegiada, após sucessivos 

incrementos nos padrões de troca de informações entre o setor público decorrente de 

atendimentos aos beneficiários dos planos de saúde. De acordo com o artigo 2º desta 

Resolução, todo atendimento a utilização de serviços de atendimento à saúde por 

beneficiário em prestador público ou privado, conveniado ou contratado, integrante do SUS, 

desde que cobertos pelo plano privado de assistência à saúde ao qual está vinculado o 

beneficiário, ainda que o prestador não integre a rede assistencial, será ressarcido pela 

operadora de plano privado de assistência à saúde. 

 Em síntese, identifica-se o beneficiário mediante cruzamento de bancos de dados 

relativos aos atendimentos realizados nas unidades prestadoras de serviços vinculadas ao 

SUS com as informações cadastrais das operadoras da saúde constantes do banco de 

dados da ANS. Uma vez identificado, o ressarcimento ao SUS será cobrado de acordo com 

os valores praticados pelo SUS multiplicados pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – 

IVR. 

 Ainda que o Estado, ao rigor do disposto no artigo 196 da Constituição de 1988, 

detenha o dever de prestar a atenção integral e gratuita ao cidadão, verifica-se que, pelo 

atual arcabouço legislativo, este princípio é mitigado quando reconhecida a condição de 

beneficiário de plano de saúde do paciente. A saúde suplementar, neste momento, é instada 

a responder financeiramente pelo atendimento, livrando o Poder Público deste ônus. Essa 

lógica encabeçou os esforços da ANS ao longo dos seus 12 anos de existência, na medida 
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em que pelos menos 50 atos normativos foram emanados para melhorar a efetividade do 

procedimento, isso sem mencionar os outros 26 publicados visando alinhar o Padrão 

Obrigatório para Troca de Informações – TISS entre o banco de dados da ANS, operadoras 

de saúde e o SUS. 

 Percebe-se também, e de forma mais evidente, o incremento da arrecadação dos 

valores de ressarcimento ao SUS se analisado o montante de recursos executados em 

desfavor das operadas. Desde 2006, constata-se que houve um aumento de 2081% (dois 

mil e oitenta e um por cento) no número de inscrição em dívida ativa das operadoras, o que 

reforça o sensível esforço em maximizar a arrecadação destas verbas em favor do SUS. 

Veja o gráfico abaixo: 

 

 

Figura 06. Dados de ressarcimento ao SUS 
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar (2012b, p. 120). 

 

 Esse dispositivo, que permite ao Estado esquivar-se do ônus financeiro do 

atendimento destaca, como se viu, a latente preocupação em verificar a condição 

econômica das operadoras de planos de saúde, eis que a idoneidade financeira é condição 

mínima de solvibilidade perante o sistema de ressarcimento ao SUS. Também, destaca a 

preocupação de coadunar esse mecanismo ao efetivo atendimento ao beneficiário, tal como 

garante o artigo 6º da Constituição ao efetivar a proteção à saúde como um direito social 

fundamental. 

Referido modelo, no entanto, é objeto de questionamento no Poder Judiciário, sendo 

que o Supremo Tribunal Federal deverá se manifestar sobre a constitucionalidade do 

dispositivo, conforme repercussão geral reconhecida, em 26 de novembro de 2010, no 



45 
 

Recurso Extraordinário nº 597.064/RJ129. Trata-se de discussão judicial que analisa não 

somente a relação interpartes, mas sim a própria forma de consolidação da política pública 

para a saúde suplementar. A pauta erige-se sobre a possibilidade jurídica da substituição do 

Estado pela iniciativa privada, como forma de financiamento do SUS. 

Isso porque a Lei n. 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, no artigo 7º, inciso I, em harmonia com o artigo 198 da Constituição, prevê 

que os serviços públicos ou privados de saúde, contratados ou conveniados do SUS, devem 

ser desenvolvidos em obediência ao princípio da “universalidade de acesso aos serviços de 

saúde em todos os níveis de assistência”. É a decorrência direta do dever do Estado 

previsto no artigo 196 da Constituição. 

Desta forma que o ressarcimento ao Sistema Único de Saúde cria um ônus a 

terceiros, a título de ressarcimento, de serviços que o Estado estaria constitucionalmente 

obrigado a prestar, e para os quais já destina verbas de seu orçamento, eis que a 

seguridade social, nos termos do artigo 195 da Constituição, já é financiada pelos Poderes 

Públicos Federal, Estadual e Municipal, mediante recursos provenientes dos respectivos 

orçamentos, e pela sociedade, indiretamente através dos impostos, e diretamente pelas 

contribuições sociais. 

Na análise da Apelação Cível nº 0016291-33.2005.4.02.5101 (que resultou no 

Recurso Extraordinário nº 597.064/RJ), de Relatoria do Desembargador Federal Antônio 

Cruz Netto, em data de 18 de julho de 2007, o Tribunal Regional Federal da 2º Região, 

decidiu no mesmo caminho da estrutura regulatória delineada com a Lei n. 9.656/1998, ou 

seja, manteve hígido o sistema de substituição financeira do Estado pela iniciativa privada. 

Veja íntegra da ementa abaixo: 

 

ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO SUS. ART. 32 DA LEI 
9.656/98. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. 
I – Pretende a autora a declaração de nulidade do débito cobrado a 
título de ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS), em 
decorrência de despesas referentes a atendimentos prestados aos 
beneficiários de seus planos de saúde, pelas entidades públicas ou 
privadas, conveniadas ou contratadas pelo SUS, tendo por 
fundamento o artigo 32 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998. 
II – Afastada a alegação de nulidade da sentença. É certa que se há 
pedidos sucessivos, a rejeição de um importa na apreciação do 
subsequente (art. 289, CPC), mas o mesmo não se impõe quando se 
trata de alegações ou causas de pedir, eis que o magistrado não está 
obrigado a se manifestar sobre todas as teses ou alegações 
invocadas pelas partes, bastando que apresentem de forma clara as 
razões que fundamentam o seu entendimento sobre a questão. 
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 RE 597064 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 09/12/2010, DJe-058 DIVULG 28-03-2011 
PUBLIC 29-03-2011 EMENT VOL-02491-02 PP-00331 
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III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Medida Cautelar em 
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.931-8/DF, Relator o Ministro 
MAURÍCIO CORRÊA, concluiu, em deliberação provisória, pela 

constitucionalidade do art. 32, da Lei nº 9.656/98
130

. 

IV – No entendimento do STF sobre o qual, com a máxima vênia, 
este relator guarda reservas, trata-se da implementação de política 
pública por meio da qual se visa, justamente, conferir efetividade a 
norma programática do art. 196 da CF. Não havendo, assim, violação 
a este dispositivo constitucional, nem aos dispositivos da Lei nº 
8.080/1990. 
V – A referida exação não viola o art. 194, p. único, V, da CF, por não 
ter natureza tributária, mas restituitória, evitando que as operadoras 
de saúde se beneficiem de um enriquecimento ilícito decorrente da 
cobrança de um serviço que não foi prestado por elas. 
VI – Não se vislumbra a violação ao art. 199 da CF, visto que não se 
configura o ressarcimento como intervenção do Estado na iniciativa 
privada. 
VII – O art. 4º, inciso VI, da Lei nº 9.961/00 já conferia à ANS poderes 
para estabelecer normas relativas ao ressarcimento ao SUS, não 
havendo que se falar em violação ao princípio da legalidade. 
VIII – A jurisprudência tem considerado legal a utilização da TUNEP – 
Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos, instituída 
pela Resolução RDC nº 17/2000. 
IX – O ressarcimento atinge também os contratos firmados antes da 
edição da Lei nº 9.656/1998. O que não se admite é a cobrança 
referente a procedimentos levados a efeito anteriormente àquele 
marco. 
X – Não há violação aos princípios do contraditório e da ampla 
defesa, eis que a lei estabeleceu procedimento administrativo de 
impugnação da cobrança, possibilitando, de forma efetiva, às 
operadoras, a defesa, quando a cobrança se referir a hipóteses que a 
lei dispensa o ressarcimento. 
XI – Nada a prover em relação às questões de ordem fática, uma vez 
que não foram explicitados objetivamente na inicial os aspectos de 
ordem contratual referidos pela autora como comprobatórios da 
nulidade da cobrança. 
XII – Admitida a legalidade da cobrança, afigura-se possível a 
inscrição no CADIN. 
XIII – Apelação improvida. 

 

A perspectiva já verificada no Tribunal Regional denota-se a favor da estrutura de 

integração verificada na Lei n. 9.656/1998, reconhecendo-se que “trata-se da 

implementação de política pública por meio da qual se visa, justamente, conferir efetividade 

a norma programática do artigo 196 da CF”. No Recurso Extraordinário nº 597.064/RJ, que 

irá reapreciar o mérito do feito, o Ministro Marco Aurélio, em sua análise de repercussão 
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 Para fins de esclarecimento, na mencionada Adin 1.931-8/DF, do Relator Ministro Maurício Corrêa, questiona-
se vários dispositivos da própria Lei nº 9.656/1998 (inclusive o artigo 32), no sentido de que estes ofenderiam 
o devido processo legal ao impor prestações cogentes, em nítido caráter impositivo, sem a participação dos 
agentes envolvidos. O caso continua pendente de julgamento, porém, na análise do pedido liminar, que fora 
negado, o Ministro Relator informa que “outra questão tida como contrária e ofensiva ao princípio da 
proporcionalidade seria o ressarcimento, de que trata o caput do artigo 32 da Lei, ao Poder Público dos 
serviços de atendimento que a rede hospitalar de saúde pública prestar ao contratado do plano. Frise-se que 
esses serviços só atingem os atendimentos previstos em contrato e que forem prestados aos respectivos 
consumidores e seus dependentes por instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, 
integrantes do SUS”. 
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geral, antecipou que “Agências regulamentares não se substituem ao Congresso Nacional”, 

também evidenciou que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”.  

Nesta senda, o Poder Judiciário, considerado como instituição, também está pautado 

por uma ordem político-econômica que deve considerar diversas peculiaridades que 

envolvem o setor, e que serão esmiuçadas no tópico seguinte. Tais diretrizes podem indicar 

um julgamento além dos estritos limites jurídicos, diante das características históricas da 

saúde no Brasil. Como se começa a perceber, as dificuldades financeiras das operadoras de 

saúde, o decréscimo da quantidade de empresas e as reclamações dos empresários advêm 

de um projeto amplo que pretende integrar economicamente a iniciativa privada com o 

sistema público.  

 

3.3 A JUSTIFICATIVA ESTRUTURAL DA INTERAÇÃO COM A INICIATIVA PRIVADA 

 

A assunção da responsabilidade financeira do atendimento do beneficiário pela 

operadora de plano de saúde advém das necessidades criadas em um contexto histórico-

estrutural que o Brasil concretizou ao longo de sua história. A adoção de uma política social, 

universal e integral na saúde, idealizada em um modelo Constitucional, sem preocupar-se 

com sua viabilidade financeira, não se mostrou economicamente possível para os entes 

públicos (tanto pelas dificuldades orçamentárias131, o aumento dos custos, quanto pela 

ineficiência gerencial), resultando na redução do papel dos governos na área da saúde132. O 

papel dos prestadores privados de atendimento a saúde são essenciais pelos dados que os 

rodeiam. 

A partir da década de 1950133 houve o aumento da participação da iniciativa privada 

no segmento e a consequente formação de estruturas voltadas para a análise econômica do 
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 A discussão sobre o orçamento refere-se a reconhecer que o Estado deve gastar o necessário para realizar 
os direitos fundamentais de caráter social. Propiciar os meios e instrumentos fiscalizando e controlando para 
que estes detenham resultados efetivos. Tal como referiram Bercovici e Massonetto (2006), o que se verifica 
na questão do direito financeiro é que, ao invés deste conceder suporte para a consecução dos princípios da 
ordem econômica, serve hoje apenas para controlar os gastos públicos. Nas palavras dos autores (p. 7) “a 
constituição financeira de 1988, que deveria dar suporte para a implementação da constituição econômica de 
1988, falhou nesta tarefa”. O resultado desta constatação é que “a ordem econômica intervencionista e 
dirigente da Constituição de 1988 é isolada de seus instrumentos financeiros, cuja efetividade é medida em si 
mesma, sem qualquer relação com os objetivos da política econômica estatal ou da ordem econômica 
constitucional”, concluem Bercovici e Massonetto (2006, p. 10). 

132
 Pereira Filho (1999, p. 115), citando Simonetta Zarrilli, explica que “o fato de o sistema ter-se tornado 
universal, conquanto represente, sem dúvida, um avanço positivo para alcançar as metas da Constituição de 
1988, colocou mais um encargo no orçamento da saúde pública, contribuindo assim para a deterioração do 
Sistema”. 

133
 Conforme desabafo de Cynamon (1990, p. 244), “no momento em que se pensa e se procura seriamente 
atuar pela recomposição da moral e do prestígio do profissional e da ação pública, por governos legal e 
legitimamente eleitos e responsáveis , não é possível simplesmente culpar o que também já foi moda: a 
simples teoria socioeconômica, principalmente numa época em que se têm os recursos humanos e técnicos 
disponíveis”. 
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custo/benefício134, eis que o escopo de uma empresa é o lucro. Nos últimos 30 anos, o 

“fracasso das políticas estatais de prevenção, que não conseguiram superar os limites 

impostos pela exclusão social, seja pela constatação da importância decisiva de 

comportamentos individuais no estado de saúde”, explica Dallari (2003, p. 42)135, fomentou a 

abertura de um mercado rentável para as empresas. 

 A delegação da prestação da saúde à iniciativa privada, mesmo sendo criticada por 

resultar na individualização de um bem social136, convém lembrar, é resultado de uma 

conivência do Estado, que permitiu a terceirização de um serviço de índole público e de 

relevante interesse nacional sem o devido controle. Essa conveniência de fomentar as 

empresas, também, permite escusar obrigações, pois caso fosse considerado serviço 

público (discussão esta que foi objeto de tópico específico), tornaria o setor um “dever 

inescusável do Estado de promover-lhe a prestação [...] e se o Estado omitir-se, cabe a 

ação de responsabilidade por danos, a teor do artigo 37, parágrafo6º da Constituição 

Federal”, confirma Mello (2001, p. 13). 

Assim a iniciativa privada passou a deter uma participação fundamental na prestação 

da saúde à população, representando, atualmente, 56% dos investimentos no setor, de 

acordo com a Organização Mundial de Saúde (2012)137. Isso resulta que, do grupo de 

países com modelos públicos de atendimento de acesso universal, o Brasil é o que tem a 

menor participação de investimentos pelo Estado, que é de 44%; o que é quase metade do 

investido pelo Reino Unido (84%), Suécia (81%), França (78%), Alemanha (77%), Espanha 

(74%), Canadá (71%), Austrália (68%) e Argentina (66%) – vide Figura 07. 

A matemática é simples: enquanto 56% dos investimentos são destinados a 48,7 

milhões de pessoas (27%); o remanescente de 44% abrange 142 milhões de cidadãos 
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 Fato este criticado por Mooney (2007, p. 509), ao enunciar que “with respect to the impact of neo-liberalism on 
income inequality, there is evidence from a number of sources that neo-liberal societies tend to be less equal. I 
agree that society – the public – needs to be more closely involved with the public health agenda and politically 
supportive of it. The community should also be able to check periodically that what they have asked for, they 
are getting”. 

135
 Continua a autora explicando que “essa diminuição do papel do Estado na sociedade fez prevalecer a ideia 
de que a proteção contra a doença é responsabilidade individual e que os grupos – de doentes ou de 
portadores do vírus ou de familiares ou amigos deles – devem organizar a prestação dos cuidados de saúde, 
ficando o Estado subsidiariamente responsável pelo controle da qualidade do sangue, fator importante na 
cadeia da causalidade, mas, certamente, não o único. Reforça-se, assim, o papel dos comportamentos 
individuais e não se questionam as estruturas econômicas e sociais subjacentes”. (DALLARI, 2003, p. 42). 

136
 Mooney e McIntrye (2009, p. 305) explicam que “the negative impact of neo liberalism and its concomitant 
power structures on population health over the past 30 years has gone largely unchallenged in health 
economics. We have not done enough to challenge the move to commodity healthcare and to commercialize 
healthcare systems. We have cried market failure in healthcare and seemingly sought to break away from 
market economics. Yet the individualism of the market place has been retained in our analyses. We needed to 
say more about what should replace the market”. 

137
 Neste mesmo sentido, Tonelli (2011) evidencia que “o país vem investindo em seu sistema de saúde pública 
– federal, estadual e municipal – somente cerca de 40% dos gastos totais em saúde, uma vez que os 60% 
restantes são gastos privados, ou seja, são gastos das famílias brasileiras com planos de saúde (cerca de 
45,5 milhões de usuários), com consultas e tratamentos particulares, e com medicamentos e exames de 
laboratório, entre outros”. 
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(63%)138, ainda que aqueles que detêm o plano de saúde estejam aptos a também 

usufruírem do sistema público. Portanto, a “ineficiência” do Estado no setor mostra-se 

estrutural e histórica, e não apenas gerencial139. 

Por isso que, ainda que o Brasil invista 3,77% de seu PIB na saúde pública, a 

qualidade do serviço sempre estará muito aquém do almejado pela população140. O Instituto 

de Pesquisas Econômicas Aplicadas divulgou estudo em maio de 2012 intitulado de “Brasil 

em Desenvolvimento: Estado, Planejamento e Políticas Públicas” (2012, p. 54), no qual 

expõe que o investimento total em 2011 na saúde pública foi de R$ 138,70 bilhões141. Esse 

mesmo estudo conclui que, mesmo incrementando os investimentos no setor, o número 

“seria bem menor do que aquela observada em países que possuem sistemas de saúde 

universais, que é, em média, 7% do PIB”142.  

 

 

Figura 07. Situação do Brasil diante de outros países com sistema universal de saúde 
Fonte: Conselho Federal de Medicina (2011).  

 

Outra situação exposta pelo Conselho Federal de Medicina (2011) indica que 

“existem diferenças expressivas na disponibilidade e na oferta de médicos para a população 

coberta por planos e seguros de saúde e aquela que depende exclusivamente do Sistema 

Único de Saúde (SUS)”, expõe Scheffer et al (2011). Nele, conclui-se que para cada 1.000 

usuários de planos privados no país, há 7,60 postos de trabalho médico ocupados, cujo 

índice reduz para 1,95 quando se faz a razão entre postos ocupados nos estabelecimentos 
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 De acordo com o IBGE (2010), no Censo Demográfico de 2010, apontou-se uma população formada por 
190.732.694 pessoas. 

139
 Mesma conclusão de Pereira Filho (1999, p. 155), para quem “a disparidade entre os setores público e 
privado é impressionante: o setor privado – que só tem de servir a uma quarta parte da população – pode 
oferecer 4.300 hospitais, mais de 370 mil leitos e 120 mil médicos. Por outro lado, o serviço público tem de 
prover total atendimento médico aos três terços restantes da população, e também àquelas pessoas que têm 
plano/seguro para tratamentos não cobertos pelos planos privados, com menos de sete mil hospitais e cerca 
de 565 mil leitos (em sua maioria privados) e 70 mil médicos”. 

140
 De acordo com a OMS (2012, p. 79), “o gasto público em saúde como proporção do Produto Interno Bruto 
(PIB) é 3,6% em 2010 e o gasto privado é 3,7%”. 

141
 Vide tabela completa no Anexo II. 

142
 “No Brasil, gastamos pouco em saúde pública, mal chegando aos 4% do PIB, quando os países com sistemas 
públicos gastam, em média, 6,5%. Precisamos de mais R$100 bilhões por ano para chegar lá” (MONTONE, 
2011). 
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públicos – que são 281.481 – e a população que depende exclusivamente do SUS, que 

soma 144.098.016 de pessoas.  

Desta forma que a dependência estatal frente à iniciativa não é recente143, e como 

reconhece a própria consultoria jurídica do Ministério da Saúde (2012), “desafoga, ao menos 

em parte, o sistema de saúde público, o qual teria dificuldades em garantir o direito á saúde 

à integralidade da população”. A rigor dos anseios constitucionais apregoados para a 

saúde144 e verificados os dados acima, justifica-se estruturalmente a remodelação do marco 

regulatório da saúde suplementar para que a ANS priorize a política de repassar parte das 

responsabilidades em saúde também às operadoras de saúde.  

O fato é que, conforme expõe Mercadante (2002, p. 280) “a magnitude do gasto 

privado em saúde no Brasil é explicada pela grande dimensão do setor de Planos e Seguros 

de Saúde”. Este segmento é financiado pelo dispêndio das famílias e pelas despesas 

patronais com assistência à saúde de empregados e dependentes, e atende, de forma mais 

ou menos abrangente, cerca de 25% da população brasileira. 

 Esses dados estruturais confirmam os diversos indícios representados pela agência, 

tanto na lógica de sua constituição (Lei n. 9.656/1998 e Lei n. 9.961/2000) quanto nos seus 

modelos de gestão, que o objetivo principal da ANS é transferir para a iniciativa privada a 

atenção integral e completa à população que detenha capacidade de anuir com as 

prestações mensais, em um modelo contributivo, porém, irrestrito. O Relatório de Gestão do 

ano de 2005 confirma: 

 

A atuação conjunta e harmônica da ANS com os outros órgãos do Ministério 
da Saúde e a busca permanente da integração com o Sistema Único de 
Saúde – SUS têm pautado as ações visando o atendimento às 
necessidades de saúde da população brasileira (AGÊNCIA NACIONAL DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR, 2005, p.3). 

 

As diversas gestões reforçam o objetivo da autarquia em tornar viável e desafogar o 

SUS, tal como exposto na tese de doutorado de Fausto Pereira dos Santos (2006, p. 

214)145, ex-diretor da ANS, ao enunciar que a saúde suplementar “precisa continuar a ter 
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 No Brasil, em 2008, segundo o IBGE (2009), os gastos totais em saúde corresponderam a 8,4% do PIB, 
sendo 3,67% (R$ 106 bilhões) do setor público, e 4,73% (R$ 137 bilhões) do setor privado. 

144
 De acordo com a OMS (2012,  p. 81), “o SUS reconhece a saúde como direito do cidadão e responsabilidade 
do Estado. Seu planejamento considera quatro objetivos: a) prevenir e controlar doenças, lesões e riscos, b) 
ampliar acesso a serviços de qualidade, integralidade, equidade e atenção humanizada, c) promover 
atividades dirigidas à prevenção e controle de fatores determinantes e condicionantes, e d) fortalecer a gestão 
do SUS nos três níveis de governo”. 

145
 De igual forma o fez em editorial publicado na Folha de S. Paulo (29 de julho de 2007), em artigo intitulado de 
“Tiss: democracia, transparência e seriedade”, o qual “o governo federal, o Ministério da Saúde e a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar estão trabalhando pela saúde pública e suplementar de forma abrangente e 
transparente, e a Tiss é uma amostra dessa integração de forças que tem um único objetivo, fazer um Brasil 
melhor para todos”. 
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como objetivo torná-lo cada vez mais autossuficiente e integrado, e conseguir que ele 

responda à perspectiva de dar uma atenção à saúde integral aos seus beneficiários”.  

Januário Montone, primeiro diretor-presidente da ANS, postou em 06/10/2011 

editorial146 no Jornal O Globo (2011), afirmando que “o modelo de parceria com 

organizações sociais é um dos caminhos para melhorar a qualidade e efetividade dos 

serviços públicos, num tempo mais curto, agregando a comprovada experiência gerencial de 

entidades”. O mandato de Maurício Ceschin, por sua vez, deixa também evidente o estreito 

e congruente caminhar entre a ANS e o Ministério da Saúde na tentativa de incrementar o 

serviço público com os recursos da saúde suplementar147. Cita-se como exemplo o fato de 

que, em 02 de outubro de 2012, em conjunto com o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a 

ANS anunciou a suspensão de 301 planos de saúde148.  

Assim, fundamenta-se estruturalmente a preocupação da ANS em assegurar 

idoneidade financeira às operadoras de saúde149, integrando-as a necessidade de retirar 

considerável volume de pacientes do SUS, o qual se encontraria assoberbado por 

beneficiários dos planos de saúde150. A política econômica para o setor circunscreve-se na 

garantia do acesso universal, na integralidade da atenção e na ampliação do financiamento 

público do sistema nacional de saúde151. Ocorre que essa elevação das exigências 

assistenciais juntos às operadoras, como já exposto na visão de Ceschin (2008, p. 245), 

“indicam clara tendência de atribuir à saúde suplementar papel importante em assuntos de 

interesse predominantemente público que, portanto, deveriam ficar a cargo do Estado”.  

Imagina-se de outro lado que, com a transferência de obrigações primárias para a 

saúde suplementar, o sistema público estaria evoluindo na contenção de despesas, o que 

não ocorre na prática, uma vez que “o Ministério da Saúde expandiu seus gastos em 2009, 
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 O ex-diretor continua expondo que “infelizmente, gastamos mal esses recursos insuficientes. E não falo da 
corrupção, que não é gasto, mas caso de polícia. Falo da irracionalidade e da baixa efetividade desses 
gastos, em grande parte devido ao modelo de gestão burocrático, que não dá conta das necessidades de um 
setor que exige prontidão permanente, decisão e ação com resultados efetivos. Essa realidade leva 
governantes de todos os partidos a buscar alternativas, como as organizações sociais e fundações estatais”. 

147
 Kroehn (2012) enfatiza o incremento das parcerias público-privadas como uma das alternativas para diminuir 
o déficit público na prestação de serviços de assistência a saúde, enunciando que “o Brasil é 72º colocado no 
ranking da OMS que mede os gastos públicos por habitante em hospitais, remédios e demais serviços ligados 
ao setor. São meros 317 dólares por pessoa, 40% abaixo da média internacional”. 

148
 De acordo com o Ministro Alexandre Padilha, “a suspensão das vendas de novos planos mexe com algo bem 
sensível, que é o bolso das empresas, e também com a imagem que elas têm no mercado. Por isso, com 
ações como essa, acreditamos que as repostas das operados poderão ser mais rápidas e elas se esforçarão 
para garantir um atendimento de maior qualidade aos usuários” (2012c). 

149
 Conforme Matos (2011, p. 159), “suas prioridades iniciais seriam no campo da organização do mercado no 
tocante às exigências mínimas de condições de solvência econômico-financeiras por parte das operadoras”. 

150
 Conforme relatório do CONASS (2007, p. 42), “a recém-criada autarquia estava diante de um mercado pouco 
conhecido e que, agora, necessitava da ação direta de regulamentação governamental. Como em relação às 
normas assistenciais já se havia caminhado um pouco, era natural que as normas de estrutura e operação e 
econômico-financeiras preponderassem sobre as normas com outros objetos”. 

151
 De acordo com o Ministério da Saúde (2012, p. 7), “dessa forma, além da busca por novas fontes de recursos 
para o financiamento do SUS, faz-se necessária a adoção de instrumentos que auxiliem gestores e técnicos a 
realizarem alocação mais eficiente dos recursos. Seja em um ou em outro aspecto, a  Economia da Saúde 
tem amplo potencial de aplicação como campo de conhecimento,  a fim de possibilitar decisões mais 
fundamentadas sobre as fontes e os destinos dos  recursos da Saúde”. 
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em termos reais, em 10,8%, [...] resultado do aumento nos recursos transferidos a estados e 

municípios para a manutenção dos serviços de média e alta complexidade”, segundo 

conclusões do Ipea (2010, p. 155). Isso ocorre porque, como reconhece o próprio Ministério 

da Saúde (2012, p. 7), o cenário atual é agravado por causas associadas ao envelhecimento 

da população, com o aumento da demanda por ações e serviços de saúde; ao surgimento 

de novas tecnologias diagnósticas e terapêuticas, que pressionam o orçamento dos 

governos; à tríplice carga de doenças, em que coexistem as doenças crônicas, infecto-

parasitárias e decorrentes das violências. 

A imposição de responsabilidades à iniciativa privada, mediante estipulações 

cogentes advindas da ANS, sem um reconhecimento expresso, omite uma situação ímpar. 

Essa política de substituição possui limites e exige uma contraprestação estatal, sempre 

visando à sustentabilidade do setor, no qual interagem não apenas grupos de interesse, 

mas também “vários agentes reguladores com objetivos políticos próprios, mediados por um 

quadro constitucional que define suas responsabilidades e as possibilidades de 

intervenção”, explica Fiani (2004, p. 82). 

Não permitir a participação de todos os atores que atuam na saúde suplementar e 

omitir a verdadeira faceta da política estatal adotada para o setor, conforme verificado nas 

entrelinhas da criação da Lei n. 9.656/1998, da forma de atuação da ANS, devidamente 

justificadas em razão da estrutura dependente da iniciativa privada na área da saúde, 

demonstra o motivo pelo qual as operadoras de saúde enfrentam dificuldades financeiras. 

Como visto no capítulo anterior, “o endividamento das operadoras médico-hospitalares 

apresentou a maior alta” desde o ano de 2000 e indicam uma sensível redução no número 

de operadores no mercado (AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, 2012, p. 

34-43). 

De igual forma, essa transferência do encargo financeiro ao setor privado justifica, 

como noticiado em 19 de junho de 2013 pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 

(2013), o fato de três grandes operadoras de planos de saúde - Amil, Golden Cross e 

Intermédica – estarem “interrompendo ou restringindo a venda de planos individuais e por 

adesão, modalidade que atende principalmente os profissionais liberais [...] sendo que 

seguradoras como Bradesco e SulAmérica, por exemplo, já não atuam nesse segmento há 

muitos anos”. No momento em que não se reconhece expressamente a singularidade das 

operadoras de plano de saúde, concedendo-se incentivos para o setor, o mercado mostra 

um encolhimento em prejuízo aos beneficiários. 

Tornar o setor viável, certamente, não será somente pela imposição de atos 

normativos152, mas sim alocar os recursos disponíveis de maneira eficiente na 
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 “O império da lei é enfraquecido porque as normas legais são crescentemente modificadas e elaboradas pela 
administração para lidar com conjunturas, situações e interesses particulares e porque a formulação inicial 
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especificidade do segmento; traçando-se um vínculo entre performance e a teoria da 

regulação153, que surgiu exatamente a partir da necessidade de se fundamentar, 

teoricamente, a ineficiência da regulação (não apenas econômica, mas também social e 

política).  

 

3.4 A SINGULARIDADE DO PROCESSO REGULATÓRIO DA SAÚDE SUPLEMENTAR 

 

Destaca-se que a regulação da saúde privada ocorreu de maneira singular àquela 

verificada nos demais setores da economia, elemento este capaz de justificar, também, a 

necessidade de um tratamento ímpar do assunto. Isso porque, a partir da década de 1990 o 

país editou o Programa Nacional de Desestatização (PND) por meio da Lei n. 8.031/1990, 

dando início à privatização de empresas que representavam a base estrutural industrial. 

Eficiência, redução de déficit público e novo papel do Estado são as razões evocadas para 

essa alteração154. 

A desestatização da indústria de base do Brasil, agora alçada à iniciativa privada, 

seguiu-se da criação de diversas agências independentes, sob o escopo de garantir a 

eficiência do mercado155. Instituíram-se então a Agência Nacional de Telecomunicações (Lei 

n. 9.472/1997), a Agência Nacional do Petróleo (Lei n. 9.478/1997), a Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Lei n. 9.427/1996), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Lei n. 

9.728/1997), a Agência Nacional de Águas (Lei n. 9.984/2000), a Agência Nacional de 

Transportes Terrestres e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Lei n. 

10.233/2001), a Agência Nacional de Aviação Civil (Lei n. 11.182/2005) e a Agência 

Nacional do Cinema (Medida Provisória n. 2.228-1).  

Essa agenda da desestatização em nenhum momento obteve a saúde como foco de 

atenção. Recebeu sensível e rígida regulação por meio de resoluções da ANS, mas ao 

Estado ainda continuou a incumbência de um serviço universal e gratuito, diferentemente 

dos demais setores da economia, tal como determina o artigo 196 da Constituição. Nesta 

                                                                                                                                                                                     
das leis é agora também largamente empreendida pela administração, mais que pelo parlamento” 
(POULANTZAS, 1978, p. 218-219). 

153
 Conforme expõe Fiani (1998, p. 4), “além do paralelismo entre o desempenho das economias capitalistas 
avançadas e a natureza da atividade regulatória do Estado, existe também (e este é o maior interesse deste 
trabalho) um paralelismo entre a natureza da atividade regulatória e a teoria econômica que visa dar suporte 
conceitual e analítico à regulação”. 

154
 O discurso ideológico é calcado nas afirmações da “eliminação da ineficiência da gestão estatal e das 
dificuldades de financiamento do setor público, através da redução do escopo de sua atuação; a redefinição 
do papel do Estado, que se deve voltar para atividades que são sua responsabilidade precípua; e a 
reestruturação industrial”. (TOURINHO E VIANNA, 1993, p. 9). 

155
 Como esboçado por Pinto e Pscheidt (2012, p. 4099-4122), “a agência reguladora tem como objetivo 
primordial incrementar a concorrência, evitando atuações desleais e prejudiciais a sociedade (...) Da ótica 
institucional, capitalista, mercadológica, as agências reguladoras cumpriram com honra seus objetivos, pois 
incrementaram o mercado, permitiram o ingresso da iniciativa privada e, em momento posterior, encolheram-
se para permitir a livre atuação das empresas. Neste segundo momento, em que se deveria exigir a adoção 
de políticas sociais, houve o esvaziamento das agências, uma vez que as mesmas jamais foram 
independentes, isto é, autônomas no sentido de possuírem soberania econômica”. 
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senda que, ainda que não se concretize como serviço público, passou a atuar pela liberdade 

dirigida de atuação do mercado, até mesmo porque o Supremo Tribunal Federal156, em 

importante e recente julgado, já enunciou que o Estado, após haver reconhecido os direitos 

fundamentais, assume o dever não só de torná-los efetivos mas também se obriga, sob 

pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de frustrar os 

direitos sociais já concretizados.  

Assim é que, diferentemente das Telecomunicações, Energia Elétrica, Petróleo, 

Águas, Viação Aérea, Transportes Aquaviários, entre outros, a Saúde Suplementar não 

formalizou qualquer contrato, sendo que as empresas privadas que atuam no setor não 

angariaram do Estado qualquer delegação para atuar no mercado, o que reforça o caráter 

ímpar do setor157. Como se viu no início do presente capítulo, atuam em paralelo e 

concomitantemente ao Estado, uma vez que “não há regime de direito público que consiga 

mudar – ao menos no que tange às decisões econômicas – a mentalidade individualista dos 

particulares”, enfatiza Salomão (2008, p. 34). O modelo de regulação no setor deve pautar-

se pela compatibilização entre as duas esferas da prestação do serviço. 

A saúde suplementar, tal como um serviço de relevância pública158, resulta da 

“contextualização social”159, não podendo ser concebida como algo abstrato e inatingível160, 

que não deve ser dissociada de seu intuito econômico. A própria sustentabilidade exige 

respeito ao incremento na evolução dos mercados, visando-se harmonizar os ideais 

capitalistas com os anseios do Estado, desenvolvendo as políticas públicas em 
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 Segue excerto sobre o julgado: “a noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de 
determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de 
prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em 
ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas 
originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à 
educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência 
social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança”. (ARE 639337 AgR, Relator(a):  
Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-
09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125) 

157
 Conforme Relatório Anual de Gestão (AGENCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, 2002, p. 5), o 
então presidente da autarquia, Januário Montone afirma que “enquanto essas três últimas se originaram de 
setores governamentais que já praticavam estreita fiscalização e regulação dos mercados em que atuam, 
possuindo extenso acervo histórico de indicadores e outras práticas de regulação e normatização, a ANS 
surge para cuidar de um setor sobre o qual o Estado não dispunha de acervo nenhum”. 

158
 O atendimento à saúde como função pública confirma aquele serviço exercido diretamente pelo Estado, por 
meio do Sistema Único de Saúde, uma vez que as operadoras de saúde não caracterizam-se pela prestação 
de serviços públicos. Isso porque, como enuncia Grau (Constituição. 2001. p. 250), a Constituição impõe ao 
Estado a prestação das atividades que são serviços públicos, especialmente aquelas descritas no artigo 21 da 
CF. A esse respeito, Mello (1998) afirma que “é que a lei magna arrola diversos serviços como da alçada de 
pessoas públicas ao passo que contempla expressamente como um dos fundamentos da ordem econômica a 
livre iniciativa e, entre outros princípios dela, o da livre concorrência, assim como delineia as hipóteses em 
que, em caráter excepcional, o Estado explorará a atividade econômica”. 

159
 Neste sentido correta as afirmações de Globeneker (2011, p.33), cuja ideia de saúde deve também obedecer 
a capacidade, “mais realista e mais apta a promover a matização em relação às individualidades de cada ser 
humano e às particularidades socioculturais que o circundam”. 

160
 Tal como a concepção adotada por Scaff (2010, p. 16) de que a saúde representa “para a generalidade dos 
indivíduos, a preservação de outros valores que, num sinal dos tempos, tornaram-se sobremodo enaltecidos, 
dentre os quais a eterna juventude, a adesão a padrões estéticos determinados, a manutenção de um corpo 
esbelto e longilínio, etc.”. 
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consonâncias com a justiça social, mas sempre relutando que deve haver espaço para a 

livre iniciativa. 

Com este modelo híbrido, singular e especial, a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar é criada, logo após a edição da Lei n. 9.656/1998, que regulou o setor de 

saúde suplementar com o objetivo de eliminar o excessivo desequilíbrio econômico 

praticado pelas operadoras de saúde em desfavor do consumidor hipossuficiente. A Agência 

nasceu pela Lei n. 9.961, de 28 de janeiro de 2000, como instância reguladora de um setor 

da economia sem padrão de funcionamento. 

 Indícios de seu escopo são esboçados a partir do artigo 4º desta Lei, que elenca um 

sem número de competências que podem ser resumidos pelos verbos que a compõe: 

estabelecer, autorizar, avaliar, expedir, proceder, fiscalizar, monitorar, decidir, deliberar, 

fixar, propor, elaborar, adotar, instituir, penalizar, zelar, celebrar, etc. Tais disposições 

evidenciam um caráter cogente, imperativo e estreito pelo qual o Estado optou em atuar 

sobre a iniciativa privada. 

Porém, ainda que contemple um amplo rol de prerrogativas, não albergou a 

integralidade das concepções que envolvem a saúde suplementar161, que abrangem pelos 

menos quatro agentes: a) Agência Nacional de Saúde Suplementar; b) operadoras de 

planos privados de saúde; c) prestadores de serviços de assistência à saúde; e d) os 

consumidores dos planos de saúde. A ANS limita injustificadamente o conceito de saúde 

suplementar as operadoras de saúde, como descrito no conceito proferido no glossário 

temático publicado em conjunto pelo Ministério da Saúde e a agência reguladora, como 

sendo apenas “a atividade que envolve a operação de planos privados de assistência à 

saúde sob regulação do Poder Público” (AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

SUPLEMENTAR, 2009a, p. 70).  

Limite este que é evocado também pelas próprias entidades representativas da 

classe, tal como a Fenasaúde (2013)162 e o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar163. 
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 Diversas associações proclamam conceitos sobre a saúde suplementar. Como exemplo cita-se a da 
Federação Brasileira de Hospitais: “A saúde suplementar pode ser definida como todo atendimento privado de 
saúde, realizado ou não por meio de um convênio com um plano de saúde. Estão presentes dentro do cenário 
da Saúde Suplementar no Brasil o governo – representado pelo Ministério da Saúde, a Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) – além das operadoras de 
planos privados, as seguradoras e os prestadores de serviço de assistência à saúde”. 

162
 Define as saúde suplementar como sendo: “a Lei 9.656/1998 define Operadora de Plano de Assistência à 
Saúde como sendo a pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, 
cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de prestação continuada de 
serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós-estabelecido, por prazo indeterminado, com 
a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento 
por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, 
contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou 
parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, 
por conta e ordem do consumidor”.  

163
 Conforme Ceschin (2008, p. 47), o conceito de saúde suplementar volta-se sempre as operadoras de saúde, 
verbis: “a regulação pode estar interessada em outros aspectos, como a garantia de uma cobertura mínima de 
serviços, a manutenção da correspondência entre as operadoras de planos e seguros, a qualidade dos 
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Essa restrição repete-se nos diversos preceitos normativos que relacionam a saúde 

suplementar ao setor de operadores de saúde; e até mesmo na verificação ao próprio 

website164 da ANS, no qual se encontra a autodenominação sobre “a agência reguladora de 

planos do Brasil”. O tema da saúde suplementar desloca-se unicamente para as operadoras 

de saúde165. 

Esse limite mostra-se injustificado se verificado que no Brasil, 56% (61.614) dos 

hospitais existentes são privados; destes, somente 22% (13.856) pertencem ao SUS. Os 

estabelecimentos privados não SUS representam 43% (47.758) do total de hospitais 

(110.486); e quando voltada a saúde básica, do total de estabelecimentos privados 

cadastrados no país, 93% são não SUS (BRASIL, 2006, p. 36).  

Desta forma que as explanações até agora realizadas neste trabalho comprovam 

que a saúde suplementar é um serviço de relevância pública que, dada a dependência 

estrutural para com a iniciativa privada, sublevou o marco regulatório do segmento a 

objetivar a interação entre o Poder Público e a iniciativa privada no âmbito financeiro. Esse 

objetivo de transferir a responsabilidade financeira do beneficiário às operadoras de plano 

de saúde ocorreu de maneira velada, identificada apenas nas entrelinhas das discussões 

legislativas, pela forma de atuação da ANS e, principalmente, pelo instituto do ressarcimento 

ao SUS. Ocorre que não foram consideradas na integralidade as singularidades do 

segmento, de modo que o resultado deste formato, após 12 anos de consolidação, é a nítida 

dificuldade deste nicho de mercado em manter sua viabilidade financeira.  

E de outro lado, sabe-se que a saúde é um recurso escasso necessário e essencial à 

proteção da vida, objetivo primeiro do Estado Brasileiro, de modo que é preciso otimizar o 

modelo de regulação adotado. O capítulo seguinte sugere a adoção de três princípios para 

que, mesmo dando-se seguimento a atual política-econômica da saúde no Brasil, que é o 

incremento do repasse do ônus financeiro pelo atendimento ao paciente às operadoras de 

plano de saúde, que este ocorra de modo a otimizar este recurso escasso, ou seja, 

viabilizando e tornando sustentável a atuação da iniciativa privada neste especial segmento 

da saúde suplementar. 

  

                                                                                                                                                                                     
serviços prestados à população de beneficiários e o comprometimento com as regras que permitam o 
crescimento sustentável do mercado”. 

164
 http://www.ans.gov.br 

165
 De acordo com estudo realizado pela Ugá (2007) demonstra que a relação entre operadora e prestadores 
encerra questões meramente comerciais, com pouca ou nenhuma incorporação de aspectos relativos à 
qualidade da assistência contratada, pois “limitam-se, em sua quase totalidade, a aspectos como definição de 
valores, de prazos e procedimentos para pagamento ou unidade de pagamento”. 
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4 A INTERAÇÃO ENTRE ESTADO E INICIATIVA PRIVADA NA SAÚDE SUPLEMENTAR 

 

A prestação em saúde de maneira integral, no Brasil, depende da interação do Poder 

Público com a iniciativa privada. Atingir os ideais constitucionais de universalidade e 

gratuidade de atendimento por meio do SUS exige que a saúde suplementar assuma 

financeiramente o encargo daqueles que detêm possibilidade de arcar com as prestações 

mensais166. Comprova essa dependência a instituição da Lei n. 9.656/1998 e a criação da 

ANS, com o objetivo de repassar aos planos de saúde a responsabilidade pelo atendimento 

integral de seus beneficiários167. A consequência, por via direta, é desafogar e tornar viável 

o SUS, arrimado com os anseios dispostos na Constituição da República. Desta forma, 

diante da relevância pública da prestação do serviço em um modelo retributivo, a saúde 

suplementar é alvo de estrita regulação, com singularidades e elementos que a tornam 

única168.  

A saúde é um recurso escasso, com elevados custos e de essencial papel na 

sociedade, de modo que “o mercado de serviços de saúde apresenta comportamento 

distinto em relação a outros mercados”, ressalta o Ministério da Saúde (2012, p.7). São 

vários os fatores que o tornam singular, alguns já expostos nos tópicos acima, além do fato 

de que a demanda é irregular e imprevisível169, permeada pelas assimetrias de informações 

em desfavor de ambas as partes, há a incerteza quanto à qualidade do produto ofertado, e 

também não há a livre entrada de ofertantes, uma vez que se exigem treinamentos, 

licenças, aperfeiçoamentos e utilização de tecnologia de ponta, redundando em custos 

elevados. 

Melhorar a saúde no Brasil, consoante a forma de atuação da ANS, demonstra a 

necessidade de coadunar a iniciativa privada de acordo com as diretrizes estatais, estas 

alinhadas com os direitos sociais e a ordem econômica, tal como preconizados nos artigos 

6º e 170, respectivamente, da Constituição. Porém, esta atuação deve ocorrer de forma 

coordenada, permitindo-se que as operadoras de saúde perpetuem-se no tempo, isto é, 

torná-las sustentáveis. Como reconhecem Risi Junior e Nogueira (2002, p. 222) “ainda que 

as políticas de saúde tenham a possibilidade de ampliar benefícios para grupos 

populacionais antes excluídos, é imprescindível que as ações estejam articuladas com 

outras políticas públicas”.  

                                                           
166

 No entanto, também é importante destacar que saúde suplementar compreende, inclusive, os prestadores 
diretos (hospitais, clínicas, médicos e laboratórios – farmacêuticos ou biomédicos). 

167
 E os operadores diretos (hospitais, clínicas, médicos e laboratórios – farmacêuticos ou biomédicos), por sua 
vez, restam “esquecidos” de seu papel constitucional. 

168
 O que se percebe é que nas visões de Figueiredo (2006, p. 34), o setor “se encontra sob estrita observância 
do controle e/ou planejamento do Poder Público [...] o que caracteriza o dirigismo contratual”. 

169
 Inclusive com probabilidades de perda ou redução na capacidade dos indivíduos de auferir renda (a doença 
gera custos médicos e não médicos). 
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Destarte, essas características ímpares da saúde suplementar, atuando também 

para as a manutenção de um cenário econômico afetam, por outro lado, o próprio 

sobreprincípio da igualdade, que preconiza que os desiguais devem ser tratados, por 

conseguinte, também de forma desigual. A esse respeito, no campo filosófico, são 

importantes os ensinamentos de Perelman (1996)170, para quem a igualdade se traduz na 

justiça, que pode variar em seis modalidades possíveis. Este princípio mostra-se bem 

justificado nas lições de Mello (2010, p. 18), ao enunciar que, pela via do princípio da 

igualdade, “o que a ordem jurídica pretende firmar é a impossibilidade de desequiparações 

fortuitas ou injustificadas”171. 

Portanto, no momento em que Estado, por meio de uma política pública, pretende 

atribuir obrigações a determinado segmento por sua natureza ímpar, e observada a 

necessidade do setor atuar de forma ampla e abrangente, o foco de atenção da ANS jamais 

poderia ser somente o de sufocar receitas e criar um cenário de dificuldades financeiras às 

operadoras de saúde172. A falta de reconhecimento do fator de desigualação é o primeiro 

elemento que impede a eficiência máxima de recursos escassos. O fato é que o princípio da 

igualdade deve ser sempre aplicado em situações de normalidade, sendo que deixar de 

aplicar referidas especificidades resulta em violação a tal princípio173.  

O setor perpassa por um modelo de regulação que deve considerar esse fator de 

desigualação para conseguir otimizar recursos e garantir a sustentabilidade do setor. Porém, 

será que os diversos grupos de interesse que atuam no segmento permeiam pela 

otimização destes recursos? Tornar um segmento eficiente depende também do objetivo da 

agenda institucional174, sendo os direitos fundamentais um dos principais elementos a serem 

considerados, especialmente porque “o direito é uma forma particular da política”, explica 

                                                           
170

 Neste sentido, o autor enuncia a existência da: 1) Igualdade absoluta (a cada qual a mesma coisa); 2) 
Igualdade distributiva (a cada qual segundo seus méritos), 3) Igualdade comutativa (a cada qual segundo 
suas obras); 4) Igualdade de caridade (a cada qual segundo suas necessidades); 5) Igualdade aristocrática (a 
cada qual segundo sua posição); 6) Igualdade formal (a cada qual segundo o que a lei lhe atribui). 

171
 Por isso, enuncia três critérios para atingir o preconizado pelo legislador, qual seja: a) fator de desigualação; 
b) correlação lógica entre o fator erigido em critério de descrímen e a disparidade estabelecida no tratamento 
jurídico diversificado; c) consonância dessa correlação lógica com os interesses absorvidos no sistema 
constitucional e destarte juridicizados. Evoluindo essas ideias, Ávila (2009, p. 194) consolidou as três 
concepções de igualdade: a) como postulado, isto é, como metanorma de aplicação de outras; b) princípio, 
como a busca de um estado ideal de igualdade; c) regra, ou seja, norma material que pré-exclui matérias de 
âmbito de competência do Poder Legislativo. Completa o autor, com estas premissas, que “a igualdade só é 
assegurada se a lei, além de aplicada de modo uniforme, for isonômica no seu conteúdo”. 

172
 Na frase de Ávila (2009, p. 197), “as finalidades extrafiscais, no Direito Tributário, não têm o poder justificativo 
em si, a tal ponto para justificar que sua menção possa dispensar a adução da justificativa geral para o 
tratamento desigual entre os contribuintes”. 

173
 Afasta-se por completo a preocupação de Sarlet (2009), em estipular o núcleo essencial do princípio, uma vez 
que a igualdade não admite restrição, mesmo que o legislador busque estipular limites para a sua 
consecução. 

174
 De acordo com Peltzman (1989, p. 1), “what has come to be called the economic theory of regulation, or ET, 
began with an article by George Stigler in 1971. The most important element of this theory is its integration of 
the analysis of political behavior with the larger body of economic analysis. Politicians, like the rest of us, are 
presumed to be self-interested maximizers. This means that interest groups can influence the outcome of the 
regulatory process by providing financial or other support to politicians or regulators”. 
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Andrade (2006, p. 65), funcionando como imposição, concreção, controle, discussão e 

revisão da política; porém, jamais, o único fator. 

Ocorre que no setor da saúde privada, laboratórios, indústria farmacêutica175 e de 

equipamentos176, hospitais177, clínicas, médicos e demais profissionais operam em uma 

lógica perversa178: suas vendas, atendimentos, valorização ou evolução ocorrem justamente 

quando a atenção à saúde pública é ineficiente (seja preventiva ou repressiva), o que 

reforça a posição de Salomão (2008 e 2012)179 de que tais espécies de serviços sequer 

deveriam ser suplantadas pelo Estado, uma vez que são incompatíveis o objetivo de lucro 

com a atenção à população. 

 Por isso que a teoria da regulação reconhece a força desses grupos de interesses, 

os quais, de acordo com Stigler (1967, p. 101), “surgem sempre que uma pessoa é agente 

de outrem; e o agente não planeja todas as consequências de seus atos”180. Grupos de 

interesse181 pressionam o Estado para obterem resultados políticos favoráveis, mantendo a 

lógica de mercado e a estrutura de classes182 manipulando, basicamente, as três estruturas 

primárias: financiam o sistema político, induzem as linhas de atuação e, por fim, questionam 

atos legislativos ou executivos nos Tribunais183. 

                                                           
175

 Segundo estudo da IMS Pharma Review (2011), enquanto os medicamentos referência cresceram a uma taxa 
média de 7,19% nos últimos quatro anos, os similares avançaram 18,69% e os genéricos 28,67%. No ano de 
2011, os medicamentos referências devem crescer 8,02%, os similares devem avançar 22,04% e os 
genéricos 38,44%. 

176
 O Brasil assumiu, em 2009, o segundo maior produtor de equipamentos e tecnologia médica entre os países 
emergentes. A constatação é da Organização Mundial da Saúde (OMS), que enuncia que empresas do país 
venderam, em 2009, US$ 2,6 bilhões. O volume só foi superado pela China. 

177
 De acordo com pesquisa divulgada pela ANAHP (Associação Nacional dos Hospitais Privados), em 2011, o 
faturamento dos hospitais da ANAHP manteve o “ritmo de expansão” com um crescimento de 20,5% em suas 
receitas, sendo que a principal origem das receitas hospitalares é semelhante em todas as regiões do Brasil: 
as operadoras de planos privados de saúde respondem por 94,4% do total. 

178
 “O setor possui uma lógica de remuneração que privilegia uma relação de custo/benefício perversa, com 
custos administrativos elevados e que não geram valor agregado na produção dos melhores resultados de 
saúde para os beneficiários” (AGENCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, 2011). 

179
 Esboçadas tanto na obra “Regulação da Atividade Econômica” (2008) quanto no livro “Regulação e 
Desenvolvimento” (2012). 

180
 Tradução nossa. Stigler (1972, p. 98) referenda em outro momento a relação entre política e economia no 
momento que “exclusivity of public policies does not create a basic difference between political and economic 
competition”. 

181
 Que podem ser conceituados como “any group that, on the basis of one or several shared attitudes, makes 
certain claims upon other groups in society for the establishment, maintenance or enhancement of forms of 
behaviour, that are implied by shared attitudes”. (TRUMAN, 1951, p. 33); 

182
 Figueiredo (2002, p. 177), faz interessante estudo sobre a influência do lobby na resolução dos litígios, 
informando que “in particular, we demonstrate that (1) as the court’s reversion point becomes more extreme, 
the transfer made in the lobbying stage will be smaller; (2) as the endowed interest group’s resources increase, 
the transfers are higher and the outcome of the lobbying stage is closer to its ideal point; (3) as the underlying 
probability that the court will overturn the decision increases, the transfers to the regulator decreases, and 
therefore lobbying outcomes are driven toward non-results—which may eliminate lobbying altogether; and (4) 
as the responsiveness of the court to resources changes, the effect it has on lobbying will depend upon the 
ideology of the court”. 

183
 Figueiredo (2002, p. 161-162), desenvolve artigo sobre essa terceira modalidade de lobby, explicando que 
“the rational choice of the literature outlines two primary mechanisms interest groups have in the lobbying 
process. First, groups ‘buy policy’ through some form of resources transfer. Second groups lobby policymakers 
by providing information so that policymakers can ensure the policy they choose is close to their own 
preferences  and those of their constituents. Unfortunately, none these theories explicitly considers the effect 
that a posterior strategy - the opportunity for groups to challenge legislative or rulemaking policy in court – has 
upon the strategies employed by groups or the outcomes of legislation and rulemaking”. 
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 É certo que tais externalidades atuam sobre uma sociedade altamente fragmentada 

em que a durabilidade das estruturas nacionais está ligada à existência de um sistema 

coerente de ajuste global, que assegure um crescimento econômico forte e contínuo184. 

Todavia, em especial na saúde, a atuação estatal deve mostrar-se compatível com o 

mercado, mas não oposta ao propugnado pela Constituição185. O País deve se integralizar, 

“mas a questão fundamental é se a integralização dar-se-á a partir de objetivos nacionais ou 

não”, ressalta Bercovici (2005, p. 66).  

No setor da saúde resta evidenciado que a ANS age como instrumento estatal para 

dilatar a amplitude de responsabilidade das operadoras de saúde, em substituição ao SUS; 

mas as sufoca quando não reconhece expressamente a singularidade do segmento. 

Portanto, sem ignorar a força do mercado e sua existência necessária, o papel do Estado 

diante da saúde suplementar é alinhá-la a um desenvolvimento sustentável. 

Neste sentido, este trabalho propugna que a sustentabilidade somente será passível 

de êxito na medida em que for reconhecida a condição ímpar da saúde suplementar e, 

doravante, compor o segmento perante três princípios básicos186: a) o redistributivo, b) a 

difusão do conhecimento econômico e c) estímulo à cooperação. O primeiro induz que a 

filosofia regulatória deve ser direcionada à redistribuição, eliminando-se as “ineficiências 

alocativas da concentração do conhecimento econômico”, explica Salomão (2008, p. 50). A 

difusão do conhecimento resulta na descoberta econômica e social, diluindo-se os centros 

do poder; enquanto que o último princípio, a cooperação, diz respeito à necessidade de 

eliminação do individualismo exacerbado187.  

Adaptando-se tais ideias ao contexto da saúde suplementar, a renomeação desta 

classificação, na forma dos três tópicos seguintes, permite esboçar uma sugestão de melhor 

alocação deste recurso escasso e sensível, considerando-o como um bem de mercado, 

inerente à iniciativa privada, mas também que respeite princípios e diretrizes da Constituição 

da República.  

 

 

                                                           
184

 Explica Hirsch (1998, p. 16) que “esse fato os coloca em uma situação em que são capazes de estabelecer 
normas de produção, tecnologia, divisão do trabalho e consumo numa forma transregional, permitindo-lhes 
fazer com que o potencial econômico de outros países se torne condição de sua própria expansão. Por essa 
razão, não apenas a força militar, o tamanho ou a riqueza em recursos são cruciais para a dominação 
internacional. Importam, principalmente, as relações internas sociais e políticas e a constelação de forças de 
classe, as quais são decisivas”. 

185
 Conforme Bercovici (2005, p. 41), “a Constituição não pode ser entendida isoladamente, sem ligações com a 
teoria social, a história, a economia e, especialmente, a política”. 

186
 Princípios estes extraídos de Salomão (2008, p. 48-51 e 2012, p. 26-30). 

187
 De acordo com Salomão (2012, p. 26), “é preciso revisitar o Estado Moderno, para esmiuçar a fundo o que 
significa, sob esse novo enfoque, e qual a profundidade de seu papel regulatório em economias 
subdesenvolvidas. Nelas não parece haver dúvida sobre a necessidade de propulsão pelo Estado do 
processo de desenvolvimento. Não se trata, no entanto, da propulsão anticíclica do tipo keynesiano. É 
necessária uma propulsão apta a resolver ou minimizar os problemas estruturais dessas economias e ao 
mesmo tempo aptos a difundir o conhecimento econômico”. 
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4.1 A APROXIMAÇÃO ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO: POLÍTICA DE INCENTIVOS 

 

Um atendimento gratuito e pautado pela universalidade é obrigação do Estado e, 

portanto, desvirtua a natureza privada, a retira do comércio e não se coaduna com a saúde 

suplementar. Isso porque no modelo atual, sem uma contraprestação solidária de toda a 

coletividade (como no caso do serviço público de saúde) não é possível delegar 

integralmente para as operadoras de saúde uma obrigação primária do Estado. De outro 

lado, já se comprovou que é necessário que a iniciativa privada atue de modo a desafogar o 

SUS na medida em que a saúde, no Brasil, depende historicamente das empresas privadas. 

Portanto, remanesce aí o primeiro desafio: como transferir o ônus da solidariedade 

assistencial para um setor pautado e dirigido ao lucro? 

Essa forma redistributiva de atuação aproxima-se das discussões acerca da 

justiça188, as quais, anotadas as críticas189, Walzer (1983, p. 122) é quem melhor estipula a 

natureza do princípio redistributivo190 distinguindo-o em três tipos: (a) redistribuição de poder 

de mercado: garantir que os indivíduos não sejam forçados a barganhar sem recursos para 

a própria subsistência; (b) redistribuição monetária, direta, através do sistema de impostos; 

(c) redistribuição dos direitos de propriedade e de herança, através do estabelecimento de 

procedimentos para a resolução de conflitos ou para o controle cooperativo dos meios de 

produção. 

O caráter redistributivo a ser observado pela saúde suplementar diz respeito à 

aplicação de políticas de troca que garantam que a iniciativa privada não seja forçada a 

universalizar o atendimento sem recursos para a própria subsistência191. Evoca, portanto, as 

possibilidades financeiras de assim proceder, fato este até agora não observado pela ANS. 

É certo que, conforme enuncia Fiani (2004, p. 102) “o processo de regulação é complexo, 

dependendo do contexto institucional específico e dos agentes que esse contexto admite 
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 O Estado atual possui outra atribuição, “talvez até mais onerosa. Em vez apenas de gestão abstrata e 
macroeconômica da sociedade, cumpre-lhe também fazer algo que o particular e o mercado jamais farão: 
incumbe-lhe redistribuir. É na redistribuição que deve ser identificada a grande função do Estado Novo. Trata-
se, portanto, de um Estado que deve basear sua gestão em valores e não em objetivos econômicos” 
(SALOMÃO, 2008, p. 93). 

189
 De acordo com Thigpen (1985, p. 64), “Walzer's position on medical care, that it must be provided in 
proportion to need only if a society thinks medical care is important, illustrates another controversial aspect of 
Spheres of Justice. Some will think that the book is undermined by an excessive relativism. In basing principles 
of justice on shared understandings, Walzer appears to abandon the search for any universal principles, 
principles that apply to all societies”. 

190
 Figueiredo (1997, p. 95) explica que “a especificidade e a autonomia das diversas esferas de justiça é 
também a base sobre a qual Walzer sustenta seus argumentos em favor da redistribuição. Walzer observa 
que o mercado é uma esfera sem fronteiras porque o dinheiro é insidioso e as relações de mercado são 
expansivas. Assim, uma economia radicalmente "laissez-fairiana" seria equivalente a um estado totalitário: 
invadiria todas as outras esferas e dominaria todos os outros processos distributivos. Nessas situações, ou 
seja, quando as distribuições de mercado não podem ser mantidas dentro de seus próprios limites, torna-se 
necessário buscar formas de redistribuições políticas”. 

191
 Trata-se da redistribuição direta, exposta por Salomão (2008, p. 93), cujo exemplo pode ser verificado quando 
“a regulação exige dos grandes produtores ou monopolistas que estendam seus serviços a consumidores (ou 
candidatos a consumidores) que a eles não tem acesso. É o que se tem, ultimamente, chamado de 
universalização de serviços”. 
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como participantes do processo”. O próprio Supremo Tribunal Federal192 já esboçou essa 

linha de pensamento, consoante excerto disposto abaixo: 

 

Vê-se, pois, que a assistência à saúde não é ônus da 
sociedade isoladamente e sim dever do Estado. A iniciativa 
privada não pode ser compelida a assistir à saúde ou a 
complementar a previdência social sem a devida 
contraprestação. Por isso, se as entidades privadas se 
dispuseram a conferir aos seus filiados benefícios 
previdenciários complementares e os contratados assumiram a 
obrigação de pagar por isso, o exercício dessa faculdade não 
lhes assegura o direito à imunidade tributária constitucional, 
outorgada pelo legislador apenas às entidades que prestam 
assistência social, independentemente de contribuição à 
seguridade social (CF, art. 203), como estímulo ao altruísmo 
dos seus instituidores. (STF, RE nº 202.700, em 8-11-2001). 

 

Adotar uma política universal de atendimento a saúde pela iniciativa privada, em 

substituição do Estado, exige a interação, e não imposição, estatal para poder (e dever) 

“reequilibrar setores em que especiais condições de mercado que criam benefício adicional 

para determinados agentes econômicos em detrimento dos demais”, lembra Salomão (2008, 

p. 95). A contrapartida estatal, por outro lado, não pode ser entendida como assistencialismo 

empresarial, mas sim na elaboração de uma política de incentivos equânime e alicerçada 

em objetivos comunitários (COMPARATO, 1988, p. 121). 

Estimular mecanismos que permitam a recuperação financeira dos investimentos 

realizados pelas operadoras de saúde coaduna-se exatamente com os interesses sociais, 

especialmente quando voltados à prevenção e pesquisa tecnológica, eis que quanto menor 

for a utilização do plano, maior serão os lucros das empresas. Essa percepção, pautada 

pela própria lógica, de forma neófita é percebida em algumas disposições legais, tais com a 

Lei n. 11.196 (Lei do Bem), de 21 de novembro de 2005; e a Lei n. 12.715, de 17 de 

setembro de 2012, que instituiu o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica – 

PRONON e o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência 

- PRONAS/PCD, exatamente com esta finalidade. 

O desenvolvimento sustentável pressupõe compatibilizar o mercado com os anseios 

constitucionais, pois “acredita-se que aliando responsabilidade social, desenvolvimento 

sustentável, tecnologia e incentivos fiscais é possível se alcançar a melhoria da qualidade 

de vida, com a satisfação das necessidades básicas da população (educação, alimentação, 

saúde, lazer etc.)”, rememora Lewis (2010, p. 284). 

Ocorre que, como esboça Bercovici (2006, p. 13), o que se verifica no Brasil é 

apenas a modernização de sua estrutura, sem preocupar-se com o pleno desenvolvimento. 
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 STF, voto do Ministro Maurício Corrêa, no Recurso Extraordinário nº 202.700, com julgamento em 8-11-2001, 
Plenário, publicado no DJ de 1-3-2002. 
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Assim é que surgem institutos que, por determinado período, conseguem atuar de acordo 

com a vontade da agenda executiva, porém, uma vez consolidado o cenário, este se mostra 

insustentável por não fixar as bases financeiras e operacionais desta forma de atuação. O 

sucesso de um segmento, adaptando-se as explicações de Acemoglu e Robinson (2012)193, 

depende de “instituições inclusivas” que fomentem o setor a investir em pesquisa, 

desenvolvimento e sustentabilidade. Exige-se planejamento, democracia e segurança 

jurídica. Ocorre que até o presente momento, constata-se apenas a implementação de 

“instituições extrativas”, que permitem a modernização, mas não desenvolvem um projeto 

amplo e democrático em favor da saúde suplementar.  

Um exemplo pode ser identificado nos resultados mapeados pela Fiesp (2012, p. 11) 

com relação às disposições da Lei n. 11.196/2005. Ali, após verificar que a Lei do Bem 

permite efetivamente a compensação fiscal de investimentos em Ciência e Tecnologia 

(inclusive na área médica), o que se concluiu é que “a elevação dos juros e a valorização do 

real entre 2009 e 2011 aumentaram as importações de produtos industrializados, diminuindo 

o potencial de utilização dos incentivos fiscais à inovação” (FIESP, 2012, p. 11)194. Como 

resultado desse cenário, tem-se que a participação dos incentivos fiscais à inovação 

representa um percentual pouco significativo no PIB do Brasil, entre 0,03% e 0,05% do PIB, 

enquanto em países como Canadá, França, Coreia, Dinamarca, e Áustria, esses valores 

correspondem a 0,21%, 0,26%, 0,17%, 0,11%, e 0,12%, respectivamente. Isso redunda no 

fato de que, ainda que ações pontuais indiquem situações pautadas ao desenvolvimento, a 

conjuntura econômica, em verdade, está calcada em interesses de mercado.  

Incentivos, como o próprio nome indica, devem ser voltados à promoção do 

desenvolvimento do segmento195, sendo o mais recorrente deles a renúncia fiscal, que pode 

ocorrer, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, mediante anistia, remissão, subsídio, 
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 Os autores realizam uma análise histórico-econômica para defender a tese de que o sucesso ou fracasso de 
uma nação está intimamente ligada com a forma de atuação das instituições que governam o país. Neste 
sentido, classifica as instituições inclusivas como aquelas que fomentam a pesquisa, desenvolvimento e a 
evolução de cada pessoa na sociedade. Este tipo de instituição é a chave para o sucesso das nações. De 
outro lado, as instituições extrativas são aquelas que permitem o crescimento e o enriquecimento de 
determinados segmentos, de forma exploratória, sem permitir a evolução de toda a sociedade. Este tipo, 
portanto, resulta na falência de determinada nação. Neste sentido, explicam os autores (p. 43, 68) que “as 
institutions influence behavior and incentives in real life, they forge the success or failure of nations, individual 
talent matters at every level of society, but even that needs in a institutional framework to transform it into a 
positive force (…). Achieving prosperity depends on solving some basic political problems”.   

194
 Continua o estudo expondo que “essas são as principais explicações para a queda nos investimentos e na 
renúncia fiscal à inovação, mas também é necessário acrescentar a limitação deste incentivo fiscal ao não 
permitir a utilização do mesmo por empresas que façam a declaração de imposto de renda com base no lucro 
presumido, e o fato de estar baseado no lucro real. Ou seja, as empresas que não obtiveram lucro não podem 
usufruir do incentivo, o que se torna contraditório dado que é fenômeno relativamente comum amargar 
prejuízos em momentos de crise como aqueles descritos no parágrafo anterior”. (FIESP, 2012, p. 11) 

195
 Nas lições de Oliveira e Schwertner (2007, p. 1), “embora injetem valores no desenvolvimento de práticas de 
responsabilidade social, o empresariado poderá obter benefícios fiscais oriundos de tais práticas, como uma 
verdadeira contrapartida concedida pelo Estado, visando recompensar as empresas que investem no âmbito 
social, tornando essas práticas mais atrativas para as próprias empresas, sob o ponto de vista financeiro. Já a 
sociedade, ao invés de aguardar a atuação estatal, se beneficia diretamente com o desenvolvimento dessas 
práticas”. 
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crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou 

modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou 

contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Essas 

ações, por derradeiro, tornam-se ferramentas de marketing da empresa, uma vez que “a 

redução da carga tributária irá reverter comprovadamente em benefício da própria empresa 

e dos seus stackeholders”, afirma Lewis (2010, p. 285). 

No entanto, a mera concessão de incentivos não é suficiente, devendo também 

impor uma atuação contínua, uma vez que as empresas possuem a racionalidade 

econômica tradicional de buscar apenas índices numéricos quantitativos de eficiência, 

conforme indica Veronese e Bassoli (2011, p. 152). Exige-se, portanto, o estabelecimento de 

políticas públicas consistentes em programas de governo, onde são traçados às claras os 

objetivos, procedimentos de atuação e resultados pretendidos196. 

Há que enfatizar, por fim, que os trilhos desta regulação, assim como qualquer 

decisão estratégica197, deverão estar pautados sobre a integralidade dos elementos 

essenciais da saúde, especialmente na busca pela sustentabilidade da saúde suplementar, 

condição essencial para um atendimento universal e qualitativo. Essa aproximação exige o 

conhecimento perfeito de todos os elementos, eis que, na visão de Spence (2001, p. 434) 

“nos mercados em que as questões centrais frequentemente não são detectáveis ou com 

uma verificação incompleta, o alinhamento de incentivos são geralmente imperfeitos”198. 

Destarte, a economia da informação surge como o segundo princípio a ser 

observado na maximização deste recurso escasso, pois ignorar uma variável essencial 

mudará a performance e a estrutura institucional do mercado, prejudicando o 

desenvolvimento; e retrocedendo-se novamente à incipiente modernização. 
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 Continuam explicando Veronese e Bassoli (2011, p. 159) que “como as políticas públicas caracterizam-se 
pela discricionariedade, porque são compostas de escolhas dos governos quanto aos programas de 
realização dos fins públicos, cumpre investigar suas formas de intervenção e controle. A problemática das 
políticas públicas adquire magnitude diante da necessidade de dispêndios para sua realização, envolvendo 
questões referentes à viabilidade jurídica e institucional, ao orçamento estatal, a escassez dos recursos e a 
cultura social”. Os interesses do Estado e de quem o governa em um dado momento histórico acabam, muitas 
vezes, sobrepondo-se às diretrizes constitucionais, havendo grande histórico de corrupção, sendo a máquina 
estatal utilizada como instrumento de alcance dos interesses particulares dos detentores do poder (RIDENTI, 
1992, p. 1-5). 

197
 Informa Spence (2001, p. 450) que “it should be noted that the information carried by the signal can be 
productive itself. This will occur if there is a decision that is made better or with greater efficiency, with better 
information”. 

198
 Tradução nossa. 
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4.2 A ADOÇÃO DA REGULAÇÃO PARA O EQUILÍBRIO DO SETOR: A ECONOMIA DA 

INFORMAÇÃO 

 

Quando George A. Akerlof (1970)199 escreveu o artigo “The Market For Lemons”, em 

1970, permeou as bases para uma teoria da regulação antes apenas mencionada 

marginalmente pelos modelos econômicos. Surge a economia da informação, que sustenta 

que o papel do Estado está em tornar transparente o setor regulado, permitindo que todos 

os envolvidos exerçam seu livre-arbítrio. Por conseguinte, ganhou destaque na construção 

teórica da economia da informação Stiglitz (2011, p. 232)200, para quem a informação não é 

uma commodity normal201, mas sim o elemento central do desenvolvimento, na medida em 

que “o conhecimento, por si só, é um bem público”; e se a acumulação, absorção, 

adaptação, produção e transferência de conhecimento são fundamentais para o sucesso, 

“então não se presume que os mercados, por si só, irão proporcionar situações 

sustentáveis. Pelo contrário, a presunção é de que não atuarão desta forma”, conclui o autor 

(2011, p. 232)202. 

A economia da informação analisa, verifica e admite a importância da informação 

para o equilíbrio de mercado e compatibilização com o modelo constitucional, na medida em 

que permite o consumidor avaliar todos os detalhes do bem que irá apropriar-se e redunda 

na possibilidade da operadora tornar-se viável no cenário internacional, enquanto permite a 

formação do preço sobre bases sólidas. De acordo com Reppo (1987, p. 3-30), destacam-se 

as características especiais da economia da informação: a) produtos de informação têm 

valor, mas seu benefício também depende da habilidade do usuário em explorá-los; b) a 

informação não é consumida com o uso; c) a informação não é uma constante, isto é, 
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 A ideia do autor é alertar que a falta de informação sobre determinado produto, dada a preferência do 
consumidor pelo preço, leva o produtor a reduzir a qualidade de seu produto visando especificamente reduzir 
custo, permitindo-se que o mesmo concorra de forma semelhante aos “lemons” (carros-velhos). 

200
 “While I have been discussing the economics of development, that subject cannot be separated from broader 
aspects of societal transformation (Stiglitz 1998), as Hirschman emphasized in his writings (1958, 1982). Race 
and caste are social constructs that effectively inhibit the human development of large parts of the population 
in many parts of the world. The study of how these constructs get formed, and how they change, is thus a 
central part of developmental studies (Hoff and Stiglitz 2010). In this article, I have emphasized the creation of 
a learning society. The economics of doing so entails policies that change sectoral composition. But at the root 
of success is the education system and how it inculcates attitudes toward change and skills of learning. Other 
policies (for example legal systems, gender-based microcredit schemes, affirmative action programs) can also 
play an important role”. (STIGLITZ, 2011, p. 233-234) 

201
 Em outra oportunidade, Sitglitz (2010, p. 1448) reforçou esta ideia ao enunciar que “the fundamental 
breakthrough in the economics of information was the recognition that information was fundamentally different 
from others commodities. It possesses many of the properties of a public good – its consumptions is 
nonrivalrous, and so, even it is possible to exclude others to enjoying the benefits of some piece of knowledge, 
it is socially inefficient to do so; and it is often difficult to exclude individuals do enjoying the benefits”. 

202
 Tradução nossa. Stiglitz (2000, p. 1471) conclui um dos seus estudos sobre a economia da informação com a 
seguinte exposição: “But perhaps the most important advances Will be in two areas in which only limited 
progress has been made so far: on dynamics and on organizations, on how and how well organizations and 
societies absorv new information, learn, adapt their behavior, and even their structures; and how different 
economic and organizational designs affects the ability to create, transmit, absorb, and use knowledge 
information”. 
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geralmente ela não pode ser quantificada; d) a informação é uma abstração; e) novas 

informações são produzidas geralmente com recursos públicos (especialmente pesquisa 

básica), e esses custos normalmente não são imputados para efeitos de definição do preço 

de mercado; f) o real benefício da informação é difícil de ser medido porque ele é limitado ao 

seu uso, o que é impraticável. 

Porat (1977) classificou a economia da informação em dois setores: primário e 

secundário. Ao setor primário cabe distribuir os produtos e serviços de informação através 

do mercado, sendo que o secundário destina-se aos serviços de informação fornecidos 

internamente nas empresas e no governo. Portanto, a saúde ingressa no setor secundário 

ao transformar dados e informação em nova informação, base do conhecimento. Essa 

economia da informação203 tem como objetivo implementar políticas que ajudem a “melhorar 

os conhecimentos e a capacidade dos agentes econômicos para planear, executar e  

controlar as atividades necessárias à construção, operação e manutenção dos seus 

sistemas de informação, visando incrementar a sua produtividade, eficiência e eficácia”, 

destaca a associação portuguesa para a promoção do desenvolvimento da Sociedade da 

Informação – APDSI (2008, p. 10). 

Desta forma que a economia da informação, aplicada para a área da saúde, permite 

o “estudo de como os indivíduos e sociedades exercem a opção de escolha na alocação dos 

escassos recursos destinados à área da saúde entre as alternativas que competem pelo seu 

uso, e como estes escassos recursos são distribuídos entre os membros da sociedade”, 

conforme explica Soárez (2012, p. 55). Tais predicados, mais do que qualquer outro, 

amoldam-se às necessidades tanto das empresas privadas quanto dos consumidores da 

saúde suplementar, pois o conhecimento completo é um dos elementos necessários ao 

desenvolvimento do setor. E, ainda, somente poderá ser considerada exitosa quando “a 

descoberta econômica e social proporcionada pela difusão do conhecimento obtenha efetiva 

diluição dos centros de poder”, como explica Salomão Filho (2008, p. 50)204. 

 

A contraposição ao interesse geral dos benefícios capturados por um 
dos agentes econômicos deve ser observada e avaliada com cuidado 
pelo órgão regulador. A assimetria de informações entre os 
operadores de plano de saúde e os seus beneficiários requer do 
Estado os procedimentos facilitadores da descrição e da discussão 
dos interesses específicos. (LIMA, 2005, p. 91). 

 

                                                           
203

 Destacam a importância desde segmento Macho-Stadler & Pérez-Castillo (1997) , para quem “the economics 
of information is possibly the area of economic theory that has evolved most over the past fifteen years... its 
importance and applications have growth spectacularly”. 

204
 Um dos precursores da “knowledge economy”, Joseph E. Stiglitz (2002, p. 488), afirmou que ainda paira 
sobre diversas atuações estatais a vontade de ocultar a política econômica, tornando o mercado 
insustentável: “there are strong incentives on part of those in government to reduce transparency. Mora 
transparency reduces their scope for action – it not only exposes mistakes, but also corruption”. 
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 A ANS, em consonância com estas disposições, tem empregado sensível esforço 

para identificar os gargalos na saúde suplementar e permitir decisões estratégicas mais 

eficazes. Verifica-se este esforço na integração com o SUS – regulado desde 2002, por 

meio da RN n. 5 -, no registro de produtos e cadastro perante a autarquia – RN n. 21/2002 - 

e mais recentemente pela instituição do Padrão Obrigatório para a Troca de Informações 

(Padrão TISS) – RN n. 127/2006. A coleta de tais dados permitiu que a ANS divulgue, em 

tempo real, detalhes do setor205. Não é demais ressaltar, neste contexto, a disponibilização 

de livros, periódicos, folhetos e cartilhas, relatórios de gestão e até mesmo trabalhos 

acadêmicos sobre a saúde suplementar.  

Ocorre que, apesar da abundância de informações, estas mostram-se por demais 

rebuscadas, técnicas e complexas, o que dificulta a compreensão pelos beneficiários. A 

complexidade do sistema redunda em seleção adversa e, por tal motivo, de acordo com 

Godoy et al (2004, p. 23), “essa rigidez da atual legislação fez com que houvesse perdas 

para o consumidor, para o sistema público de assistência, que passou a ser onerado pela 

migração dos desassistidos pela rede privada de planos e seguro saúde”. As operadoras de 

saúde suplementar, sem uma sustentação jurídica e sem um suporte seguro de base de 

dados para realização de cálculos atuariais, elevam a média de preços, afastando a 

população dos planos de saúde e os deslocando para o SUS. 

É importante rememorar que o mercado possui também outros participantes, tais 

como farmácias, hospitais, laboratórios, médicos, biomédicos, entre outros, que também 

compõem o sistema, mas pouca atenção recebem da ANS. Dada a especificidade da saúde, 

sensível e escassa, não acolher esses atores no âmbito de proteção da ANS resulta em 

desconsiderar elementos diretos na prestação dos serviços, consolidando-se assim um 

cenário incompleto de atuação e análise. O resultado, por conseguinte, é a multiplicação de 

regramentos que não consideram a totalidade da saúde suplementar e criam dificuldades 

operacionais e financeiras aos operadores de saúde. Esta diversidade de relações e 

participantes contribui para o agravamento da informação incompleta. A figura abaixo bem 

ilustra a complexidade de relações: 

 

                                                           
205

  Trata-se do sistema ANS Tabnet, que pode ser verificado no endereço eletrônico da ANS no link 
<http://www.ans.gov.br/anstabnet/anstabnet/deftohtm.exe?anstabnet/dados/TABNET_RES.DEF>. 
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Figura 08. O mercado de saúde e os problemas de informação assimétrica 
Fonte: Godoy (2004, p. 4). 

 

Esses agentes potencializam as diferenças da saúde suplementar com o mercado 

tradicional, na medida em que a) o estado de saúde é fator repleto de incertezas e variáveis 

complexas; b) as informações não são disponíveis de forma homogênea e c) as operadoras 

detêm poder de manipular o mercado ao representar um número expressivo de 

assegurados. De acordo com Brunetti (2010, p. 28), “no intuito de eliminar esses efeitos as 

seguradoras aplicam restrições e controle sobre as ações dos pacientes e dos médicos, 

como: cooseguro, franquias, lista de provedores conveniados, protocolos de liberação”. 

Porém, os dados apresentados ao longo deste trabalho demonstram que tais mecanismos 

não se verificam suficientes. Conforme divulgado pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (2013b)206, de março a junho de 2013, houveram 17.417 reclamações sobre 

garantia de atendimento, referentes a 552 operadoras. Essas reclamações, de conseguinte, 

motivaram a suspensão de comercialização de planos de 26 operadoras, entre elas Unimed, 

Amil e SulAmerica. 

Desta forma que o conjunto de informações sobre o setor ganha importante relevo 

econômico e permite identificar situações de insustentabilidade, tal como afirma Lima (2006, 

p. 4) “a não-existência de informações corretas e suficientes para orientar a decisão dos 

agentes econômicos limitam sua capacidade de agir de modo eficiente, sendo fonte de mau 

funcionamento dos mercados e perda de bem-estar”. Portanto, a informação é insumo 

fundamental nos processos de regulação a ser efetivado pela ANS, em sua totalidade, e não 

apenas em publicar conjunturas econômicas. É condição essencial para a tomada de 

decisões que denotem a sustentabilidade do setor e a otimização dos recursos. 
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 Continua expondo a matéria que “em 2012, a Agência recebeu 75.916 reclamações de beneficiários, 
enquanto órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (Sindec) receberam 27.422 reclamações 
sobre planos de saúde. O número de reclamações recebidas neste último período de monitoramento foi seis 
vezes maior do que no primeiro, de dezembro de 2011 a março de 2012”. 
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Não é demais lembrar que o próprio Código Civil prevê, por meio do princípio da boa-

fé, a necessidade da transparência de informações para a licitude da relação negocial. De 

posse de todas as variáveis do contrato, tanto operadoras quanto beneficiários poderão 

congregar a melhor escolha, incentivando-se a cooperação mútua.  

O conhecimento pleno da atividade, por ambas as partes, é essencial para o 

desenvolvimento de qualquer segmento econômico, tal como enfatiza Gallopin (2010, p. 

141), pois “novos conhecimentos são necessários em todas as áreas, e em muitos casos é 

suficiente apenas os conhecimentos básicos para atuar de maneira mais sustentável do que 

hoje se pratica. A maior dificuldade reside, talvez, em como colocar esse conhecimento em 

prática”207.  

A informação é elemento essencial para otimizar decisões, em especial àquela que 

diz respeito a conjugar esforços para incrementar a prestação de serviços na área da saúde. 

A interação entre público e privado, como permeado pelo atual marco regulatório, exige a 

cooperação entre os agentes envolvidos; fator este que surge, portanto, como o último 

elemento necessário para a consolidação e sustentabilidade do mercado da saúde 

suplementar, especialmente em um mundo competitivo e aberto em que está inserido o 

país208. 

 

4.3 A INSERÇÃO DE UMA POLÍTICA ESTATAL VOLTADA PARA A SUSTENTABILIDADE 

DAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE: OTIMIZAÇÃO DE RESULTADOS 

 

 Um importante passo para se congregar esforços em um mercado cooperativo é a 

formação de um consenso sobre a necessidade de otimização do recurso escasso. De 

acordo com Gallopin (2010, p. 143) “para identificar as áreas em que há o interesse comum 

genuíno é necessário primeiro reconhecer e identificar os reais interesses dos agentes de 

mercado. Não se trata de filantropia, mas sim de cooperação para benefícios mútuos” 209. No 

caso da saúde, a urgência e precariedade do serviço público, quando subsumido às 

exigências e garantias constitucionais, demonstram ser imediata a necessidade do 

                                                           
207

 Tradução nossa de “although new critical knowledge is needed in all areas, in many cases there is already 
enough basic knowledge to approach the path of sustainability more closely than we are doing at present. The 
largest difficulty lies, perhaps, in how to put that knowledge into practice”. 

208
 Chaimovich (2010, p. 99) faz interessante afirmação acerca da retomada da economia mundial após a crise 
de 2009, destacando o papel do desenvolvimento da informação: “The recovery of world economy will happen 
an age where competitivity requires the incorporation of knowledge into products and services. Those 
countries best prepared to enter into a knowledge-driven market will dominate world economy to an extent 
inimaginable a decade ago. In the midsts of an economic crisis, it is urgent to reflect on science in Brazil, the 
possible impact of knowledge in the economy and wonder if the present mechanisms for International 
Collaboration are adequate to enlarge and deepen the Brazilian science base, incorporate knowledge into 
products and extend the notion of innovation as an appropriate social good”. 

209
 Tradução nossa de: “to identify the areas of genuine common interest should begin by recognizing and 
identifying the real concrete interests of the different partners. This is not philanthropy, but cooperation for 
mutual benefit”. 
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incremento da qualidade dos serviços e, devido às suas características históricas, conclui-se 

que a intervenção do setor privado é imprescindível. 

 Congregar esforços para a melhor otimização dos escassos recursos da saúde e 

compatibilizar essa atuação com os anseios de um Estado Constitucional exige cooperação 

dos diversos atores que compõe a saúde suplementar, todos regidos sob a governança da 

ANS. A natureza peculiar da saúde, na visão de Semlinger (2008, p. 547) “em uma 

Sociedade da Informação evoluída, exige que seja aberta para a colaboração com terceiros 

em uma relação de cooperação e competição”210. 

Enquanto não se permitir o desenvolvimento pleno da saúde privada, incluindo-se 

todos os atores envolvidos, sempre haverão distorções entre os anseios constitucionais com 

as vicissitudes econômicas. Incentivar o desenvolvimento pleno, por meio de instituições 

inclusivas, exige a formulação de políticas de cooperação, mas que também estimule a 

competição. Desta forma que, além de um instrumento em que as partes reconhecem que 

possuem recursos, expertise e conhecimento, devem também atuar de modo a reduzir os 

custos de suas transações, melhorando o desempenho e promovendo o desenvolvimento, 

concluem Caporali e Volker (2004). 

 

O acordo de cooperação surge como um terceiro modelo ideal de 
governança visando uma forma produtiva de combinação entre autonomia e 
controle. Como no modelo de mercado, a cooperação combina autonomia e 
controle aplicando-se diferentes níveis de governança. Todavia, nesses 
mercados, a cooperação não é anônima. Ao contrário, nas redes de 
cooperação, a informação é amplamente fornecida sem hierarquias ou por 
ordens diretas ou obrigações cogentes; mas sim pela divulgação das 
necessidades de cada lado e capacidades sobre o outro. (SEMLINGER, 
2008, p. 552. tradução nossa) 

 

 Ainda que cooperação e competição aparentemente mostrem-se como situações 

antagônicas, estas são passíveis de implementação mediante a coordenação de uma 

governança da ANS, atuando de forma legítima para concretizar as garantias fundamentais 

constitucionais e as necessidades econômicas da iniciativa privada. Nesta senda que 

Semlinger (2008, p. 548) explica que essa cooperação “somente se torna produtiva quando 

a fragmentação de tarefas e responsabilidades seja ordenada por uma coordenação efetiva 

e eficiente” e, de tal maneira, estabelece três requisitos necessários para essa realização. 

O primeiro diz respeito à confiança, no momento em que cooperação exige simetria e 

dependência mútua, sem haver qualquer exploração por uma das partes. Outro requisito 

                                                           
210

 Tradução nossa de “in a developed Knowledge Society (...) have to be open for collaboration with strangers 
and they have to combine cooperation and competition”. Semlinger (2008, p. 547) expõe ainda que “because 
increased specialization unavoidably leads to growing asymmetry of information, hampering both market mode 
collaboration and the hierarchy mode of control, it is argued that regional collaboration should take place in 
cooperative networks of trusted partners”. 
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para que a cooperação perdure é incentivar a competição211, na medida em que a atuação 

do segmento deve ser permeada por relações com outros segmentos, ainda que sob um 

compromisso mútuo. Por último, a cooperação exige legitimidade de atuação daquele que 

delimita as linhas e áreas de atuação. 

 

 

Figura 09. Cooperação e Competição 

Fonte: Semlinger (2008, p. 556). 

 

 Cabe a ANS atuar de forma a garantir a cooperação entre os diversos segmentos da 

saúde, seja ela pública ou privada. Semlinger (2008, p. 558) enfatiza que “diferentemente da 

hierarquia, cooperação exige que cada parte envolvida detenha poder de decisão autônoma, 

de modo que a habilita a desenvolver a aplicar seu know-how”212. 

Nesta toada que esgotar cada vez mais a livre iniciativa e regular minuciosamente 

condutas e procedimentos, passando a restringir reajustes, preços, condições, coberturas, 

atividades, contratos, etc., por meio de diversas resoluções e pareceres, sem considerar os 

aspecto econômico do mercado, não deve ser o papel da ANS213. Perquirir regular o 

mercado, sem considerar todas as pessoas envolvidas, demonstra a insustentabilidade do 

setor, como relata Gallopin (2010, p. 143), que “existem problemas cruciais na informação e, 

por isso, é urgente e necessário incrementar a utilização, disseminação e integração do 
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 Semlinger (2008, p. 555) explica que “there are three ways to accomplish such a combination of cooperation 
and competition: (1) appropriate internal redundancy; (2) clearly demarcated areas in which either cooperation 
or competition applies; (3) established legitimacy of selectivity”. 

212
 Tradução nossa de “different from hierarchy, cooperation provides every party involved with the right of 
autonomous decision making and thus enables them to develop and apply their specialised know how”. 

213
 Na visão de Gallopin (2010, p. 125), “the sustainability (or unsustainability) of development is deeply 
influenced by a number of fundamental driving forces. Some of these drivers may be called proximate, the 
immediate causal processes directly impinging upon society and the environment (population, economic 
patterns, technology, and governance and policy)”. 



72 
 

conhecimento relevante existente”214. Em síntese, é necessário criar uma política de auxílio 

que motive a iniciativa privada a atuar de forma cooperada, almejando objetivos além do 

próprio interesse. 

Tal como a cooperação em rede (cooperative management)215 verificada nos setores 

das telecomunicações, internet e energia elétrica, a integralidade dos atores envolvidos com 

a saúde suplementar (o que inclui a indústria farmacêutica e hospitais) devem estar em 

harmonia com o sistema público para disponibilizar um serviço de saúde para toda a 

universalidade de beneficiários que contribuem com a saúde privada. De consequência, o 

serviço público poderá direcionar seus esforços para o assistencialismo social da população 

carente, alargando a atenção para um atendimento qualitativo e quantitativo. 

 Por oportuno ressalvar que as garantias e direitos fundamentais preconizados na 

Constituição devem ser preservados, incentivados e financiados. A cooperação é o caminho 

que poderá congregar os esforços do setor público de saúde em atingir melhor grau de 

satisfatoriedade, mediante a interação com a saúde suplementar. Os primeiros passos 

foram dados, mas até o momento observa-se somente a prática extrativa do segmento, que 

não se coaduna com a sustentabilidade do setor. 

 

                                                           
214

 Tradução nossa de “there are crucial information gaps (...) it is therefore also urgent and necessary to improve 
the availability, dissemination and integration of existing relevant knowledge”. 

215
 Neste sentido Benkler (2011) expõe que ““for decades we have been designing systems tailored to harness 
selfish tendencies, without regard to potential negative effects on the enormous potential for cooperation that 
pervades society. We can do better. We can design systems –be they legal or technical; corporate or civic; 
administrative or commercial- that let our humanity find a fuller expression; systems that tap into a far greater 
promise and potential of human endeavour than we have generally allowed in the past. (…) In other words, we 
need systems that offer material rewards to those who tend to be motivated by self-interest, without putting of 
those who are intrinsically inclined to cooperate.” 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não há dúvidas que a saúde suplementar representa sensível e importante papel na 

direção da proteção integral à saúde da pessoa, tal como recomenda a Organização 

Mundial da Saúde. Trata-se de dever do Estado que, por força do artigo 199 da 

Constituição, permite também a atuação da iniciativa privada mediante rígido controle pelo 

Poder Público. Expandidas na promoção do bem-estar, as operadoras de saúde tiveram que 

adequar seu modus operandi às vicissitudes trazidas pelo marco regulatório consolidado 

com a criação da ANS no ano de 2000. Não mais se admite uma atuação isolada e sem 

considerar os anseios constitucionais, em especial os objetivos da República Federativa 

(artigo 3º, CF), os direitos sociais (artigo 6º, CF) e os princípios gerais da ordem econômica 

(artigo 170, CF). Diante dos caracteres verificados ao longo da exposição deste estudo, 

conclui-se que: 

 

1. A saúde é o principal elemento para a garantia de bem-estar e dignidade da 

pessoa humana, de modo que a atuação estatal deve tê-la como prioridade, conforme 

preconiza o artigo 196 da Constituição. Neste sentido que se afeta a saúde suplementar, 

que historicamente atuou de forma livre e sem parâmetros para que, com o novo texto 

constitucional, atue na satisfação de interesses sociais; motivo pelo qual foi alvo de sensível 

regulação ao longo dos últimos 20 anos. Coube à ANS fazer a gestão deste segmento que 

possui singularidades únicas e, por opção, continua sob a égide do direito privado, ainda 

que sob forte interferência estatal. 

 

2. Dada a dependência histórica estrutural do poder público perante as empresas 

privadas na prestação dos serviços à saúde, extrai-se desse novo marco regulatório, 

especialmente na forma de atuação da ANS, que cada vez mais se transfere às operadoras 

de saúde a incumbência de prestar integral atendimento ao beneficiário, independentemente 

das restrições contratuais. O rol de procedimentos obrigatórios e o ressarcimento ao SUS 

são instrumentos que corroboram com a intenção do Estado, cada vez maior, de repassar 

para a iniciativa privada um ônus que, a rigor do artigo 196, seria dever primário do Estado. 

 

3. A saúde suplementar atua de forma paralela ao Estado, em atividade econômica 

de mercado, recebendo o status de serviço privado. Por opção, ao segregar o arcabouço 

jurídico da saúde suplementar daqueles inerentes ao Poder Público, comprova-se que o 

ordenamento jurídico pátrio reitera o caráter retributivo do segmento, mas que este deve 

interagir com a noção de integralidade de atendimento. Os operadores de plano de saúde 
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não complementam a prestação estatal, mas sim permitem à população beneficiária uma 

segunda opção de atendimento, de forma suplementar. 

 

4. A política de substituição do Estado pela iniciativa privada está tolhendo essa 

possibilidade de opção, criando frente às operadoras o ônus de arcar integralmente com a 

assistência à saúde do beneficiário. Trata-se de movimento ímpar para o qual essas 

empresas não foram lançadas ao mercado. Convém lembrar que, apesar dos dados 

estruturais indicarem a necessária participação e colaboração da iniciativa privada, esta não 

deve ficar ao cabo somente das operadoras de saúde, mas sim de todos os integrantes da 

saúde suplementar (indústria farmacêutica, hospitais, centros de diagnóstico, laboratórios 

biomédicos, profissionais da área médica, etc.).  

 

5. Repassa-se, ao assim proceder, para parte da iniciativa privada um ônus social 

singular e que exige uma contraprestação estatal para o equilíbrio financeiro, visando-se a 

sustentabilidade do setor. Ocorre que, até a presente data, não se considerou esta 

especificidade de modo expresso, motivo pelo qual as operadoras de saúde suplementar 

encontram-se em dificuldades de conciliar seu papel social com o intuito lucrativo. As 

inúmeras dificuldades financeiras, suspensão da comercialização de planos, falências das 

operadoras, negativa de vendas de planos individuais, entre outros, comprovam a 

incompatibilidade do segmento com os anseios permeados pela atual agenda estatal. 

 

6. Aponta-se como necessária para a sustentabilidade do setor e respectivo 

desenvolvimento, neste novo cenário de assunção de obrigações, o reconhecimento destas 

diferenças, promovendo-se incentivos (especialmente os fiscais) para que haja o equilíbrio 

financeiro destas instituições.  

 

7. Mostra-se necessário, também, o esforço conjunto para a completa circulação da 

informação, em especial àquelas que dizem respeito à prevenção e saúde da população. 

Uma vez caracterizados e mapeados todos os elementos do setor, dada a escassez e 

evidente necessidade de aperfeiçoar o recurso da saúde, indispensável a atuação de forma 

cooperada entre todos os sujeitos envolvidos com a saúde suplementar. 

 

8. Cabe à ANS efetivar e promover estas ações, de forma conjunta, sem esquecer os 

ditados fundamentais da Constituição e, ao mesmo tempo, permitir que os anseios 

econômicos sejam resguardados. Estas são as variáveis que permitirão, de forma 

sustentável, alavancar a saúde no País. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 

 

 

 

Gastos com saúde em percentual do PIB 

 País Ano de 2003 

1º Estados Unidos 15,0% 

2º Suíça 11,5% 

3º Alemanha 11,1% 

4º Islândia 10,5% 

5º Noruega 10,3% 

6º França 10,1% 

7º Canadá 9,9% 

8º Grécia 9,9% 

9º Bélgica 9,6% 

10º Polônia 9,6% 
Fonte: Folland (2008. p. 34) 

 

  



89 
 

ANEXO III 

Resoluções CONSU – Ano 1998 

Número Data Ementa 

1/1998 04/11/1998 Regimento Interno do CONSU. 

2/1998 04/11/1998 Dispõe sobre a definição de cobertura às doenças e lesões 
preexistentes previstas no inciso XII do artigo 35ª e no artigo 11 da Lei 
n° 9.656/98. 

3/1998 04/11/1998 Dispõe sobre a fiscalização da atuação das operadoras de planos e 
seguros privados de assistência à saúde. 

4/1998 04/11/1998 Dispõe sobre as condições e prazos previstos para adaptações dos 
contratos em vigor à data de vigência da legislação específica. 

5/1998 04/11/1998 Dispõe sobre a caracterização de Autogestão mediante a Lei n° 
9.656/98 e dentro do segmento supletivo de assistência à saúde no 
Brasil. 

6/1998 04/11/1998 Dispõe sobre critérios e parâmetros de variação das faixas etárias dos 
consumidores para efeito de cobrança diferenciada, bem como de limite 
máximo de variação de valores entre as faixas etárias definidas para 
planos e seguros de assistência à saúde. 

7/1998 04/11/1998 Dispõe sobre informações a serem disponibilizadas ao Ministério da 
Saúde por todas as operadoras, inclusive as de autogestão, previstas 
no artigo 1º da Lei n° 9656/98. 

8/1998 04/11/1998 Dispõe sobre mecanismos de regulação nos Planos e Seguros 
Privados de Assistência à Saúde. 

9/1998 04/11/1998 Dispõe sobre o ressarcimento dos serviços de atendimento à saúde 
prestados a usuários de plano ou seguro de saúde por instituições 
públicas ou privadas integrantes do Sistema Ùnico de Sáude - SUS 

10/1998 04/11/1998 Dispõe sobre a elaboração do rol de procedimentos e eventos em 
saúde que constituirão referência básica e fixa as diretrizes para a 
cobertura assistencial 

11/1998 04/11/1998 Dispõe sobre a cobertura aos tratamentos de todos os transtornos 
psiquiátricos codificados na Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados à saúde. 

12/1998 04/11/1998 Dispõe sobre a cobertura de transplante e seus procedimentos por 
parte das operadoras de planos e seguros privados de assistência à 
saúde. 

13/1998 04/11/1998 Dispõe sobre a cobertura do atendimento nos casos de urgência e 
emergência. 

14/1998 04/11/1998 Dispõe sobre a definição das modalidades de planos ou seguros sob o 
regime de contratação individual ou coletiva, e regulamenta a 
pertinência das coberturas às doenças e lesões preexistentes e a 
exigibilidade dos prazos de carência nessas modalidades. 

Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar (2012) 
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ANEXO IV 

 


