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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO

TRIBUNAL FEDERAL

A REDE SUSTENTABILIDADE, partido político com representação no Congresso

Nacional, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.981.188/0001-07, com sede na SDS, Bl. A,

CONIC, Ed. Boulevard Center, Salas 107/109, Asa Sul, Brasília – DF, CEP 70391-900,

contato@redesustentabilidade.org.br, vem, por seus advogados abaixo-assinados, conforme

procuração (anexo 2), com fundamento no disposto no art. 102, § 1º, da Constituição Federal

de 1988, e na forma da Lei 9.882/1999, propor

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
(com pedido de medida cautelar)

em face da política de reajustamentos dos planos de saúde por parte da União Federal, em

especial por meio da sua Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cuja atuação é

sempre avalizada pelo Presidente da República, inclusive com a recente DECISÃO DE 26

DE MAIO DE 2022 da Diretoria Colegiada da Agência, que autorizou o índice máximo de

reajuste anual que incidirá sobre as mensalidades dos planos privados de assistência à saúde

médico-hospitalares de contratação individual ou familiar, contratados na vigência da Lei nº

9.656, de 1998 ou a ela adaptados, no período compreendido entre 1º de maio de 2022 a 30 de

abril de 2023, no percentual de 15,50% (quinze inteiros e cinquenta centésimos por cento), o

que afronta os preceitos mais basilares da Constituição Federal, como se passa a sucintamente

expor.

I. BREVE SÍNTESE DOS FATOS

1. Excelência, todos têm conhecimento acerca da crise pandêmica relacionada ao
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Coronavírus (COVID-19) e dos milhares de mortos e milhões contaminados ao redor do

planeta e também no Brasil. A crise, além dos claros e diretos reflexos de índole sanitária,

também implicaram enormes retrocessos de índole socioeconômica, dada a recessão

econômica atrelada ao aumento do desemprego e à queda na renda da população, além de

uma inflação galopante, que comprime a renda de todos os brasileiros.

2. Alheia a essa percepção de retração da capacidade econômica de todos, contudo,

a ANS, sempre com o aval direto do Sr. Presidente da República, decidiu autorizar o

reajuste dos planos de saúde para o ano de 2022, no patamar de 15,5%, o maior reajuste

em 22 anos! Per se, tal procedimento já é de duvidosa justeza ante o cenário de recessão

nacional. Para que não restem dúvidas, veja-se a íntegra de reportagem sobre o tema :1

ANS autoriza reajuste máximo de 15,5% em planos de saúde individuais

É o maior reajuste já aprovado, segundo a série histórica da agência, iniciada em
2000.

Após um inédito reajuste negativo no ano passado, os planos de saúde individuais ou
familiares poderão subir até 15,5% este ano. O percentual máximo de reajuste que
poderá ser aplicado às mensalidades foi fixado nesta quinta-feira (26) pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A decisão deve ser publicada no Diário
Oficial da União na sexta-feira (27).

É o maior percentual de reajuste já aprovado pela agência. O maior até então havia
sido de 13,57%, em 2016, de acordo com os dados da série histórica da ANS,
iniciada em 2000 (veja mais abaixo o histórico dos reajustes).

O reajuste será aplicado aos planos médico-hospitalares com aniversário no período
de maio de 2022 a abril de 2023, contratados a partir de janeiro de 1999 ou que
foram adaptados à nova legislação (Lei nº 9.656/98).

Em 2021, foi determinado um reajuste negativo de -8,19% nos planos de saúde
individuais em razão da queda provocada pela pandemia no uso de serviços
médicos, com adiamento de procedimentos como cirurgias e exames.

O reajuste anual é calculado com base nas variações das despesas com atendimento
aos beneficiários, intensidade de utilização dos planos pelos clientes e inflação
medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Críticas

1 Disponível em:
<https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/05/26/ans-autoriza-reajuste-maximo-de-155percent-em-planos-de-
saude-individuais.ghtml>.
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Em nota, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) criticou o reajuste
aprovado pela ANS. Segundo a entidade, a decisão "vem em um momento de
intensa dificuldade econômica, com o aumento dos preços de alimentos, serviços e
do custo de vida em geral da população. Com o bolso mais vazio, as pessoas se
veem em um cenário preocupante de endividamento e, sobretudo, de
vulnerabilidade".

“Causa espanto um percentual tão elevado, considerando que nos últimos anos os
lucros aumentaram, com entrada de consumidores no mercado durante a pandemia.
A questão é que essa metodologia foi pensada para situações de normalidade
sanitária. O comportamento dos custos na pandemia foi extremamente atípico, o que
demandaria uma reavaliação do reajuste deste ano”, afirma em nota Ana Carolina
Navarrete, coordenadora do Programa de Saúde do Idec.

Para Rafael Robba, advogado especialista em direito à saúde do escritório Vilhena
Silva Advogados, o índice de reajuste "não é razoável no atual momento econômico
que estamos enfrentando, com a inflação derretendo o poder de compra das
famílias".

"Embora seja aplicado a uma parcela inferior a 20% do total de usuários de planos
de saúde, o índice aprovado funciona como um ponto de partida para os reajustes
dos planos coletivos empresariais e por adesão, que nunca foram inferiores aos da
ANS. Infelizmente, poderemos ver muitas pessoas deixando os convênios médicos e
enfrentando dificuldades para conseguir um novo produto no mercado", completa.

Estimativas

A Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge) estimava que o percentual
de reajuste ficaria "próximo a 15,8%". Já a Federação Nacional de Saúde
Suplementar projetava "reajuste de 15,7% neste ciclo".

"O aumento de itens diversos, como o preço de medicamentos e insumos médicos, a
forte retomada dos procedimentos eletivos, o impacto de tratamentos de Covid longa
e a incorporação de novas coberturas obrigatórias aos planos de saúde, como
medicamentos e procedimentos, impactam diretamente no reajuste", afirma a
FenaSaúde.

Segundo a Abramge, a retomada dos atendimentos adiados no ano anterior e a
segunda onda da Covid-19, "muito maior do que a primeira", pesaram no custo das
despesas médico-hospitalares em 2021.

"Outros fatores que impactaram foram a inflação mundial de insumos (materiais,
equipamentos e medicamentos) e a alta exponencial do dólar, moeda atrelada a
grande parte dos insumos médico-hospitalares utilizados no Brasil", destacou a
entidade, acrescentando que os planos de saúde foram o único setor regulado com
reajuste negativo em 2021.

Importante destacar que apenas o reajuste dos planos de saúde individuais é definido
pela ANS. Nos planos de saúde coletivos (empresarial ou por adesão), os aumentos
são estabelecidos diretamente pelas operadoras.

A partir de quando o reajuste passa a valer?
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Após o cálculo e a definição do índice pela ANS, o reajuste será aplicado pelas
operadora a partir da data de aniversário do contrato, ou seja, no mês de contratação
do plano. A base anual de incidência é de maio até abril do ano seguinte.

Isso significa que o teto máximo de aumento poderá ser usado como referência até
abril de 2023 .

Planos individuais x planos coletivos

Os planos de saúde individuais são a minoria no mercado e a oferta tem diminuído.
Em fevereiro deste ano, havia 49 milhões de beneficiários de planos de saúde no
país, contra 47,6 milhões em fevereiro de 2021. Já o número de clientes de planos
individuais caiu de 9 milhões para 8,9 milhões, ou 18,15% do total.

Nos planos coletivos, os reajustes já vem ocorrendo, uma vez que não dependem de
autorização da ANS. Em 2021, o reajuste médio foi de 5,55% para os contratos com
30 vidas ou mais, e de 9,84% para os contratos com até 29 vidas, de acordo
levantamento da ANS com dados até maio do ano passado.

Os planos coletivos costumam ser comercializados com um custo de mensalidade
menor. O Idec alerta, porém, que migrar de um plano individual para um coletivo
pode não ser vantajoso ao longo dos anos.

"O plano coletivo tem menos proteção que plano individual: uma é o teto, que
produz reajustes mais baixos, e outra outra é proteção contra cancelamento
imotivado. No plano individual, a operadora só pode cancelar em caso de fraude ou
não pagamento", destaca a coordenadora do instituto.

A ANS mantém um guia na sua página na internet, onde o consumidor pode
pesquisar todos os planos de saúde comercializados no país.

3. Fala-se aqui especificamente da decisão de 26 de maio da ANS, publicada no DOU no

dia seguinte, o reajuste de 15,5% nos planos individuais de saúde em 2022:

DECISÃO DE 26 DE MAIO DE 2022
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso de
suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no inciso IV, do art. 10 da Lei nº
9.961, de 28 de janeiro de 2000, e o artigo 8º da Resolução Normativa - RN nº 171,
de 29 de abril de 2008, em deliberação na 11ª Reunião Extraordinária de Diretoria
Colegiada, realizada em 26 de maio de 2022, julgou o seguinte processo
administrativo:
Processo: 33910.012511/2022-84
Decisão: Aprovado por maioria o índice máximo de reajuste anual que incidirá sobre
as mensalidades dos planos privados de assistência à saúde médico-hospitalares de
contratação individual ou familiar, contratados na vigência da Lei nº 9.656, de 1998
ou a ela adaptados, no período compreendido entre 1º de maio de 2022 a 30 de abril
de 2023 no percentual de 15,50% (quinze inteiros e cinquenta centésimos por cento).
PAULO REBELLO
Diretor-Presidente

4. Para que não se perca de vista a gravidade histórica desse reajustamento, veja-se o
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retrospecto dos reajustes:

5. Por sua vez, para que não se perca de vista o descolamento histórico dos reajustes da

ANS em relação ao IPCA (a inflação oficial), veja-se o seguinte comparativo anualizado:
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6. Fazendo-se a totalização dos dados de reajustamento, é de se dizer que os planos de

saúde individuais subiram, desde 2000, 541,96%, ou seja, um plano de saúde que custasse R$

100,00 em 2000 custará R$ 641,96 hoje. Por sua vez, o IPCA acumulado é da ordem de

319,71%, ou seja, R$ 100,00 de 2000 valem, atualmente, R$ 419,71. Trata-se de um

acúmulo maior em cerca de 70%. Assim, é bastante evidente que a dita inflação da saúde

vem pesando muito no bolso dos brasileiros há algum tempo – é cerca de 70% mais alta

do que a inflação oficial –, sendo que 2022 foi certamente o ápice, com o reajuste

histórico.

7. Até quando os brasileiros terão de aguentar o peso majoradíssimo dessa inflação

específica da saúde? Em um cenário em que a renda média da população está

diminuindo, daqui a pouco, todos os brasileiros precisarão trabalhar só para pagar

planos de saúde, ou, mais provavelmente, abandonarão a proteção privada à saúde,

sobrecarregando ainda mais o, infelizmente, já cambaleante SUS.
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8. A seu turno, quanto aos planos de saúde coletivos, é de se dizer que, como não são

submetidos à regulação setorial de modo mais estrito, seus índices de reajustamento podem

ser ainda mais elevados, a depender tão somente de decisões unilaterais das respectivas

operadoras, que se vinculam aos seus clientes por contratações adesivas, sem real

possibilidade de ajuste econômico-financeiro ou de qualquer negociação.

9. Ora, Excelência, a inércia do governo em frear os aumentos no setor de saúde

suplementar traz temor quanto à incapacidade financeira de milhões de famílias de terem

acesso a serviços médicos necessários ao longo de uma crise que ainda deve durar meses;

ademais, o nível do desemprego, que já aumentou tremendamente durante a pandemia, não

tem expectativas muito positivas, a despeito de medidas que forem adotadas na seara

econômicos. Tais desempregados não poderão fazer face a um aumento no preço dos planos

de saúde.

10. Diante dessa abusiva decisão e do cenário desenhado, é necessário que se perquiram

ações para proteger a saúde de toda a população brasileira, que precisa ter pleno acesso aos

mais basilares procedimentos médicos via planos de saúde em uma situação de tão grave crise

quanto essa do coronavírus, na medida em que é um verdadeiro direito difuso de todos os

cidadãos pode ser afetado pela aparente insensibilidade administrativa com a gravidade do

momento: cogita-se aumentar o preço dos planos de saúde em uma época de diminuição de

salários, de inflação nas alturas e de possibilidades de desemprego em massa.

11. Como se viu, não é crível que o governo federal admita o majoramento dos preços dos

planos de saúde quando o objetivo global é o combate à crise na saúde decorrente da

pandemia do coronavírus, sobretudo, nesse momento, com seus deletérios efeitos econômicos

de compressão da renda de todos os brasileiros. Ou seja, uma medida como a aventada, de

reajuste do preço dos planos de saúde, revela enorme descaso com a saúde da nossa

população.

12. É diante desse cenário de patente inconstitucionalidade, além de nítida falta de senso

de justeza, que se insere a presente ação, que visa tão somente tutelar os direitos
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consumeristas mais basilares, que se veem vilipendiados em troca do lucro fácil e garantido

de uns e outros atores do mercado nacional.

II. DA LEGITIMIDADE ATIVA E DO CABIMENTO DA ADPF

13. Em primeiro lugar, a grei arguente é partido político (anexo 1) com representação no2

Congresso Nacional. Sua bancada, como é público e notório e, nessa condição, dispensa

prova, na forma do art. 374, I, do CPC, é composta pela deputada federal Joênia Wapichana

(Rede-RR) , pelo deputado federal Túlio Gadêlha (Rede-PE) e pelo senador Randolfe3 4

Rodrigues (Rede-AP) .5

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

Constituição, é parte legítima para propor a presente ação.

15. Ademais, nos termos da jurisprudência do STF , o partido político com representação6

no Congresso Nacional possui legitimidade universal para o ajuizamento de ações do controle

concentrado de constitucionalidade, não havendo necessidade de se avaliar a pertinência

temática.

16. Em segundo lugar, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, prevista

no art. 102, § 1º, da Constituição Federal , e regulamentada pela Lei 9.882/99, terá por objeto7

evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público ou quando

for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal,

estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição (art. 1º, caput, e § 1º, I).

17. Para o seu cabimento, é necessário que exista ato do Poder Público, que este cause

7 § 1º A argüição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada
pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.

6 Por exemplo, ADI 1096 MC, Relator(a):Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16/03/1995, DJ
22-09-1995 PP-30589 EMENTA VOL-01801-01 PP-00085

5 Disponível em < https://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/5012 > . Acesso em 31/05/2022.
4 Disponível em <https://www.camara.leg.br/deputados/157130>. Acesso em 31/05/2022.
3 Disponível em < https://www.camara.leg.br/deputados/204468 >. Acesso em 31/05/2022.

2 Disponível em < http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/partidos-registrados-no-tse/rede >. Acesso em
31/05/2022.
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lesão ou ameaça a preceito fundamental da Constituição e que não haja nenhum outro

instrumento apto a sanar essa lesão ou ameaça.

18. Esses requisitos estão plenamente configurados no presente caso, como se verá a

seguir.

19. Não há dúvida de que o ato questionado se qualifica como “ato do Poder Público”.

Afinal, trata-se de política de reajuste de preços materializada este ano na Decisão s/n de

26/05/2022, da ANS, autarquia da administração pública federal – ou seja, ato administrativo,

passível de controle de constitucionalidade se desrespeitados pressupostos constitucionais

basilares, como no presente caso –, que permite o reajuste abusivo nos planos de saúde.

Ademais, nota-se a total ausência de controle de preços sobre os reajustes dos planos de saúde

coletivos, o que deveria ser realizado pela União.

20. Embora a Constituição e a Lei 9.882/1999 não definam o que se entende por preceito

fundamental, o Supremo Tribunal Federal já assentou a “qualidade de preceitos fundamentais

da ordem constitucional dos direitos e garantias fundamentais (art. 5º, dentre outros), dos

princípios protegidos por cláusula pétrea (art. 60, § 4º, da CF) e dos ‘princípios sensíveis’ (art.

34, VII)” (ADPF 388, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2016).

21. A atual política de reajuste de preços de planos de saúde viola o direito à saúde e à

vida de milhares de brasileiros, de forma direta, os que pagam por seus planos de saúde, mas

também, de forma indireta, a todos que utilizam o SUS, já necessitado de recursos e que

passará a atender a massa de cidadãos que deixou de ter condições financeiras de arcar com

seus planos de saúde após o reajuste em plena pandemia da covid-19.

22. Por sua vez, em relação ao requisito da subsidiariedade, defende-se a tese, já

prefacialmente enunciada, de que a análise deste requisito decorre de enfoque objetivo ou de

proteção da ordem constitucional objetiva, nos termos da doutrina especializada:

Em outros termos, o princípio da subsidiariedade - inexistência de outro meio eficaz

de sanar a lesão -, contido no §1º do art. 4º da Lei n. 9.882, de 1999, há de ser
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compreendido no contexto da ordem constitucional global. Nesse sentido, se

considera o caráter enfaticamente objetivo do instituto (o que resulta, inclusive, da

legitimação ativa), meio eficaz de sanar a lesão parece ser aquele apto a solver a

controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata. Assim, a Lei

9.882 exige como condição de possibilidade da ADPF, o esgotamento de todos os

meios para o saneamento do ato lesivo (§1º do art. 4º). Conforme posição firmada

pelo STF na ADPF n. 33, os meios a serem esgotados para que se admita a

ADPF são aqueles do controle concentrado. A existência de processos ordinários

e recursos extraordinários não deve excluir, a priori, a utilização da arguição de

descumprimento de preceito fundamental, em virtude da feição marcadamente

objetiva dessa ação.8

23. No mesmo sentido, há diversos julgados desse Eg. STF. A título meramente

exemplificativo, confira-se :9

13. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99): inexistência

de outro meio eficaz de sanar a lesão, compreendido no contexto da ordem

constitucional global, como aquele apto a solver a controvérsia constitucional

relevante de forma ampla, geral e imediata. 14. A existência de processos

ordinários e recursos extraordinários não deve excluir, a priori, a utilização da

arguição de descumprimento de preceito fundamental, em virtude da feição

marcadamente objetiva desta ação.

24. Precedente significativo no entendimento quanto à análise da subsidiariedade é a

ADPF 601, em que o Ministro Gilmar Mendes deferiu o pedido, desta mesma Grei Arguente,

em defesa do jornalista Glenn Greenwald pelo exercício da plena liberdade de imprensa.

Destaca-se da decisão a análise da subsidiariedade feita pelo Ministro:10

Entendo, nesse juízo preliminar, que a presente arguição atende aos requisitos para

seu conhecimento.

10 Disponível em < http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/adpf601MC.pdf >. Acesso em
5/6/20.

9 ADPF 33, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2005, DJ 27-10-2006
PP-00031 EMENT VOL-02253-01 PP-00001 RTJ VOL-00199-03 PP-00873.

8 CANOTILHO, J. J. GOMES; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang Sarlet e STRECK, Lenio
Luiz. Coordenação Científica. Comentários à Constituição do Brasil. 2 ed. São Paulo: Saraiva Educação,
2018, p. 1499.
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A arguição foi proposta por legitimado universal, partido político com representação

no Congresso Nacional.

O próprio princípio da subsidiariedade, desenvolvido pela jurisprudência desta

Corte, encontra-se atendido, uma vez que inexiste outra ação de controle

objetivo apta a fazer sanar a lesão apontada.

O preceito fundamental cujo descumprimento se argui é o direito fundamental à

liberdade de expressão, liberdade de informação e liberdade de imprensa (art. 5º,

incisos IV e IX, e art. 220 da CF).

É importante destacar que a Arguição de Descumprimento de Preceito

Fundamental foi criada para preencher um espaço residual expressivo no

controle concentrado de constitucionalidade, que antes só poderia ser tutelado

pelo sistema de controle difuso.

Conforme já destaquei em âmbito acadêmico, a ADPF foi instituída para suprir

“esse espaço, imune à aplicação do sistema direto de controle de

constitucionalidade, que tem sido responsável pela repetição de processos, pela

demora na definição de decisões sobre importantes controvérsias

constitucionais e pelo fenômeno social e jurídico da chamada ‘guerra de

liminares’” (MENDES, Gilmar Ferreira. Arguição de Descumprimento de Preceito

Fundamental: comentários à Lei n. 9.882, de 3.12.1999. 2ª ed. São Paulo: Saraiva,

2011. p. 19).

No âmbito da jurisprudência, registrei que a admissibilidade da ação se

encontra vinculado “à relevância do interesse público presente no caso”, de

modo que a “ADPF configura modalidade de integração entre os modelos de

perfil difuso e concentrado no Supremo Tribunal Federal” (ADPF 33/PA,

Tribunal Pleno, de minha Relatoria, j. 7.12.2005).

No caso, o preceito fundamental cujo descumprimento se argui é o direito

fundamental à liberdade de expressão, liberdade de informação e liberdade de

imprensa (art. 5º, incisos IV e IX e art. 220 da CF), instrumentos essenciais à própria

manutenção do sistema democrático e republicano previsto pelo art. 1º da

Constituição Federal que constituem as bases do Estado de Direito.

A relevância desses direitos encontra-se estabelecida na própria jurisprudência

desta Corte, que tratou do tema em inúmeros precedentes de controle concentrado ou

difuso, como a ADPF 130, o RE 511.961, a Rcl. 21504, o Inq 870, a Rcl 19.464,

dentre tantos outros.

As discussões tratadas nesses precedentes, que envolvem a criminalização de

atividades jornalísticas, a quebra do sigilo telefônicos, fiscais, bancários e das fontes

dos profissionais da imprensa, evidencia a inegável importância do tema e a
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necessidade de o STF estabelecer parâmetros e diretrizes

interpretativos-constitucionais com eficácia erga omnes.

A fundada suspeita sobre a instauração de investigações sigilosas por parte de altas

autoridades da República, ao arrepio da Constituição, com a tentativa de supressão

de trabalho jornalístico de interesse nacional, reforça o cabimento dessa ação, tendo

em vista o risco de repetição desses comportamentos em casos de menor

importância e nas esferas locais.

Destaque-se que o art. 1º da Lei 9.882/99 prevê a possibilidade de ajuizamento

de ADPF para “evitar lesão a preceito fundamental”, sendo cabível inclusive

para o controle da omissão estatal.

Desta feita, uma vez delimitado o ato objeto de controle, e ante a existência de

relevante controvérsia constitucional, de inegável interesse público, entendo que

a ação deve ser conhecida. [grifos próprios]

25. Nesses termos, permite-se ao STF a decisão célere sobre questões eminentemente

constitucionais, impedindo a extensão dos danos aos preceitos fundamentais. Afinal,

evidentemente, a Decisão s/n de 26/05/2022, da ANS, que autorizou o reajuste abusivo de

15,5% nos planos individuais de saúde – não pode ser questionada por ADI ou qualquer outro

instrumento de controle concentrado de constitucionalidade. Cabível, desta forma, a ADPF, à

luz do princípio da subsidiariedade, lida aqui como a impossibilidade de impugnação por

qualquer outro mecanismo hábil de controle judicial em tempo razoável e de modo efetivo,

sobretudo se se tratar de ações de controle objetivo de constitucionalidade (ADO, ADI, ADI

Interventiva, ADC).

26. Quanto ao alcance da presente arguição, impugna-se, de forma imediata, a política de

reajustamentos dos planos de saúde por parte da União Federal, em especial por meio da sua

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), inclusive a recente DECISÃO DE 26 DE

MAIO DE 2022 da Diretoria Colegiada da Agência, de reajuste de 15,50% para os planos

individuais no ano de 2022.

27. Não é crível, Excelência, com a devida vênia, que se pretenda ceifar com tanta ousadia

a possibilidade de vida digna e permeada por saúde do povo no nosso país. A Rede

Sustentabilidade não pode coadunar com essa espécie de modus operandi destinado a eliminar
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um parâmetro mínimo de resguardo do núcleo duro da dignidade da pessoa humana. Se o

Presidente não tem sensibilidade constitucional e social o suficiente para perceber que, no

atual cenário, um reajuste de tal magnitude implica a desassistência de uma parcela enorme da

população brasileira, não podem os demais atores constitucionais fundamentais para a

constituição do Estado brasileiro coadunar com e ratificar tal comportamento. Devem, isso

sim, desempenhar todas as funções a seu alcance para anular o ato inconstitucional, evitando

que se torne a nova moda. Não há, espera-se, espaço para isso em 2022, em que se almeja a

mais igualdade e se buscam mais direitos.

III. DO MÉRITO: DA MANIFESTA VIOLAÇÃO A PRECEITOS FUNDAMENTAIS

INSCULPIDOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A) CONSIDERAÇÕES PREAMBULARES

28. Entende-se, data vênia, ser possível que o Estado intervenha no domínio econômico

valendo-se de medida de suspensão excepcional de reajuste dos planos de saúde, porquanto a

CF/88, em seus dispositivos e, em especial, nos arts. 1º a 3º e 170, busca implementar um

modelo e uma estrutura econômica de bem-estar social. Assim, é que o Poder Executivo se

legitima a tomar todas as medidas legais necessárias a fim de garantir este fim. Destacamos

que entendemos que as atividades econômicas exercidas por particulares e que, via de

consequência, compõem a ordem econômica da sociedade brasileira, devem primar pela

valorização do trabalho humano e pela livre iniciativa, com o fito maior de garantir a todos

existência digna, conforme dispõe a CF/88, art. 1º, III e IV.

29. Ocorre que, uma vez constatadas práticas por parte de particulares que venham a

frustrar o atingimento desses objetivos, entendemos que se faz necessária a ingerência estatal

no domínio econômico, e a medida ora pleiteada é um instrumento eficaz de alcance dessas

finalidades, haja vista poder viabilizá-las, bem como ser um ato praticado pelo Estado que se
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harmoniza com as disposições constitucionais concernentes ao ordenamento econômico.

30. Assim, na medida em que o Estado cumpre essa obrigação, valendo-se do

procedimento proposto de controle de preços dos citados serviços, por ser o mais adequado à

situação, faz preponderar os valores insculpidos na CF/88 – trabalho, livre iniciativa, livre

concorrência, defesa do consumidor, redução das desigualdades regionais e sociais, dentre

outros – e, mais do que isso, garante o respeito à dignidade da pessoa humana e promove

justiça social, objetivos maiores e principais almejados pelo citado documento legal.

31. Dessa maneira, entendemos que ir ao extremo oposto de um congelamento temporário

de preços de plano de saúde no momento de gravidade pelo qual passamos, o qual se mostra

oportuno e necessário, e legalmente previsto, significa repudiar que o ser humano tenha sua

dignidade assegurada, bem como constitui um obstáculo ao atingimento da referida justiça, já

que se dificulta o acesso da população a este bem cujo uso, mais do que nunca, lhe é

essencial, o que não pode ser aceito de forma alguma dentro de um Estado Democrático de

Direito, como é o brasileiro.

32. Não se pode olvidar que o congelamento dos reajustes dos planos de saúde visa,

primordialmente, prevenir o aprofundamento da crise sanitária diante da nova escalada de

contaminação do COVID-19, além da inegável crise econômica decorrente da pandemia e do

cenário belicoso no mundo.

33. Trata-se de acontecimentos que distorceram o bom andamento da ordem econômica e

social. Entendemos, neste sentido, a importância do Estado em tomar medidas preventivas, no

sentido de evitar que perturbações que acabem por prejudicar o bem-estar coletivo ocorram,

posto que é mais fácil assegurar a eficácia dos dispositivos constitucionais em um ambiente

organizado, do que em meio a uma situação em que os vícios já se alastraram. E é exatamente

isso que visa a presente demanda por meio de negativa de eventual tentativa de majoramento

dos preços de planos de saúde: garantir que sejam plenamente eficazes os preceitos da CF/88,

sejam eles regras ou princípios.
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34. Além disso, ressaltamos que a vedação de aumento dos preços de planos de saúde é

uma medida intervencionista revestida de caráter de excepcionalidade e, desta forma,

não deverá ocorrer de maneira regular, sob pena de alteração de seu próprio objetivo,

assim como do poder fiscalizatório do Estado: a adequação do ordenamento econômico – o

qual, destacamos novamente, haja vista sua extrema relevância, tem seus alicerces na livre

iniciativa e na valorização do trabalho humano – aos princípios da livre concorrência e da

defesa do consumidor, uma vez constatados sérias mudanças nessa seara.

35. Até mesmo porque entendemos não ser interesse de nenhum cidadão viver em meio a

uma estrutura econômica desarmônica, cheia de defeitos e que não busque o bem-estar

coletivo – como o bom e eficaz tratamento de sua saúde, principalmente se já debilitada pela

corrente crise sanitária - e, além isso, que o Estado não tome as medidas exigidas para

promover este bem-estar.

36. A ingerência estatal no domínio econômico, em todas as suas formas, o que inclui a

vedação ao aumento de preços de planos de saúde, nada mais é, entendemos, conforme o

supra-exposto, do que uma medida de Direito Econômico, que encontra respaldo na CF/88,

art. 170, IV e V:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social, observados os seguintes princípios:

IV – livre concorrência;

V – defesa do consumidor.

37. Apesar do cunho obrigatório da manutenção dos preços dos planos de saúde, ela

possui, como já dito, característica de transitoriedade, visando estimular o ajustamento do

mercado e de seus agentes, sendo fiscalizada na forma instituída pela CF/88, não ficando,

assim, seu uso, vinculado ao mero alvitre do Estado. Insta ressaltar que entendemos haver

previsão legal na CF/88 acerca da possibilidade de intervenção estatal no setor do comércio,

devidamente fundamentada na competência reguladora do Estado quanto à atividade exercida

por particulares na esfera econômica, especialmente, em decorrência da prática de atos
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irregulares (art. 174), conforme exposto ao longo do trabalho e que se reitera:

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado
exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento,
sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.

38. Da leitura do dispositivo acima, entendemos ver-se claramente que a própria CF/88

faculta ao Estado que este intervenha na seara da economia, a fim de prevenir anormalidades

e/ou corrigir distorções já instaladas. Desta forma, uma vez verificado que a medida mais

adequada e eficaz a atingir este fim é a manutenção de preços de planos de saúde, não há

sentido em não se proceder ao seu uso, porquanto, se implementada outra medida em seu

lugar, o que se verificará é a utilização de um instrumento que não atende às exigências do

caso concreto (promover o acesso da população a esse bem, para o devido cuidado de sua

saúde), sendo, consequentemente, ineficaz a solucionar a problemática

39. E isso, por seu turno, não atenderá aos anseios sociais de bem-estar, fazendo com que

apenas uma fatia da população possa ter os planos de saúde de que necessita, em momento de

crise extrema, tampouco aos objetivos insculpidos na CF/88, ao permitir que o Estado se faça

presente na economia; se for autorizada a majoração de preços deste serviço, mesmo tendo-se

visivelmente constatada a sua necessidade, por melhor promover a ordenação econômica,

estar-se-á tornando ineficaz e inútil o próprio preceito constitucional permissivo da ingerência

estatal na economia, o que, com certeza, não pode ocorrer, visto que é dever do Estado

assegurar a eficácia máxima das regras constitucionais, principalmente, quando é o bem-estar

comum que está em jogo (vida saudável a todos, garantia de acesso a planos de saúde, a

preços justos).

40. Ressalte-se que o que se almeja com a manutenção de preços de planos de saúde é a

tutela do consumo (da população) e do investimento, objetivo este que não afronta de maneira

alguma as disposições constitucionais, muito pelo contrário, instrumentaliza-as, logo, não há

o porquê de proibi-lo, uma vez que tenha restado pertinente e necessário. Assim, entendemos

que, na medida em que o Estado intervém preventivamente na economia com vistas a

ordená-la, está promovendo justiça social, pois restam prestigiados e fortalecidos os direitos
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econômicos e sociais reconhecidos em prol de todos, dentro da coletividade.

41. Ocorre que o Governo Federal, além de não ter proposto qualquer medida no sentido

da manutenção ou até mesmo redução de preços de planos de saúde, possibilidade que não

fere qualquer dispositivo constitucional, conforme acima exposto, caminha no sentido

inverso: libera preços de referidos serviços em um primeiro momento e, em um segundo,

permite reajuste de 15,5% em todos eles, em detrimento de milhões de brasileiros que

atravessam uma das piores crises da história.

42. Portanto, o que se indaga, Excelência, é o seguinte: como pode o Governo

Federal, e mais especificamente a ANS, responsáveis pela condução do país em uma das

maiores crises econômicas e sanitárias de nossa história, terem autorizado o reajuste dos

preços dos planos de saúde, por vezes abusivo e certamente muitas vezes maior do que a

inflação oficial, no meio de uma crise pandêmica, com seus efeitos sanitários e

econômicos?

B) DA HIALINA INCOMPATIBILIDADE DA MEDIDA ORA QUESTIONADA COM

O ORDENAMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL BRASILEIRO

43. Como já se disse, é cabível ADPF contra ato da Administração Pública que viole o

mínimo existencial de direito fundamental, com base na lesão à moralidade administrativa

caracterizada por tal ação ou omissão, valor expressamente tutelável pela via constitucional,

conforme se extrai de uma interpretação literal do texto constitucional. Ora, a ADPF é cabível

contra omissão do poder público, ainda que os textos normativos não sejam expressos nesse

sentido, devem ser assim interpretados quando mencionada a palavra “ato”, que pode ser tanto

comissivo como omissivo.

44. Além disso, tal asserção é corroborada pela Teoria dos Direitos Fundamentais, que

os define como mandamentos de otimização, que impõem a realização de um valor na maior
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medida possível, uma vez que os direitos difusos podem ser considerados direitos

fundamentais, sem contar o fato do acesso à justiça constituir um direito fundamental,

devendo ambos ter a sua proteção amplificada, dentro das possibilidades jurídicas e fáticas,

conforme assentado em base teórica sólida.

45. Ou seja, ocorre violação à moralidade administrativa quando o ato omissivo ou

comissivo se mostra ilegal, impessoal ou desproporcional, de modo que se possa concluir que,

em casos de violação a direitos fundamentais, se terá, por conseguinte, uma situação de

violação à moralidade administrativa, sendo, portanto, imoral o ato da Administração que

inobserva o mínimo existencial de um direito fundamental.

46. Esse mínimo existencial deve ser entendido como grau mínimo de satisfação

admissível para um direito fundamental, abaixo do qual haverá um esvaziamento deste, sendo

indispensável uma análise das circunstâncias do caso em concreto para que se verifique a

razoabilidade e proporcionalidade do ato, já que é reconhecidamente impossível uma fixação

em abstrato, de maneira objetiva, de todos os casos em que haveria violação ao mínimo

existencial.

47. Nesse sentido, e como já se enunciou prefacialmente, percebe-se que a ADPF poderia

ser manejada com certa amplitude, ao menos no que tange ao controle de políticas públicas de

índole constitucional, para impor prestações positivas à Administração em casos de risco de

desabamento de escola pública, de falta de acessibilidade, de ausência de estrutura para o

funcionamento de conselho tutelar e para a aquisição e fornecimento de medicamentos

indispensáveis a saúde pública.

48. Tal perspectiva se mostra em total consonância com o paradigma dos direitos

fundamentais, uma vez que amplia a tutela dos direitos difusos e do direito fundamental de

acesso à justiça, estando em confluência também com a jurisprudência do STF , que admite11

a intervenção jurisdicional para o controle de políticas públicas, entendendo que não há

11 A título meramente exemplificativo: ARE 639337 AgR/SP, 23 de agosto de 2011. Diário da Justiça, Brasília,
DF, 15 set. 2011; RE 367432 AgR/PR, 20 de abril de 2010. Diário da Justiça, 14 maio 2010; ARE 827568
AgR/DF, 15 de março de 2016. Diário da Justiça, Brasília, DF, 16 maio 2016.
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violação ao preceito da separação dos poderes, quando se intervém para a correção de uma

conduta omissiva ou comissiva da Administração, que viola a Constituição e a distancia de

suas funções típicas.

49. É dentro desse panorama de violação direta ao texto constitucional que se insere a

ação administrativa ora impugnada. Por questões inexplicáveis de verdadeira inversão de

prioridades (propriedade e patrimônio em detrimento de saúde e vida), toda a população

brasileira está vendo seus mais basilares direitos à vida e à saúde violados. E nada sobra do

núcleo fundamental - ou do mínimo existencial - desses direitos no caso concreto, o que

legitima a atuação jurisdicional para dar força cogente ao mandamento constitucional de

proteção à saúde, sobretudo em momentos de tão grave crise humanitária e sanitária. Com

isso, passa-se a brevemente demonstrar a violação direta ao texto constitucional.

50. A Constituição Federal, logo em seu primeiro artigo, estabelece a dignidade da

pessoa humana como um dos fundamentos do Estado brasileiro. Para dar densidade a esse

postulado de quase todos os Estados modernos - que colocam o humano como centro do

ordenamento jurídico -, a Constituição também descreve, no seu extenso rol de direitos

fundamentais, o direito à saúde e à vida. Aquele geralmente é associado a uma

contraprestação positiva que visa, em última medida, atender a este.

51. Nessa esteira, é de que questionar, de plano: o que sobra do núcleo fundamental do

direito social à saúde se o próprio governo federal parece brincar com a saúde da população

brasileira ao pretender aumentar os valores dos planos de saúde durante situação de tão grave

crise? Com a devida vênia, Excelência, parece que nada.

52. Nesse espeque, sabe-se que a Constituição Federal dispensou tratamento privilegiado

ao direito à saúde. Além de se tratar de verdadeiro direito fundamental social, também se

trata de um dever comum atribuído à União, aos Estados e aos Municípios (art. 23, II; e art.

30, VII), inclusive, quanto àqueles, como competência legislativa concorrente (art. 24, XII).

53. Por sua vez, o art. 196 esclarece que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
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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. Com a devida vênia, as políticas atualmente empregadas pelo

governo federal parecem ir na contramão do mandamento constitucional, pois redundam, em

verdade, no agravamento dos riscos de outras inúmeras doenças, já que a população verá seu

direito de acesso aos planos de saúde mais restrito: planos mais caros em face de salários

menores (se salários existirem ao final dessa crise).

54. No mesmo diapasão, estabelece-se o atendimento integral como uma das diretrizes do

sistema único de saúde (SUS), com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo

dos serviços assistenciais (art. 198, II). E, segundo o próprio mandamento constitucional, é

competência do SUS a execução das ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem

como as de saúde do trabalhador.

55. O funcionamento do SUS enquanto mecanismo para a promoção do direito

fundamental à saúde é baseado nos princípios da igualdade, do acesso universal e da

integralidade. É cediço que sua estrutura pressupõe a participação consciente da comunidade e

o fortalecimento do sistema federativo, por ter sido desenhado com base em uma rede

hierarquizada e regionalizada, com ênfase na atuação dos Municípios.

56. Não há que se olvidar, entretanto, que o acesso a planos de saúde faz parte de um

contexto mais amplo quando nos referimos ao acesso à saúde. Nesse sentido, prospera nossa

percepção de que o reajuste dos preço dos planos de saúde é medida que se revela totalmente

desarrazoada haja vista a recente decretação de estado de calamidade por conta da

disseminação do Coronavírus (COVID-19).

57. Além disso, é de se lembrar que o art. 199 da Constituição preconiza que a

assistência à saúde é livre à iniciativa privada, sendo que as instituições privadas

poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo

diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as
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entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

58. Nessa linha, as instituições privadas efetivamente fazem parte do mandamento

maior de prestação de serviços de saúde (direito fundamental) à população brasileira.

Não se deve perder de vista, por outro lado, que o Estado é o garantidor universal e

último dos direitos prestacionais à saúde. Assim, é de se perguntar: como pode o Estado

jogar contra si próprio?

59. Diz-se isso porque, ao dificultar o acesso a planos de saúde privados -

possibilitando o aumento dos preços dos planos -, o Estado acaba chamando para si

milhões de pessoas que não conseguirão manter referidos serviços de saúde privados,

por limitações orçamentárias. Ou seja, milhões de novas pessoas passarão a depender

tão somente do SUS, que já se demonstra bastante combalido e enfraquecido por falta

de dotações orçamentárias.

60. Com esse cenário, infelizmente se tem uma triste certeza: a qualidade na

prestação dos serviços de saúde pública diminuirá ainda mais. Serão mais pessoas à

espera de leitos públicos para quaisquer procedimentos médicos, à espera de uma

simples consulta ou afins. A retroalimentação desse perverso mecanismo é caótica e

merece ser afastada por esse nobre Juízo.

61. Diante deste contexto fático e jurídico ora apresentado, denota-se a necessidade de

suspensão cautelar dos possíveis atos que violem os princípios supracitados. Nesse sentido, é

clara a violação ao mais basilar direito difuso de todos: o de simplesmente sobreviver, com

proteção à vida e promoção de saúde. Todos os brasileiros têm, sim, o direito de ver sua saúde

e sua vida protegidas pelo Poder Público!

62. Partindo disso, é fato que essa pretensão de ato inconstitucional e ilegal

verdadeiramente letal a vários brasileiros deve ser suplantado por este nobre Juízo, para que a

população brasileira não veja seu núcleo fulcral de subsistência violado mais uma vez. Afinal,

quando a ganância humana ceifa a vida de um cidadão, não há mais motivos para acreditar no
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Estado.

63. Noutro espeque, parece especialmente ilustrativa a lição de Manuel Atienza e Juan

Ruiz Manero, na obra “Ilícitos Atípicos”. Dizem os autores, a propósito dessa categoria: “Os

ilícitos atípicos são ações que, prima facie, estão permitidas por uma regra, mas que, uma vez

consideradas todas as circunstâncias, devem considerar-se proibidas”. (ATIENZA, Manuel;

MANERO, Juan Rui. Ilícitos Atípicos. 2ª ed. Madrid: Editoral Trotta, 2006, p. 12).

64. E por que devem ser consideradas proibidas? Porque, a despeito de sua aparência de

legalidade, porque, a despeito de estarem, à primeira vista, em conformidade com uma regra,

destoam da razão que a justifica, escapam ao princípio e ao interesse que lhe é subjacente.

Trata-se simplesmente de garantir coerência valorativa ou justificativa ao sistema jurídico e de

apartar, com clareza, discricionariedade de arbitrariedade.

65. O mesmo raciocínio abarca os três institutos bem conhecidos da nossa doutrina: abuso

de direito, fraude à lei e desvio de finalidade/poder. Todos são ilícitos atípicos e têm em

comum os seguintes elementos: 1) a existência de ação que, prima facie, estaria em

conformidade com uma regra jurídica; 2) a produção de um resultado danoso como

consequência, intencional ou não, da ação; 3) o caráter injustificado do resultado danoso, à luz

dos princípios jurídicos aplicáveis ao caso e 4) o estabelecimento de uma segunda regra que

limita o alcance da primeira para qualificar como proibidos os comportamentos que antes se

apresentavam travestidos de legalidade.

66. Especificamente nos casos de desvio de finalidade, o que se tem é a adoção de uma

conduta que aparenta estar em conformidade com uma certa regra que confere poder à

autoridade (regra de competência), mas que, ao fim, conduz a resultados absolutamente

incompatíveis com o escopo constitucional desse mandamento e, por isso, é tida como ilícita.

67. Nos termos da própria jurisprudência do Eg. STF, o desvio de finalidade tem como

referência conceitual a ideia de deturpação do dever-poder atribuído a determinado agente

público que, embora atue aparentemente dentro dos limites de sua atribuição institucional,
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mobiliza a sua atuação à finalidade não imposta, ou não desejada pela ordem jurídica, ou pelo

interesse público.

68. Nas brilhantes palavras de Hely Lopes Meirelles:

O desvio de finalidade ou de poder é, assim, a violação ideológica da lei, ou, por
outras palavras, a violação moral da lei, colimando o administrador público fins não
queridos pelo legislador, ou utilizando motivos e meios imorais para a prática de um
ato administrativo aparentemente legal. Tais desvios ocorrem, p. ex., quando a
autoridade pública decreta uma desapropriação alegando utilidade pública mas
visando, na realidade, a satisfazer interesse pessoal próprio ou favorecer algum
particular com a subsequente transferência do bem expropriado; ou quando outorga
uma permissão sem interesse coletivo; quando classifica um concorrente por
favoritismo, sem atender aos fins objetivados pela licitação; ou, ainda, quando
adquire tipo de veículo com características incompatíveis com a natureza do serviço
a que se destinava.

69. Por sua vez, Odete Medauar conceitua desvio de finalidade, chamando-o também de

defeito de fim e desvio de poder, da seguinte forma: “O defeito de fim, denominado desvio de

poder ou desvio de finalidade, verifica-se quando o agente pratica ato visando a fim diverso

daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência”.

70. Dessa forma, vê-se que a legalidade do ato administrativo não é composta

exclusivamente de fatores externos ao ato relacionados com a competência, a forma ou o

objeto. A legalidade se interioriza nos motivos e, sobretudo, nos fins prescritos à autoridade

administrativa. O requisito da finalidade é a disciplina principal do ato em relação ao interesse

público. A Administração não pode agir, imprecisamente, segundo a veleidade ou o capricho

do agente público. A Administração deve sempre visar a um objetivo prefixado na sua

competência própria.

71. A finalidade vincula permanentemente a conduta administrativa e se a lei permite

discricionariedade no tocante à escolha dos motivos ou à determinação do objeto, o mesmo

não ocorre em relação ao fim, pois a atribuição de um órgão administrativo pressupõe uma

destinação explícita ou implícita na regra de competência.

72. A imposição legal de um fim previamente consagrado representa um limite ao poder
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discricionário, à capacidade de opção do administrador. A inobservância da finalidade

pressuposta do ato vicia-o irremediavelmente, eliminando qualquer efeito jurídico, exceto,

subsidiariamente, o de responsabilizar o Estado e o Servidor. Desta forma, não é possível

ilidir o fim legal do ato substituindo-o por outro fim público ou privado. Não é a qualidade do

fim, mas a sua natureza legal que legitima a prática administrativa.

73. Em uma leitura mais restritiva, admite-se a conjugação da finalidade legal da

competência com outro qualquer fim, de ordem pública ou privada. Isso não invalida o ato.

Assim, além de atender à finalidade legal, a autoridade administrativa pode atender com o

mesmo ato a quaisquer outros fins públicos ou privados. Não basta, portanto, provar a

existência de uma finalidade alheia à previsão da lei: é necessário expor, meridianamente, a

ausência do interesse público específico em virtude do qual foi conferida à autoridade

administrativa a finalidade discricionária.

74. Nota-se, portanto, por essa linha de leitura, que a prova da existência de uma

finalidade alheia à previsão da lei, por si, não é fundamento para se invalidar o ato

administrativo por desvio de finalidade, mas, pelo contrário, exige-se a demonstração de

ausência total do interesse público específico em virtude do qual foi conferida à autoridade

administrativa a competência discricionária.

75. Aplicando essas noções ao caso em tela, tem-se que a ANS, com o aval direto e

total do Presidente da República, praticou conduta que, a priori, estaria em

conformidade com a atribuição que lhe conferem a lei e a Constituição ─ calcular o

percentual máximo de reajustamento dos planos de saúde individuais. Mas, ao fazê-lo,

produziu resultado concreto de todo incompatível com a ordem constitucional em vigor:

compactuou com benefício único e exclusivo para seu clã político – uma vez que a

maioria das operadores de saúde no Brasil são controladas pelo Centrão, que é a base de

sustentação política do Presidente da República e também quem comanda a ANS. Ou

seja, o Presidente almejou obter ganho pessoal indevido e beneficiar, ao arrepio dos

ditames constitucionais, aliado político e particular.
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76. Dentro desse cenário, é de se dizer que a estrutura de mercado das operadoras de

planos de saúde individuais no Brasil é majoritariamente concentrada. Com efeito,

estudo realizado por Andrade et al (2015) caracterizou 96 mercados relevantes de planos

de saúde no Brasil, dentre os quais 82% apresentaram estruturas concentradas para o

caso de planos individuais . Ou seja, os reajustamentos dos planos de saúde beneficiam12

muito poucos, sendo a maioria deles diretamente vinculada a políticos apoiadores do

atual mandatário máximo da República, o que explica sua afeição prática pelos

reajustamentos.

77. Não importam os motivos subjetivos de quem pratica o ato ilícito. O vício, o ilícito,

tem natureza objetiva. A bem dizer, a comprovação dos motivos subjetivos que impeliram a

mandatária à prática, no caso em tela, configura elemento a mais a indicar a presença do vício

em questão, isto é, do desvio de finalidade. O que se tem, em verdade, é que o contexto em

que o ato foi praticado revela claramente o intuito do Presidente e de seus auxiliares de

fraudar a Constituição.

78. Por fim, e retomando, é preciso lembrar que, logo como primeiro direito tutelado no

caput do rol de direitos e deveres individuais e coletivos, a Constituição estampa a vida (art.

5º). E nada seria mais natural, pois, sem vida, não há que se falar em liberdade, igualdade,

segurança, propriedade e outros.

79. O reconhecimento do direito à vida, para além de poder ser considerado com um

verdadeiro direito natural, remonta aos primórdios do constitucionalismo moderno:

Declaração de Direitos da Virgínia, de 1776, Quinta Emenda à Constituição dos Estados

Unidos, de 1791, Declaração dos Direitos Humanos da ONU, de 1948, Lei Fundamental

Alemã, de 1949, dentre inúmeros outros tratados e acordos internacionais.

80. Nas palavras do ilustre Professor Ingo Sarlet , “o conceito de ‘vida’, para efeitos da13

13 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito
Constitucional. 4a edição ampliada. São Paulo: Saraiva, 2015.

12 Disponível em:
<hp://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/Materiais_por_assunto/web_estruturadeconcorren
cianosetordeoperadorasdeplanosdesaudenobrasil.pdf>.
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proteção jusfundamental, é aquele de existência física. Cuida-se, portanto, de critério

meramente biológico, sendo considerada vida humana toda aquela baseada no código

genético humano. Em apertada síntese, é possível afirmar que o direito à vida consiste no

direito de todos os seres humanos de viverem, abarcando a existência corporal no sentido da

existência biológica e fisiológica do ser humano”. Ora, se inúmeras pessoas ficarão doentes e

morrerão em razão da clara omissão estrutural em todos os aspectos concernentes à proteção

das pessoas mais afetadas pelos reajustes aviltantes nos planos de saúde, é certo que nada

resta da mais basilar proteção à vida humana.

81. Sarlet ainda o esclarece que “o direito à vida opera, para além de sua condição de

direito fundamental autônomo, como pressuposto fundante de todos os demais direitos

fundamentais, verdadeiro pré-requisito da existência dos demais direitos consagrados

constitucionalmente, ou, como enfatizado pelo Tribunal Constitucional Federal da Alemanha,

como base vital da própria dignidade da pessoa humana”.

82. Analisando as interações entre o direito à vida e outros direitos fundamentais, o

Professor assim leciona:

Outro direito fundamental fortemente conectado com o direito à vida é o direito à

integridade física (corporal) e psíquica, o qual, diversamente do direito à vida,

protege a integridade corporal e psíquica, proteção esta que se agrega à proteção da

existência física (direito de viver), mas com esta não se confunde. O direito à

integridade física e psíquica tem desenvolvimento histórico similar ao do direito à

vida, de tal sorte que a doutrina aponta uma quase identidade desses dois direitos e

dos seus âmbitos de proteção, muito embora também aqui se trate de direitos

autônomos. Nessa perspectiva, a violação do direito à vida sempre abrange uma

afetação da integridade física e corporal, ao passo que uma intervenção nesta muitas

vezes coloca em risco a vida e em outros casos leva à morte, muito embora o direito

à integridade física e corporal também abarque intervenções que não geram risco à

vida.

O direito à saúde, embora também apresente uma forte ligação com o direito à vida,

com este não se confunde. Com efeito, o direito à vida não pode ser lido de forma a

abranger a ampla proteção da saúde, o que é relevante especialmente em ordens

constitucionais como a alemã ou a norte-americana, em que, apesar de estar
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consagrado o direito à vida, não há menção explícita a um direito à saúde. Por outro

lado, a ligação cresce em importância quando, diante da ausência de previsão de um

direito à saúde, o direito à vida (naquilo que evidentemente guarda relação com o

direito à saúde) opera como fundamento para o reconhecimento de obrigações com a

saúde. Isso ocorre, por exemplo, no âmbito da Convenção Europeia de Direitos

Humanos, quando, com base no direito à vida e no direito à integridade física

(consubstanciado na proibição de tortura), o Tribunal Europeu de Direitos Humanos

reconhece obrigações de cuidados médicos por parte do Estado em determinadas

circunstâncias. Em síntese, isso significa que a partir do direito à vida (o mesmo no

caso do direito à integridade corporal) são deduzidos deveres estatais de proteção e

promoção da saúde. Apenas em caráter ilustrativo, podem ser colacionados dois

casos apreciados pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos. A Corte sustentou,

em casos envolvendo alegações de más práticas médicas, que o Estado tem uma

obrigação positiva de proteção à vida, que inclui o requisito de que hospitais tenham

regulamentações no sentido de proteger a vida dos pacientes. Além disso,

considerou que colocar a vida de um paciente em risco, por negar acesso a

tratamento médico, que deve ser disponível para a população em geral, importa na

violação do direito à vida. Embora os países disponham de liberdade para decidir

como configurar seu respectivo sistema de saúde, a falta de uma proteção mínima,

todavia, viola o direito à vida. Já no caso Anguelova v. Bulgária (2002), foi

ressaltado que o Estado tem uma obrigação de fornecer tratamento médico aos seus

apenados por força do direito à vida, hipótese que voltou a ser objeto de

reconhecimento pelo Tribunal em julgamentos mais recentes.

83. Outro ponto inquestionável é que o destinatário direto do direito fundamental à vida é

o Estado, em todas as suas formas de atuação. Partindo disso, como pode o Estado, que o

obrigado primeiro a respeitar o direito fundamental à vida, pô-la em risco com a imposição de

reajuste absolutamente descolado da realidade da população? Ora, o Estado é o garantidor

primeiro do direito à vida de todos os seus habitantes. Como justificar que o Estado, por

uma simples escolha patrimonialista – dar lucro a seus apoiadores políticos –, resolva

cegar-se deliberadamente à realidade e não cumprir seu papel constitucional?

84. E isso sem falar do contexto macro: como pode o Estado agir contra si próprio? Ora,

se se sabe que o Estado é o garantidor último do direito à vida – e, partindo da teoria do

mínimo existencial, deve utilizar diversos mecanismos para tentar promover saúde e,
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finalmente, vida –, como justificar o verdadeiro incentivo à morte e à vida sem dignidade?

Quem ganha com isso? Será que se trata de uma ação voltada ao real interesse público?

Infelizmente, não. Parece mais se tratar, infelizmente, quase que de uma espécie de eugenia –

mas baseada em aspectos socioeconômicos – do Estado em relação aos seus cidadãos mais

vulneráveis, que certamente precisarão cancelar seus planos de saúde. Justamente aqueles que

deveriam ser mais bem acolhidos pelo Estado são os que sofrem com a deliberada falta de

políticas públicas.

85. Dando à vida contornos mais densos, a Constituição Federal, embora não tenha

expressamente contemplado um direito à integridade pessoa, física, corporal ou psíquica,

certamente deu guarida protetiva a esses bens jurídicos. Com efeito, uma análise sistemática,

que considera o conjunto dos dispositivos constitucionais e o bloco de constitucionalidade

decorrente de tratados internacionais correlatos, justifica a opção por uma leitura mais

ampliativa do texto constitucional. Embora seja comum associar referido direito à proibição

de penas cruéis, ao respeito aos direitos de presos, a proteção à integridade também abrange

outros direitos fundamentais expressamente contemplados na Constituição, como o direito à

segurança, o direito à intimidade e o direito à saúde.

86. Nessa linha, Sarlet esclarece que “o direito à integridade física (corporal) e psíquica

abarca a proteção da integridade externa pessoal, ou seja, a esfera corporal no sentido

biológico, bem como a integridade pessoal interna no que diz com o funcionamento da esfera

psíquica, incluindo a sensibilidade à dor e ao sofrimento físico e psíquico”. E é justamente

esse o ponto de ligação entre a integridade física e a saúde. Mas, de plano, há que se

questionar: como cogitar em manutenção da integridade física se as pessoas serão obrigadas a

cancelar seus planos de saúde, já pagos com muito suor, e ser submetidas ao tratamento no

âmbito do sistema público de saúde, que, por uma infeliz e criminosa opção de governo, é

disfuncional?

87. Partindo, agora, para o direito à saúde, Sarlet esclarece que,

[c]onsagrado no art. 6º de nossa Constituição, é no art. 196 e ss. que o direito à

saúde encontrou sua maior concretização em nível normativo-constitucional, para
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além de uma significativa e abrangente regulamentação normativa na esfera

infraconstitucional, com destaque para as leis que dispõem sobre a organização e os

benefícios do SUS e o fornecimento de medicamentos. Mesmo assim, basta uma

leitura superficial dos dispositivos pertinentes (arts. 196 a 200) para que se perceba

que nos encontramos, em verdade, no que diz com a forma de positivação, tanto em

face de uma norma definidora de direito (direito à saúde como direito subjetivo, de

todos, portanto de titularidade universal), quanto diante de normas de cunho

impositivo de deveres e tarefas, pois o art. 196 enuncia que a saúde é direito de

todos e dever do Estado, além de impor aos poderes públicos uma série de tarefas

nesta seara (como a de promover políticas sociais e econômicas que visem à redução

do risco de doença e de outros agravos, além de estabelecer o acesso universal e

igualitário às ações e prestações nesta esfera). [...]

Por mais que os poderes públicos, como destinatários precípuos de um direito à

saúde, venham a opor – além da já clássica alegação de que o direito à saúde (a

exemplo dos direitos sociais prestacionais em geral) foi positivado como norma de

eficácia limitada – os habituais argumentos da ausência de recursos e da

incompetência dos órgãos judiciários para decidirem sobre a alocação e destinação

de recursos públicos, não nos parece que esta solução possa prevalecer, ainda mais

nas hipóteses em que está em jogo a preservação do bem maior da vida humana.

88. E aqui, a priori, compartilha-se da opinião do Professor Sarlet, para o qual o direito à

saúde (mínimo existencial) deve, prima facie, preponderar na análise face à reserva das

possibilidades orçamentárias. Essa, ao que parece, também é a posição majoritariamente

adotada nesse Eg. Tribunal, embora os casos concretos cheguem com contornos mais densos

que podem modular a fundamentação.

89. Mas, partindo disso, questiona-se: será que ainda estamos aptos a buscar garantir o

direito à saúde, de modo amplo e pretensamente universal, enquanto muitas pessoas

padecerão sem a proteção dos planos de saúde?

90. O dever do Estado, enquanto garantidor primeiro dos direitos fundamentais de

primeira e segunda geração, é o de saber mapear a analisar os dados e, da forma mais eficiente

possível, mas sem nunca condenar uma pessoa à morte à sua própria sorte – que é o que

ocorrerá com as pessoas que ficarão sem planos de saúde –, saber enfrentar os problemas e
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tornar a realidade das pessoas melhor. Salvo melhor juízo, um Estado que chancela gastos

milionários no cartão corporativo de um Presidente da República, mas deixa que inúmeras

pessoas ficarem sem proteção de saúde, não sabe exatamente mapear as prioridades.

91. Nessa esteira, o art. 196 da Constituição estabelece que 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.

92. Aqui, a inconstitucionalidade da situação ora narrada é evidente: como justificar que

o Estado, que é o garantidor universal de saúde e de políticas, sociais e econômicas, que

buscam a redução do risco de doenças e outros agravos, possa jogar contra o próprio

time? Com efeito, se o interesse público presumido textualmente pela Constituição é a

redução do risco de doenças, como pode o Estado facilitar e endossar situações que

causam nítido agravamento do estado de saúde de muitos?

93. Por sua vez, no bojo da histórica ADI 3.150, a eminente Ministra Cármen Lúcia muito

bem esclareceu que a constitucionalização do princípio da dignidade da pessoa humana

modificou, em sua raiz, toda a construção jurídica: ele impregna toda a elaboração do Direito,

porque elemento fundante da ordem constitucionalizada e posta na base do sistema. Logo, a

dignidade da pessoa humana é princípio havido como superprincípio constitucional, aquele no

qual se fundam todas as escolhas políticas estratificadas no modelo de Direito plasmado na

formulação textual da Constituição.

94. Como salienta a Ministra, no inciso III do art. 1º da Constituição brasileira, ele é posto

como fundamento da própria organização política do Estado Democrático de Direito nos

termos do qual se estrutura e se dá a desenvolver, legitimamente, a República Federativa do

Brasil. A expressão daquele princípio como fundamento do Estado brasileiro significa,

pois, que esse existe para o homem, para assegurar condições políticas, sociais,

econômicas e jurídicas que permitam que ele atinja os seus fins; que o seu fim é o

homem, e esse é fim em si mesmo, quer dizer, como sujeito de dignidade, de razão digna
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e superiormente posta acima de todos os bens e coisas, inclusive do próprio Estado. É

esse acatamento pleno ao princípio que torna legítimas as condutas estatais, as suas ações e as

suas opções.

95. Ora, Excelência, como aceitar que o Estado, que está vinculado pela dignidade da

pessoa humana, arquitete a construção de condições para a violação massiva da dignidade de

inúmeros brasileiros que viverão submetidos a um risco enorme do ponto de vista de tutela de

sua saúde?

96. Afinal, tal qual exposto pela Ministra, mais que à pessoa humana, os sistemas

constitucionais e as declarações internacionais de direitos humanos, nas últimas décadas,

passaram a considerar a dignidade da espécie humana como princípio. Quer dizer, o conteúdo

daquele princípio estendeu-se para além do indivíduo e a intangibilidade e indisponibilidade

da vida passaram a considerar cada um e todos, como antes realçado.

97. Muito bem lembra a Ministra que a espécie humana é agora constitucionalmente

tomada em sua integralidade, pelo que alguns direitos fundamentais são considerados em sua

potencialidade, quer dizer, em relação aos efeitos que poderá carrear para as gerações futuras

(neste sentido o art. 225, caput, da Constituição da República brasileira, por exemplo; no

plano do direito internacional, art. 1o, da Declaração Universal sobre o Genoma e os Direitos

Humanos; também o item 6 da Declaração da Conferência de ONU no Ambiente Humano, de

Estocolmo, de 1972, dentre outros).

98. A espécie humana há que ser, pois, como salientado pela Ministra Cármen Lúcia,

inegavelmente respeitada em sua dignidade, manifestada em cada um e em todos os homens,

porque a condição digna de ser membro desta espécie toca todos e cada qual dos que a

compõem. Por isto é que as Constituições mais recentes mencionam a humanidade como o

ponto que se busca atingir no respeito aos direitos.

99. Significa que o princípio constitucional da dignidade humana estende-se além de cada

pessoa, considerando todos os seres humanos, os que compõem a espécie, dotam-se de
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humanidade, ainda quando o direito sequer ainda reconheça (ou reconheça precariamente, tal

como se tem na fórmula da Convenção Nacional de Ética francesa de pessoa humana em

potencial) a personalidade. É o que se dá com o embrião e com o morto, que não dispõe das

condições necessárias para titularizar a personalidade em direito (pelo menos em todas as

legislações vigentes, hoje, no mundo), mas que compõem a humanidade e são protegidos pelo

direito pela sua situação de representação da humanidade.

100. Daí a adoção pelos sistemas jurídicos contemporâneos, aí incluído o brasileiro, do

princípio da solidariedade entre gerações, que impõe a uma geração que ela se comprometa

com quem vier depois (art. 225 da Constituição brasileira). Como falar em solidariedade entre

gerações se não parece haver solidariedade e empatia sequer na mesma geração, na medida

em que uns – governantes e autoridades públicas – condenam inúmeros outros – pessoas que

ficarão sem plano de saúde – a uma “vida” sem qualquer dignidade.

101. A Nobre Ministra ainda muito bem afirma que a expressão constitucional da dignidade

da espécie humana é o realce mais óbvio e denso daquele princípio, que se faz mais amplo do

que a vida humana digna (daí porque algumas Constituições, como a brasileira, referem-se à

existência digna), chegando a ser observado antes que haja a vida livre (dotada de autonomia,

o que o embrião e o feto não têm) e depois que a vida já se fez passar, mas que pode

permanecer como substrato jurídico para a tutela por meio de utilização de órgãos que vivem

em outros e até mesmo quando o cérebro pára e o coração persiste em suas batidas. Daí

também porque o saber científico, que somente poderá atingir resultados concretos em

benefício da espécie humana se persistir em sua labuta, de maneira livre e responsável,

compõe o complexo de dados que tornam efetiva a dignificação do viver. Portanto, a garantia

de sua continuidade não agride, tal como posto nas normas em foco, antes permite que se

venha a realizar o princípio constitucional.

102. À guisa de conclusão, é de se ressaltar, como também muito bem lembrado pela

Ministra Cármen Lúcia, que, por ser intangível e inviolável, a dignidade humana não permite

desconhecer o que a liberdade pode possibilitar em termos de dignificação do homem. Afinal,

o direito não pode deixar de considerar o direito à vida digna como o direito fundamental
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excelente, aquele que se sobrepõe axiologicamente a qualquer outro e que informa o sistema

constitucional e infraconstitucional de modo determinante em toda a sua extensão.

103. Por fim, não se deve olvidar que deve ser reconhecido a todos o direito referente à

busca da felicidade, consectário do princípio da dignidade da pessoa humana, tal como já

muito bem afirmado pelo Ministro Celso de Mello nos idos de 2008 (Suspensão de Tutela

Antecipada n. 223/PE).

104. Como muito bem posto pelo Ministro Luís Roberto Barroso , uma das principais14

funções do constitucionalismo democrático é exatamente a efetivação dos valores mais caros

à sociedade, como os citados direitos fundamentais, dignidade humana e solidariedade. Nesse

contexto, o reconhecimento da felicidade como valor fundamental de igual importância, a ser

perseguido por todos nós, não pode andar apartado do direito.

105. Ou seja, deve o Estado se portar como verdadeiro provedor dos mais fundamentais

direitos dos cidadãos, de modo a suprir ou ao menos possibilitar sua concretização por meio

de ações “positivas”, decorrentes do imperativo de tutela de direitos fundamentais, sobretudo

os direitos de índole coletiva, cujo exemplo da felicidade se amolda perfeitamente .15

106. É seu dever, então, a criação de instrumentos que possibilitem a majoração direta da

felicidade das pessoas, de modo que não se admite mais a ideia de um Estado caracterizado

somente como um Leviatã, como um ente disposto tão somente a cercear direitos individuais

na medida em que visa regular as relações sociais. A única configuração estatal aceitável pelo

ordenamento constitucional brasileiro é o de um constitucionalismo democrático e garantista,

representado em um Estado Democrático e Social de direito, cujo objetivo precípuo é a

garantia de direitos fundamentais, tanto individuais quanto coletivos, dentre os quais

chama-se a atenção neste artigo para o reconhecimento da felicidade como tal .16

107. Não há como se falar, Excelência, em qualquer espécie de possibilidade de felicidade

16 https://fadisp.com.br/revista/ojs/index.php/pensamentojuridico/article/view/176.
15 https://fadisp.com.br/revista/ojs/index.php/pensamentojuridico/article/view/176.

14 Em sua obra Curso de Direito Constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do
novo modelo.
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individual das pessoas que ficarão sem planos de saúde em razão desse aumento abusivo

arquitetado pelo Presidente da República sob o fantoche da ANS, na medida em que viverão

uma vida de absoluta tensão, não podendo se dar o luxo de ficarem doentes – sob pena de

padecimento sob o precário cuidado público com a saúde humana.

108. Também não é possível falar em felicidade coletiva, uma vez que, do ponto de vista da

moral coletiva, parece ser extremamente injusto que, ao passo que muitos padeçam à própria

sorte sem planos de saúde, outros – a exemplo do Presidente da República e de seus secretos

gastos exorbitantes em cartões corporativos – ostentem uma riqueza incompatível com a

realidade nacional, o que transparece uma inerente violação sistemática à igualdade mínima

esperada dentro de um Estado republicano e de bem estar social.

109. Diante desses argumentos jurídicos, não resta outra esperança senão a atuação

estruturante dessa Eg. Corte Suprema, para lançar holofote no problema social gravíssimo que

vivemos hoje no Brasil e, dentro das possibilidades imediatas e mediatas, resolvê-lo da

melhor forma possível, sempre à luz do respeito à dignidade humana.

IV. DA MEDIDA LIMINAR / CAUTELAR

110. Para além de todos os fundamentos já aqui delineados, também é sucintamente preciso

demonstrar que estão presentes os pressupostos para a concessão da medida liminar ora

postulada, nos termos do art. 5º, da Lei 9.882/99, ocorrendo, inclusive, a extrema urgência ou

perigo de lesão grave que justificam a possibilidade de concessão da liminar

monocraticamente pelo relator, ad referendum do Tribunal Pleno

111. Por um lado, o fumus boni juris está amplamente configurado, diante de todas as

razões acima expostas, as quais evidenciam que a política de reajuste de preços dos planos de

saúde de responsabilidade da União e operacionalizada pela ANS, ato administrativo que é,

mostra-se incompatível com alguns dos preceitos mais fundamentais da Constituição Federal,
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sobretudo aqueles atinentes ao direito à saúde e à vida.

112. A seu turno, o Presidente Jair Bolsonaro também não surpreende absolutamente

ninguém ao novamente terceirizar responsabilidades em crises de seu Governo: a culpa é

sempre dos outros! No caso da sua política de reajuste de preços dos planos de saúde,

terceiriza tal responsabilidade à ANS. É preciso agir, de um lado, a preservar a saúde e a vida

dos brasileiros, de outro, responsabilizar quem deve ser, de fato, responsabilizado. Um

Presidente da República deve agir em prol da sociedade, não se esconder atrás de supostas

autonomias das agências reguladoras, que, naturalmente, podem ser cooptadas pelo mercado,

conforme Teoria da Captura.

113. O periculum in mora, por seu turno, consubstancia-se nos efeitos imediatos da decisão

de reajuste de preços. A sociedade já está sujeita ao aumento de preços, devendo o combate

ser célere para impedir a concretização do abuso.

114. É preciso, então, agir com rapidez, para impedir que se consume tamanha afronta à

Constituição e ao ordenamento jurídico brasileiro. Não pode parecer ser muito para o

Presidente da República, que tanto brincou com a vida do povo brasileiro durante a pandemia,

mas é, no caso, grave violação a direitos basilares, o direito à saúde e à vida da população

brasileira.

115. Os mesmos fatos, por sua gravidade manifesta, também justificam a extrema urgência

ou perigo de lesão grave, aptos a permitir a concessão de liminar pelo relator (art. 5º, § 1º, da

Lei 9.882/99. Entretanto, caso entenda de forma diversa, roga-se para que a liminar seja

submetida a plenário virtual o mais rápido possível, a fim de resguardar os direitos dos

brasileiros.

116. Nesse cenário de extrema urgência e perigo de gravíssima lesão, a arguente postula a

concessão da medida liminar para suspender os efeitos da Decisão s/n da ANS de 26/05/2022,

publicado no DOU de 27/05/2022, bem como para intimar o Presidente da República para que

explique à sociedade a autorização do referido reajuste em 48 horas e para que apresente um
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plano de redução dos reajustes de preços dos planos de saúde em até 10 dias, que deverá ser

aceito pelo STF para permitir novas autorizações de reajustes, tudo nos termos abaixo.

VI. DOS PEDIDOS

117. Diante do exposto, requer:

1) O deferimento da medida liminar pelo relator, a ser referendada pelo Plenário,

ou de forma colegiada, em plenário virtual, já que presentes os requisitos previstos no

artigo 5º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, para que:

a) seja sustada a autorização para a cobrança do reajuste no ano de 2022

de 15,5% dos planos de saúde individuais ou familiares contratados a

partir de janeiro de 1999, conforme autorizado pela ANS na Decisão

s/n da ANS de 26/05/2022, publicado no DOU de 27/05/2022;

b) seja intimados o Presidente da República e a Diretoria da ANS para

que:

i) expliquem, em até 48 horas, à sociedade a autorização do

referido reajuste dos planos individuais e familiares;

ii) expliquem, em até 48 horas, as razões pelas quais os planos

coletivos de saúde não se submetem ao controle de reajuste de

preços e os impactos da ausência de regulação nos reajustes de

preços destes planos coletivos;

iii) apresentem um plano de redução dos reajustes de preços dos

planos de saúde em até 10 dias, que deverá ser aceito pelo STF

para permitir qualquer autorização de reajustes;

iv) apresentem, em até 10 dias, um plano de ampliação da
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concorrência no mercado das operadoras de planos de saúde

individuais, apontando os benefícios econômicos ao consumidor

dentro de cada cenário possível de ampliação da concorrência.

2) O julgamento pela procedência desta Arguição de Descumprimento de Preceito

Fundamental, para declarar a incompatibilidade da atual política de reajustamentos dos

planos de saúde por parte da União Federal, em especial por meio da sua ANS, com

todos os preceitos fundamentais citados, e, em se constatando irregularidade no bojo

dos fundamentos que levaram à Decisão s/n da ANS de 26/05/2022, publicado no

DOU de 27/05/2022, que decidiu “Aprovado por maioria o índice máximo de reajuste

anual que incidirá sobre as mensalidades dos planos privados de assistência à saúde

médico-hospitalares de contratação individual ou familiar, contratados na vigência da

Lei nº 9.656, de 1998 ou a ela adaptados, no período compreendido entre 1º de maio

de 2022 a 30 de abril de 2023 no percentual de 15,50% (quinze inteiros e cinquenta

centésimos por cento)”, que seja empreendida a sua anulação, com a consequente

suspensão dos reajustes.

118. Termos em que pede e espera o deferimento.

Brasília-DF, 1º de junho de 2022.

FLÁVIA CALADO PEREIRA
OAB/AP nº 3.864
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