
ACESSO À 

JUSTIÇA
O custo do litígio no Brasil e o 

uso predatório do Sistema de 

Justiça

PAINEL 5

Judicialização da Saúde

Christine Santini



OBRIGAÇÕES

 Saúde como dever do Estado.

 Saúde como obrigação contratual entre
particulares.



JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE

 Ocorre tanto no âmbito do Direito Público como
no Direito Privado.

 Poder Judiciário é por alguns apontado como o
responsável pela proliferação dessas demandas,
sob o argumento de sua indevida intervenção
na administração pública e em relações entre
particulares.

 Outros, em sentido oposto, defendem tal
intervenção com base na proteção de direitos
individuais previstos constitucionalmente bem
como na legislação infraconstitucional.



Qual a causa da 

judicialização?

 Abordagem filosófica:  Teoria dos Jogos.

 Estratégia com base na posição dos outros

jogadores.

 Na chamada “teoria dos jogos”, o raciocínio é

todo realizado sobre suposições, sendo a

incerteza elemento essencial do processo
decisório.



DILEMA DO PRISIONEIRO

 Dois suspeitos, A e B, são presos. As provas são

insuficientes para uma condenação, mas,

separados os prisioneiros, é oferecido a ambos o
mesmo acordo: se um confessar, recebe uma

pena leve, enquanto o outro a pena mais

pesada. E, se ambos confessarem, os dois

recebem penas pesadas. Para proteção e por

maior segurança, a tendência é a deserção da

original ideia de cooperação. Mas os dois teriam

tido um ganho maior se mantivessem a

cooperação mútua.



OBRIGAÇÃO E INCERTEZA

 Uma obrigação, seja decorrente da lei ou

contratual, envolve sempre uma cooperação
mútua.

 Todo o cumprimento de obrigações funda-se no

controle de uma incerteza que se pressupõe

existir, devendo haver dosagem exata de

controle e de incerteza, sendo essa necessária

para orientar as partes envolvidas no sentido da

cooperação e torná-la estável.



 A maximização de ganhos decorre da

aceitação e ajuste da incerteza com a

opção pela cooperação.

 Se, ao contrário, for privilegiada a certeza na

escolha da melhor solução para si, qualquer

que seja a linha de raciocínio escolhida pela

outra parte, será privilegiada a deserção

mútua.



Situação da saúde pública

 Saúde pública: economia, protocolos de

tratamento defasados, burocracia exagerada

na formulação e alteração de regras,
burocracia e demora no registro de

medicamentos, preocupação orçamentária X

tratamento adequado ao paciente.

 Historicamente o interesse da Administração se

tornou prevalente sobre o interesse do paciente.



Situação da saúde privada

 Planos de saúde: regras díspares para planos de

saúde individuais e familiares e planos de saúde

coletivos; falta de controle da ANS sobre os
segundos; autorização para não

comercialização dos planos individuais e

familiares, obrigando à contratação de planos

coletivos.

 Historicamente, os interesses das operadoras se

sobrepuseram aos interesses dos beneficiários.



Desequilíbrio

 Busca pela certeza pela Administração e pelas
operadoras, seja no controle do orçamento ou

na garantia de lucros, gera desequilíbrio na
relação com os administrados e aderentes.

 Desequilíbrio na relação leva a tentativa de

reequilibrar a balança por meio do Poder

Judiciário.



Poder Judiciário

 É chamado a reequilibrar a relação.

 Tendência: proteger o hipossuficiente.

 Consequência: possível desequilíbrio em sentido
inverso, inclusive com risco de sancionar fraudes,
que nada mais são do que a tentativa de
controlar o processo pela parte outrora
hipossuficiente.



“Brinkmanship”

 Estratégia de levar uma situação às suas
consequências extremas.

 “Jogo do frango” – veículos em rota de colisão
frontal.

 Ameaça séria – retirada do volante por um dos
participantes. Racionalidade leva o outro
jogador a desistir. Irracionalidade leva à pior
situação possível: perda da vida pelos dois
jogadores.



Demandas Individuais e 

Coletivas

 Demandas individuais tendem a não resolver o

problema.

 Demandas coletivas: qual o objetivo? Resolver

o processo de forma macro ou provocar uma

avalanche de execuções individuais? Qual o

papel do Poder Público e das grandes

companhias no cumprimento de decisões

proferidas em demandas coletivas?



Papel do Poder Público e 

das Agências Reguladoras

 Ministério e Secretarias da Saúde: revisão da
burocracia, preocupação com o melhor
atendimento aos pacientes, melhor gerência do
orçamento.

 Agências reguladoras: ANS, ANVISA estão
cumprindo seus papéis? Exemplo do CADE ao
aplicar pena por “sham litigation” (ato de se
valer do Poder Judiciário para ajuizar ações sem
qualquer perspectiva de sucesso).



Há solução?

 Conscientização do Poder Público e das

grandes companhias do equívoco do caminho

escolhido (rota de colisão): cooperação gera

melhores resultados, inclusive no controle das

fraudes.

 Revisão do processo judicial para permitir o
tratamento de questões coletivas de forma

eficiente.

 Judiciário como meio de conscientização social:

aparelhamento do Poder Judiciário para lidar

com ações coletivas ou individuais repetitivas de

forma diferenciada, com ênfase no papel da
mediação.



Equilíbrio de Nash

 Nenhum jogador se arrepende de sua
estratégia, mas coopera com base na

estratégia dos outros jogadores. Pressupõe o

não arrependimento.

 Resultado: equilíbrio, estabilidade.


