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ROL TAXATIVO

STJ – EREsp 1886929 e 1889704 (Não vinculativo)

1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar 
é, em regra, taxativo;

2.  A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada 
a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se 
existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, 
efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a 
negociação de aditivo contratual para a cobertura de 
procedimento extra rol;
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4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados 
os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título 
excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo 
médico ou odontólogo assistente, desde que:

(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, 
a incorporação do procedimento ao rol da saúde 
suplementar;

(ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz 
da medicina baseada em evidências;
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(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de 
renome nacionais (como Conitec e Natjus) e 
estrangeiros; e

(iv) seja realizado, quando possível, o diálogo 
interinstitucional do magistrado com entes ou 
pessoas com expertise técnica na área da saúde, 
incluída a Comissão de Atualização do Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem 
deslocamento da competência do julgamento do feito 
para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad 
causam da ANS.

Em relação às quatro condicionantes do item "4", a seção 
citou os enunciados 23, 33 e 97 das Jornadas de Direito em 
Saúde. 

 



PL N. 2.033/2022

Ao discutirem a Lei que criou a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, órgão de regulação, normatização, controle e 
fiscalização das atividades relacionadas à Saúde Suplementar, 
os Representantes do Povo e dos estados estabeleceram que o 
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, elaborado pela 
ANS, serviria como referência básica de cobertura. Eles não 
pontuaram, em nenhum momento, que a listagem seria 
exaustiva e restritiva.

Nesse contexto, não podemos deixar de mencionar, com todas 
as devidas vênias, que essa decisão não apenas contrariou a 
intenção do legislador, como também confrontou a autonomia 
dos profissionais prescritores, um dos princípios bioéticos 
fundamentais, previsto em diversos dispositivos do Código de 
Ética Médica e de outras profissões da saúde.
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Há poucos anos, num julgamento que também se referia à 
Saúde Suplementar, a Nobre Ministra Carmen Lúcia, do 
Supremo Tribunal Federal, afirmou: “saúde não é mercadoria; 
vida não é negócio; dignidade não é lucro”. Essa sábia e 
sensível Julgadora evidenciou, em poucas palavras, que a 
proteção ao direito à saúde do consumidor deve se sobrepor a 
quaisquer interesses menos nobres.

Poderíamos, neste momento, dispor de dezenas de 
argumentos, de natureza constitucional, consumerista, 
sanitária e até mesmo humanitária, que provam a incorreção de 
qualquer interpretação que limite o Rol de Procedimento e 
Eventos em Saúde a um documento taxativo. Poderíamos 
mencionar a opinião de juristas, profissionais de saúde, mães e 
pais de crianças com deficiência que corroboram a nossa 
posição.

 



PL N. 2.033/2022

 



PL N. 2.033/2022

 



PL N. 2.033/2022

§13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito 
por médico ou odontólogo assistente que não estejam 
previstos na lista do §12 deste artigo, a cobertura 
deverá ser autorizada pela operadora de planos de 
assistência à saúde, desde que:

I- exista comprovação da eficácia, à luz das ciências 
da saúde, baseada em evidências científicas e plano 
terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional 
de Incorporação de Tecnologias no SUS, ou exista 
recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de 
avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome 
internacional, desde que sejam aprovadas também 
para seus nacionais.

 



COM BASE NO STJ

1) Taxatividade “mitigada”

2) Presunção de legitimidade da ANS

3) Ônus da prova inicial do paciente, da 
operadora quanto à alternativa e desequilíbrio

4) Ausência de alternativa do rol

5) Saúde baseada em evidência

6) Recomendação de órgãos técnicos

7) Requisitos cumulativos

8) Preocupação com equilíbrio econômico  



COM BASE NO PL 2.033

1) Rol exemplificativo (qual a necessidade de 
rol?)

2) Presunção de legitimidade do médico 
assistente desde que:

a) haja evidências científicas e plano 
terapêutico, OU (alternatividade)

b) recomendação da CONITEC ou 
órgão internacional

3) Ônus da prova permanece do paciente



COM BASE NO PL 2.033

4) Qual evidência científica? Pirâmide de 
evidência? Padrão ouro de evidência?

5) Não aborda o critério de custo x benefício; 
econômico; utilitário; de escassez: ausência 
de consequencialismo e risco coletivo
 

6) Aplicabilidade do CDC à autogestão (art. 1°)

7) Cálculos atuariais e equilíbrio econômico: 
imprevisibilidade (arts. 22, §1° e 35-A, Lei n. 
9.656/1998)

8) Legislação sentimental, imprevisibilidade e 
conservadorismo  



Tema 990 
STJ

As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer 
medicamento não registrado pela ANVISA.

Tema 1067 Salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são 
obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro.

Súmula 608 
STJ

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 
saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão

DANO 
MORAL

O descumprimento contratual, por parte da operadora de plano de saúde, 
que implica negativa ilegítima de cobertura para procedimento 
médico, somente enseja reparação a título de danos morais quando 
trouxer agravamento da condição de dor, abalo psicológico e 
prejuízos à saúde já debilitada do paciente. Precedentes. (REsp 
1904603/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)



"Um juiz que sempre gosta 
do resultado das decisões 
que profere é um juiz ruim".
Antonin Scalia

 



"O sofrimento humano só é 
intolerável quando ninguém 
cuida".
Cicely Saunders
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