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                                                                          São Paulo, 04 de março de 2022. 
 
 
 

NOTA PÚBLICA 
 
 
Assunto: O impacto da decisão acerca da taxatividade ou não do Rol de 

Cobertura da ANS no âmbito da Saúde Suplementar.  

 

        A Comissão Especial de Direitos das Pessoas com Deficiência da 

Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo externa por meio da presente 

Nota Pública sua profunda preocupação quanto ao impacto negativo que eventual 

posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação sobre 

taxatividade ou não do Rol de Procedimentos da ANS poderá causar a mais de 

48 milhões de usuários de Planos de Saúde do país, especialmente aqueles 

hipervulneráveis, como as pessoas com deficiência e doenças raras. 

 

                   Ao prevalecer o entendimento pela taxatividade do rol estar-se-á 

limitando o pleno acesso ao direito à saúde pelas crianças e adultos com 

deficiência. 

 

                  O Rol da ANS possui interpretação ambígua perante os Tribunais, 

sendo, assim, de extrema importância o dito julgamento a fim de caracterizá-lo 

como “taxativo” ou “exemplificativo”.  

 

                  Por outro lado, em sua maior parte, o Poder Judiciário Brasileiro já 

entende pela exemplificariedade do Rol, sinalizando o CID – Código Internacional 

de Doenças como parâmetro de análise para cobertura. 

 

                   Ao julgar os recursos EREsp 1886929/SP e do EREsp 1889704/SP, 

e firmar entendimento de que o Rol da ANS é meramente exemplificativo, o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ tem a oportunidade de confirmar que 

de fato é o Tribunal da Cidadania, colocando o interesse das pessoas acima dos 

lucros das Operadoras de saúde. 
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                  É importante esclarecer que o entendimento majoritário dos tribunais 

pela e exemplificariedade do rol não impediu que as Operadoras de Saúde 

apurassem lucros significativos nas últimas décadas. A Saúde Suplementar 

representa uma das atividades econômicas mais superavitárias do país, 

movimentando um mercado bastante aquecido de aquisições e fusões de 

Operadoras de Saúde.  

  

                  Não podemos esquecer, porém, que o Brasil, na qualidade de 

signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (CDPCD), se comprometeu a garantir o acesso da pessoa com 

deficiência a serviço de saúde a custos acessíveis (artigo 25). 

 

                  A possibilidade de um rol taxativo de cobertura de tratamentos 

médicos obrigará os usuários a suportarem privadamente qualquer procedimento 

que não estiver explicitado naquela listagem, o que se traduz numa barreira que 

impede o pleno acesso das pessoas com deficiência aos serviços de saúde 

suplementar, violando o disposto no artigo 24 da Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 

13.146/15). 

 

                 Por fim, mas não menos importante, há que se denunciar a violação ao 

direito fundamental à saúde perpetrada pela Lei nº 14.307/22 que, a pretexto de 

“ampliar” coberturas, criou entraves insuperáveis à fruição desse direito. 

 

                  Assim, a Comissão se manifesta contrariamente à interpretação pela 

taxatividade do rol de coberturas da ANS, denunciando o risco que essa mudança 

de entendimento trará em relação à garantia dos direitos fundamentais à saúde, 

à vida e à dignidade de todos os usuários de planos de saúde, especialmente 

pessoas com deficiências e doenças raras, acarretando um evidente e reprovável 

retrocesso 

                                    Atenciosamente; 

Mizael Conrado de Oliveira 
Presidente da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência. 
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