
Fernando de oliveira 
domingues ladeira

regulação estatal e 
assistência Privada 

à saúde
liberdade de iniciativa e responsabilidade 

social na saúde suplementar

Prefácio
Zélia luiza Pierdoná

Área específica
direito à saúde.

Áreas afins
direito econômico. direito constitucional.

Público-alvo
operadores do direito e estudantes que 

pretendam aprofundar-se nos temas relativos 
a planos de saúde.

Formato: 14,5x21,5 cm

cÓdigo: 10000267

REGULAÇÃO ESTATAL 
E ASSISTÊNCIA PRIVADA 
À SAÚDE LIBERDADE DE INICIATIVA 

E RESPONSABILIDADE SOCIAL 
NA SAÚDE SUPLEMENTAR

PREFÁCIO

ZÉLIA LUIZA PIERDONÁ

FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA

LI
BE

RD
A

D
E 

D
E 

IN
IC

IA
TI

V
A

 
E 

RE
SP

O
N

SA
BI

LI
D

A
D

E 
SO

C
IA

L 
N

A
 S

A
Ú

D
E 

SU
PL

EM
EN

TA
R

Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
graduado em direito pela universidade de são Paulo 
(2001). mestre em direito Político e econômico pela uni-
versidade Presbiteriana mackenzie (2011). Pós-graduado 
em direito Público pela escola Paulista de magistratura. 
atualmente é magistrado – tribunal de Justiça do estado 
de são Paulo. Foi aprovado em concurso para o cargo 
de Procurador do município de são Paulo, e exerceu o 
cargo de delegado de Polícia do estado de são Paulo.

esta obra objetiva a análise do papel do estado 
na regulação da saúde suplementar, apresentando 
estudo aprofundado sobre a possibilidade e o 
dever da atuação do estado em setores em que 
haja relevância dos direitos envolvidos e insufi
ciência dos mecanismos privados para suprir as 
deficiências do mercado. Apresentase, portanto, 
a regulação estatal como um anteparo às violações 
de direitos dos usuários de planos de saúde e se faz 
mediante a análise dos principais temas debatidos 
nos tribunais relativos à saúde suplementar, inclu-
sive com apresentação de precedentes jurispru-
dências e indicação dos principais atos normativos 
provenientes da ans.
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