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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso busca analisar a tutela jurisdicional nas demandas 

envolvendo cláusulas abusivas em contratos de planos de saúde e seguros de assistência 

privada, especificamente, no tocante a concessão e fornecimento do serviço de home care. Neste 

sentido, pretende-se expor e apresentar não somente os principais aspectos teóricos que 

envolvem essa temática, mas como, particularmente, verificar o posicionamento do STJ acerca 

concessão de home care aos contratantes e segurados de planos de saúde. Para tanto, utilizou-

se como metodologia a pesquisa bibliográfica e a análise jurisprudencial do STJ. Desse modo, 

tendo como pressuposto de que ocorreu nos últimos anos um considerável aumento nas 

demandas judiciais envolvendo os contratos de planos de saúde, esse trabalho objetiva 

compreender a atuação do Poder Judiciário em tais litígios, bem como sua diretriz na aplicação 

da legislação consumerista e na proteção do consumidor. Por fim, ratifica-se a importância do 

presente tema na medida em que se aprofunda o estudo do direito à saúde, direito fundamental 

e garantido pela Constituição Federal brasileira. 

 

Palavras-chave: Direito do consumidor; planos de saúde; cláusulas abusivas; home care. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present work of conclusion of course examines the question of judicial protection in the 

demands involving plans and insurance contracts of private health care regarding the unfair 

terms imposed on consumers in relation to the provision of home care. It is intended to present 

and present the main theoretical aspects that involve this problem. In order to do so, we used 

the methodology of bibliographical research that basically consists of reading and analyzing 

the theories of some authors of the Law that study the question, as well as the analysis of recent 

jurisprudence, articles and electronic researches. Based on the assumption that there was a 

considerable increase in legal demands, the work "Accession contracts and their abusive 

clauses: an analysis of the health care operators regarding the home care service" has been 

involving health insurance contracts in the recent years, and is a fundamental issue, since the 

judiciary's role in litigation involving healthcare providers is decisive, in order to guarantee the 

application of consumer legislation, as well as vulnerable consumer. In addition, we are talking 

about the right to health, a fundamental right guaranteed by the Federal Constitution. 

 

Keywords: Consumer Law; health insurance; unfair terms; home care. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresenta um estudo acerca das cláusulas abusivas presente nos 

contratos de adesão realizados entre as operadoras de planos de saúde e seus consumidores. 

Especificamente, tratar-se-á das cláusulas abusivas no tocante ao fornecimento do serviço de 

home care aos seus segurados. Ou seja, buscar-se-á analisar quais são as cláusulas abusivas 

presentes nesse contrato quando da recusa ao fornecimento de home care pelos planos e 

operadoras de saúde, bem como, por outro lado, como o Poder Judiciário tem atuado quando 

essa recusa se baseia em cláusula abusiva e contrária ao consumidor.  

Em breve síntese o serviço de home carenada mais é do que a atenção à saúde no 

domicílio do paciente, permitindo ao mesmo ser internado em sua própria residência, com o 

cuidado intensivo e multiprofissional, caracterizado pelo deslocamento de uma parte da 

estrutura hospitalar para o seu lar. É uma modalidade que tem se revelado uma opção segura e 

eficaz, direcionada a pacientes portadores de doenças crônicas ou agudas.Todavia, o 

beneficiário desse serviço ao procurar seu plano de saúde para que o mesmo autorize a 

internação domiciliar, muitas vezes recebe a negativa para tal tratamento, sob o fundamento de 

não pactuação contratual.Diante da negativa dos planos de saúde, os pacientes/consumidores 

não possuem outra solução a não ser buscar o Poder Judiciário para que seja concedido o 

tratamento que melhor atende suas necessidades. 

Neste sentido, o presente trabalho dividiu-se em quatro capítulos. No primeiro e 

segundo capítulo, fez-se uma exposição teórica e bibliográfica sobre contratos, ressaltando-se 

as transformações desse instituto no tempo. Abordou-se também a importância dos princípios 

que estruturam essa relação, uma vez que são eles que legitimam e protegem essa forma de 

negociação tão importante no mundo moderno.  

Posteriormente, no terceiro capítulo, focou-se, especificamente, nos contratos de 

adesão, uma vez que esses se diferenciam dos demais instrumentos contratuais pela sua 

agilidade e rapidez nas negociações. É importante destacar que nesse tipo contratual as 

cláusulas já são previamente elaboradas pelo fornecedor, no qual o aderente apenas aceita/anui 

tais cláusulas. Por conta dessa pouca ou nenhuma intervenção de um dos contratantes nessa 

negociação é que são consideradas cláusulas abusivas aquelas que promovam uma desigualdade 

entre as partes, podendo assim o Estado intervir na relação contratual, a fim de reequilibrá-la. 

Estudou-se, ainda,o advento da Lei nº 9.656/98, a qual trouxe um regramento para as operadoras 

de planos de saúde na esfera privada, bem como o papel da Agência Nacional de Saúde (ANS) 

enfatizando seu conceito e suas competências e seu papel de atuação. 
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Ao final, no quarto capítulo,analisou-se o posicionamento do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) acerca do tema. Foi efetuada pesquisa por meio eletrônico oficial ao acervo de 

jurisprudências do referido tribunal superior, a fim de verificar (i) o volume de processos que 

envolvem a temática; (ii) que cláusulas foram consideradas abusivas pelo Poder Judiciário; (iii) 

quais casos eram mais recorrentes; (iv) se em sua maioria o Poder Judiciário anulava as 

cláusulas abusivas e, consequentemente, autorizava a prestação do serviço de home care; (v) 

qual o entendimento geral do STJ acerca do tema; e (v) se o STJ ainda arbitrava alguma 

condenação em danos morais em face das operadoras e seguradoras de planos de saúde.   

Por fim, ratifica-se a relevância do presente tema, uma vez que os consumidores que 

buscam o fornecimento do serviço de home care, provavelmente, estão vivenciando o momento 

mais frágil e vulnerável de suas vidas. Muitas vezes, após anos efetuando o pagamento do plano 

de saúde, os consumidores esperavam uma prestação de serviço rápida, eficiente e proba, 

entretanto, algumas vezes são levados a impasses, negativas e tortuosas burocracias. E nesse 

sentido que esse trabalho não se restringe ao estudo da concessão/fornecimento do serviço de 

home care pelo Poder Judiciário, mas sim do estudo do direito à saúde, do direito à vida.  
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CAPÍTULO I 

CONCEITO DE CONTRATO 

 

1.1.Natureza Jurídica 

Contrato é um instrumento particular de vontades entre as partes e constitui uma espécie 

de negócio jurídico, de natureza bilateral ou plurilateral, dependendo para sua formação, do 

encontro de vontade das partes, por ser ato regulamentador de interesses privados, sem deixar, 

contudo, de observar os deveres jurídicos anexos. Dentro desse contexto, o contrato é um ato 

jurídico em sentido amplo, em que há o elemento norteador da vontade humana que pretende 

um objetivo de cunho patrimonial. A essência do negócio jurídico é a auto-regulamentação dos 

interesses particulares, reconhecida pela ordem jurídica, que lhe dá força criativa.  

 

1.2.Das Transformações do Contrato no Tempo 

Fábio Ulhôa Coelho afirma que “sempre houve uma determinada disciplina normativa 

dos contratos”. Para Cláudia Lima Marques no século XIX, a autonomia de vontade era o 

principal fator a ser observado no Direito1. A ideia de vínculo contratual nesse período baseava-

se na ideia de valor da vontade como elemento fundamental para o nascimento de direitos e 

obrigações. A partir do final do século XIX não houve modificações significativas na concepção 

do contrato. Com isso a ideia do pacta sunt servanda passou, porém, a ser considerada cada vez 

mais mitigada, em prol do equilíbrio contratual. A referida autora afirma ainda que o contrato: 

 

É o negócio jurídico por excelência, onde o consenso de vontades dirige-se para um 

determinado fim. É ato jurídico vinculante, que criará ou modificará direitos e 

obrigações para as partes contraentes, sendo tanto o ato como os seus efeitos, 

permitidos e, em princípio, protegidos pelo Direito2. 
 

O Código Civil brasileiro de 1916 foi formulado sob o primado da autonomia da 

vontade. A autonomia da vontade era, portanto, indispensável para a celebração de relações 

contratuais. Não existia intervenção do Estado impondo regras específicas para nortear a 

vontade das partes. Isto não quer dizer que não havia leis que regulamentassem as relações 

contratuais; elas existiam de forma mínima e geral para guiar determinados comportamentos. 

Mesmo no capitalismo, onde prevalece a concepção de Estado mínimo, existia certo grau de 

regulamentação por parte do Poder Público. Para existir o contrato, seu objeto ou conteúdo 

deveria ser lícito, não podendo contrariar o ordenamento jurídico, a boa-fé, a sua função social 

                                                           
1 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: RT. 2002. 
2Ibidem. 
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e econômica e os bons costumes.Todavia,o Código Civil de 1916 não trouxe em si o conceito 

de contrato, deixando a doutrina a realização dessa tarefa.  

 O Código Civil de 2002 seguiu o mesmo caminho não conceituando o instituto, apesar 

de trazer como um dos seus baluartes o princípio da operabilidade, que tende à facilitação do 

trabalho do jurista e aplicador da norma, e pela menção expressa a conceitos jurídicos, 

constituindo esse um dos princípios do atual Código Civil, ao lado da eticidade e da socialidade. 

Entre os diversos conceitos existentes sobre o instituto mencionado, pode-se destacar o 

de alguns juristas. Clóvis Beviláqua afirmava que o contrato seria “o acordo de vontades para 

o fim de adquirir, resguardar, modificar ou extinguir direitos”3. Já para Orlando Gomes o 

contrato seria “o negócio jurídico bilateral, ou plurilateral, que sujeita as partes à observância 

de conduta idônea à satisfação dos interesses que a regularam”4. 

Na linha contemporânea,Álvaro Villaça Azevedo conceitua o contrato como sendo 

“manifestação de duas ou mais vontades, objetivando criar, regulamentar, alterar e extinguir 

uma relação jurídica (direitos e obrigações) de caráter patrimonial”5. Na mesma linha, de acordo 

com os ensinamentos de Maria Helena Diniz “o contrato é o acordo de duas ou mais vontades, 

na conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de interesses 

entre as partes, com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza 

patrimonial”6. 

Observa-se que esses são conceitos clássicos de contrato, contudo, diante das profundas 

alterações pelas quais vem passando o instituto, alguns autores, como Paulo Nalin, propõem 

um conceito pós-moderno ou contemporâneo de contrato.Para o doutrinador paranaense, o 

contrato constitui “a relação jurídica subjetiva, nucleada na solidariedade constitucional, 

destinada à produção de efeitos jurídicos existenciais e patrimoniais, não só entre os titulares 

subjetivos da relação, como também perante terceiros”7. Para o autor o contrato estaria 

amparado em valores constitucionais, relacionados a eficácia externa da função social dos 

contratos, por exemplo.  

 Por sua vez, buscando a estrutura contratual, Maria Helena Diniz aponta dois elementos 

essenciais para a formação do instituto: um estrutural, constituído pela alteridade presente no 

conceito de negócio jurídico; e outro funcional, formado pela composição de interesses 

                                                           
3 BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. v. II. Edição histórica. Rio de Janeiro: Ed. 

Rio, 1977. 
4 GOMES, Orlando. Contrato de adesão. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996. 
5AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral dos contratos típicos e atípicos. São Paulo: Atlas, 2002, p. 21. 
6DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. V. 3. Teoria geral das obrigações contratuais e 

extracontratuais. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2001.  
7  NALIN, Paulo. Do contrato: conceito pós-moderno. 1. ed. 5. tir. Curitiba: Juruá, 2005, p. 225. 
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contrapostos, mas harmonizáveis8.Vale lembrar que a alteridade se constitui pela presença de 

pelo menos duas pessoas quando da constituição do contrato. Justamente pela existência desses 

dois elementos é que seria vedada a auto contratação, ou celebração de um contrato consigo 

mesmo. 

É nesse sentido que o contrato exerce um papel importantíssimo, com vistas à circulação 

de riquezas, pois confere segurança às relações jurídicas. Porém, não é esse o seu papel 

principal. O seu fundamento é a perpetuação da vida humana, ou seja, o atendimento das 

necessidades da pessoa. A real função do contrato não é atender aos interesses do mercado, mas 

sim da pessoa humana. Por isso é que o contrato deve ser analisado sob o prisma da 

personalização do Direito Privado e do Direito Civil Constitucional, a fim de atender o mínimo 

para que a pessoa viva com dignidade. O foco principal do contrato não é o patrimônio, mas 

sim o indivíduo que contrata. 

 

1.3.Conceito de contrato de adesão: diferenças em relação ao contrato de consumo 

 É notório a enorme rapidez com que as relações contratuais se transformaram perante a 

sociedade, seja pelo crescimento acelerado do capitalismo, o avanço das indústrias, o 

incremento da produção manufaturada ou o deslocamento da população rural para o meio 

urbano.Todo esse processo,que teve início no século XX, transformou a trajetória dos contratos. 

As empresas emergentes, cientes de tal transformação social, começaram a adaptar os seus 

contratos à nova realidade, começou a adotar práticas vivenciais rápidas, espalhou-se com 

rapidez o referido meio célere de vinculação contratual, o contrato de adesão, onde esse 

instrumento deixa de lado a satisfação individual/autonomia da vontade e foca mais no coletivo, 

assim economizando mais tempo, obtendo mais lucros.  

Porém, junto com o nascimento desse instrumento, um maior desequilíbrio entre as 

partes contratantes se instala, já que a parte mais forte economicamente passou a tomar as rédeas 

do contrato, tornando dessa forma cada vez mais despersonalizada, massificada e carente de 

necessidades iguais para todos.Orlando Gomes, em obra específica sobre o tema, lembra que 

as exigências práticas da vida econômica, a necessidade de circulação intensa de bens e de 

capital, entre outros fatores consolidaram de forma plena essa figura contratual. E o conceitua 

como sendo: 

 

 

                                                           
8 DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos e Curso de direito civil brasileiro.V. III. 4. ed. 

São Paulo: Saraiva. 2002, p. 8-12. 
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O negócio jurídico no qual a participação de um dos sujeitos sucede pela aceitação 

em bloco de uma série de cláusulas formuladas antecipadamente, de modo geral e 

abstrato, pela outra parte, para constituir o conteúdo normativo e obrigacional de 

futuras relações concretas9. 

 

Caio Mário da Silva Pereira ensina que “chamam-se contratos de adesão aqueles que 

não resultam do livre debate entre as partes, mas provêm do fato de uma delas aceitar 

tacitamente cláusulas e condições previamente estabelecidas”10. Já a autora Maria Helena Diniz 

prefere utilizar a expressão contrato por adesão para denominar o contrato de adesão, 

verificando que se constitui pela adesão da vontade de um oblato indeterminado à oferta 

permanente do proponente ostensivo. Desse modo: 

 

Os contratos por adesão (‘Standard Verträgen’) constituem uma oposição à ideia de 

contrato paritário, por inexistir a liberdade de convenção, visto que excluem a 

possibilidade de qualquer debate e transigência entre as partes, uma vez que um dos 

contratantes se limita a aceitar as cláusulas e condições previamente redigidas e 

impressas pelo outro (RT 519:163), aderindo a uma situação contratual já definida em 

todos os seus termos11. 

 

Entretanto, pela terminologia utilizada tanto pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 

54), quanto pelo Código Civil de 2002 (arts. 423 e 424), a expressão contrato de adesão são 

expressões sinônimas. Vejamos: 

 

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela 

autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos 

ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu 

conteúdo. 

§ 1º A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do 

contrato. 

§ 2º Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, 

cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2º do artigo anterior. 

§ 3º Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres 

ostensivos e legíveis, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. 

§ 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres 

ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo 

a facilitar sua compreensão pelo consumidor. (Redação dada pela nº 11.785, de 2008) 

§ 4º As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser 

redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. 

§ 5º (Vetado)12. 

 

Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, 

dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.  

Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia 

antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio13. 

                                                           
9 GOMES, Orlando. Contrato de adesão – Condições gerais dos contratos. São Paulo: RT, 1972, p. 3. 
10 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil, 2004, p. 72. 
11 DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos e Curso de direito civil brasileiro. v. III.4. 

ed. São Paulo: Saraiva. 2002, p. 104. 
12 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. Acesso em: 13 de maio 2019. 
13 BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/leis/l8078.htm>. Acesso em: 13 de maio 2019. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10704704/art-423-do-codigo-civil-lei-10406-02
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10704670/art-424-do-codigo-civil-lei-10406-02
http://www.planalto.gov.br/%20ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/%20ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/%20ccivil_03/leis/l8078.htm
http://www.planalto.gov.br/%20ccivil_03/leis/l8078.htm
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No entanto, se fosse feita a diferenciação outrora mencionada, os arts. 423 e 424 da atual 

codificação privada, normas que protegem o aderente, não se aplicariam aos contratos por 

adesão, mas somente aos contratos de adesão, contrariando assim o princípio da função social 

do contrato, eis que a intenção do legislador parece ter sido a de proteção de todos aqueles que 

tiveram contra si a imposição de cláusulas contratuais, de forma ampla ou restrita. Com a 

diferenciação, portanto, poderíamos chegar a situações injustas, em clara lesão ao princípio da 

igualdade ou isonomia. 

Em síntese, contrato de adesão é aquele em que uma parte, o estipulante, impõe o 

conteúdo negocial, restando à outra parte, o aderente, duas opções: aceitar ou não o conteúdo 

desse negócio.Nota-se que o conceito legal traz tanto a ideia daquilo que Orlando Gomes 

denominava como sendo contrato de adesão – uma vez que o monopólio está na menção de 

aprovação pela autoridade competente – quanto a concepção de contrato por adesão em relação 

aos negócios em que as cláusulas são instituídas ou predeterminadas por uma das partes, de 

forma ampla ou restrita.  

O conceito aqui construído, aliás, foi concebido a partir do que consta no art. 54 da Lei 

nº 8.078/1990. A construção do que seja contrato de adesão leva em conta a forma de 

contratação e não as partes envolvidas, ou o seu objeto. Vale lembrar que nem todo contrato de 

consumo é de adesão. Por outro lado, nem todo contrato de adesão é de consumo.Vale reforçar 

que os contratos de adesão trazem algumas vantagens para o consumidor, apesar de ser um 

instrumento produzido unilateralmente, de fácil inclusão de vantagens para uma só parte, ele 

também é um método de contratação mais rápido, sem maiores burocracias. Esses contratos até 

são comercializados, em alguns casos. 

 

1.4. Definição de cláusulas abusivas 

No que se refere às cláusulas abusivas, para o jurista Cláudio Bonatto essas seriam 

“práticas abusivas, para nós, são condutas, comissivas ou omissivas, praticadas por 

fornecedores, nas quais estes abusam de seu direito, violam os direitos dos consumidores ou 

infringem de alguma forma a lei”14. Já para a autora Cláudia Marques “são as chamadas 

cláusulas abusivas, as quais incluídas em contratos de adesão ou em condições gerais dos 

contratos vão ser oferecidas à aceitação pelos consumidores”15. 

                                                           
14 BONATTO, Cláudio. Questões Controvertidas no Código de Defesa do Consumidor: principiologia, 

conceitos, contratos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p.145. 
15 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: RT. 2002, p. 147. 
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Abusividade é com certeza um tema alvo de permanente discussão, levando-se em conta 

que sua ligação com a ilicitude, recaindo sobre o ato praticado que, por sua vez, se transforma 

em ato abusivo. Sendo essa prática mais comum nos contratos de adesão, as cláusulas que 

podem ser caracterizadas como abusivas, são aquelas que geralmente são formuladas somente 

por uma das partes, facilitando o surgimento de cláusulas onerosas e excessivas para o aderente, 

notoriamente a parte mais fraca na relação contratual, ou seja, o consumidor. 

Todos os contratos são suscetíveis de abuso de direito, porém, nos contratos de adesão, 

em razão da limitação da vontade do aderente, fica mais visível este abuso e são facilmente 

encontradas cláusulas de irresponsabilidade, Pactos Comissórios, renúncia de direitos, eleições 

de foros e cessões de créditos.Alguns autores acreditam ser o abuso do direito a fonte 

inspiradora das cláusulas abusivas. João Bosco Leopoldino da Fonseca é um dos defensores e 

explica: 

 

[...] uma cláusula contratual poderá ser tida como abusiva quando se constitui um 

abuso de direito (o predisponente das cláusulas contratuais, num contrato de adesão, 

tem o direito de redigi-las previamente; mas comete abuso se, ao redigi-las, o faz de 

forma a causar dano ao aderente). Também será considerada abusiva se fere a boa-fé 

objetiva, pois, segundo a expectativa geral, de todas e quaisquer pessoas, há que haver 

equivalência em todas as trocas. Presumir-se-á também abusiva a cláusula contratual 

quando ocorrer afronta aos bons costumes, ou quando ela se desviar do fim social ou 

econômico que lhe fixa o direito. A aferição dessas condições não se faz, contudo, 

através da indagação da real intenção das partes intervenientes do contrato16. 

 

Entende-se que abusividade se encontra no desrespeito aos direitos do aderente, bem 

como pela ausência dos princípios contratuais e não pelo fato de um dos contratantes já ter 

formulado previamente o contrato, justamente porque a cláusula abusiva representa o exercício 

abusivo da faculdade que tem um dos contratantes de predispor o conteúdo contratual. 

 

 

 

1.4.1 Formas de controle 

O controle inicial para conter essa prática, foi a criação do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8078/90) foram introduzidas normas que vedam expressamente as 

cláusulas abusivas nos contratos, dando assim, maior garantia de proteção ao lado mais fraco 

da relação de consumo, consumidor, bem como foi dada a possibilidade de serem as cláusulas 

contratuais controladas judicialmente, pois esta Lei, veio regulamentar todos os pontos da 

                                                           
16FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Cláusulas abusivas nos contratos. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 

127-128. 
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relação de consumo, tornando mais equilibrada a posição do consumidor, seja vedando ou 

simplesmente limitando determinadas práticas de mercado. 

O Código de Defesa do Consumidor deixa estabelecida uma disciplina, antes de efetuar 

o cerceamento da prática do contrato de adesão. Busca auxiliar e orientar o desenvolvimento 

do mesmo, para evitar qualquer espécie de abusividade que se queira praticar, já que não é 

muito difícil de deparar com contratos de adesão, contendo cláusulas abusivas que tem a 

finalidade de garantir vantagens para o fornecedor, minorando assim, as suas obrigações em 

relação ao consumidor. Em seu artigo 51, relaciona as chamadas cláusulas abusivas, ou seja, 

aquelas que impulsionam desvantagens ou prejuízos para o consumidor em relação aos 

fornecedores, gerando desequilíbrio entre os direitos e obrigações das partes envolvidas na 

negociação de consumo. 

No artigo 6° da mesma Lei, encontra-se como direito do consumidor, a possibilidade de 

modificar as cláusulas contratuais, para sempre que se fizer necessário, restabelecer o equilíbrio 

das relações entre os consumidores e os fornecedores17. Assim, fundamentado na Lei n° 8.078 

de 1990, o consumidor poderá entrar com requerimento em Juízo, a fim de alterar ou excluir a 

cláusula considerada abusiva, já que estas cláusulas quando impostas nos contratos são 

consideradas nulas. 

 

1.5. Principiologia contratual 

Atualmente, é possível observar a grande importância na atual codificação privada que 

os princípios vêm adquirindo, graças ao reconhecimento do seu grande teor constitucional. Em 

nossa realidade, os princípios podem ser conceituados como regramentos básicos aplicáveis a 

um determinado instituto jurídico, os contratos. Eles são abstraídos das normas, dos costumes, 

da doutrina, da jurisprudência e de aspectos políticos, econômicos e sociais. Os princípios 

podem estar expressos na norma, mas não necessariamente.  

Destaque-se que atualmente está em voga falar em horizontalização dos direitos 

fundamentais, que nada mais é do que o reconhecimento da existência e aplicação desses 

direitos e princípios constitucionais nas relações entre particulares. Nesse sentido, pode-se dizer 

que as normas constitucionais que protegem tais direitos têm aplicação imediata.Para Daniel 

Sarmento, a referida aplicação “é indispensável no contexto de uma sociedade desigual, na qual 

                                                           
17BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/leis/l8078.htm>. Acesso em: 13 de maio 2019. 

http://www.planalto.gov.br/%20ccivil_03/leis/l8078.htm
http://www.planalto.gov.br/%20ccivil_03/leis/l8078.htm
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a opressão pode provir não apenas do Estado, mas de uma multiplicidade de atores privados, 

presentes em esferas como o mercado, a família, a sociedade civil e a empresa”18. 

No ordenamento jurídico brasileiro, os princípios são sua principal base, e por isso, antes 

mesmo das normas, deve-se preocupar-se em respeitá-los. Se houver uma norma que vá de 

encontro a algum princípio jurídico, este prevalece sobre aquela. Celso Antônio Bandeira de 

Mello a respeito da importância dos princípios tem o seguinte pensamento:  

 

Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce 

dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o 

espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência (...). Violar 

um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma. A desatenção ao 

princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a 

todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou 

inconstitucionalidade, conforme o escalão o princípio atingido, porque representa 

insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais19. 

 

Os princípios constituem “linhas diretivas que infirmam e iluminam a compreensão de 

segmentos, imprimindo-lhes um caráter de unidade relativa e servindo de fato agregador num 

dado feixe de normas”20.O direito, conforme Berman, por comportar variadas interpretações, 

“não prescinde da aplicação dos princípios como normas direcionadoras na busca do melhor 

sentido” e “atuam como verdadeiros vetores que exercem papel de orientação na interpretação 

do ordenamento jurídico”21. Portanto, dar-se-á exposição aos princípios contratuais que 

representam o ponto de maior importância do Direito Contratual Contemporâneo Brasileiro, 

particularmente pelas inúmeras repercussões práticas que surgem do seu estudo. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

PRINCÍPIOS CONTRATUAIS DO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

CONTEMPORÂNEO 

 

2.1.O princípio da autonomia da vontade 

                                                           
18 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 223. 
19 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos do Direito Administrativo. 3 ed. São Paulo: Malheiros. 1992, 

p. 230. 
20MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos do Direito Administrativo. 3 ed. São Paulo: Malheiros. 1992. 
21 BERMAN, Vanessa Carla Vidutto. Processo administrativo fiscal previdenciário. Dissertação (Mestrado em 

Direito Previdenciário) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo/SP, 2008. Disponível em: 

<https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/8144/1/Vanessa%20Carla%20Vidutto%20Berman.pdf>. Acesso em: 20 

de maio 2019. 

https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/8144/1/Vanessa%20Carla%20Vidutto%20Berman.pdf


21 
 

 Princípio clássico, a autonomia da vontade permanece como a base da noção do 

contrato, embora limitado e condicionado por normas de ordem pública em benefício do bem-

estar comum. Não se pode falar em contrato sem autonomia da vontade.Essa limitação na 

manifestação da vontade dos contratantes, impostas por normas de ordem pública, tornou-se 

necessária, para que a liberdade de escolha, sem contenção, não se converta em abuso. 

A relação contratual está situada no âmbito dos direitos pessoais, sendo inafastável a 

grande importância da vontade sobre ele.Percebe-se que o negócio jurídico constitui verdadeiro 

instrumento da liberdade humana, tendo sua raiz na vontade. A declaração de vontade constitui 

o elemento central e mais característico do negócio jurídico. 

Em outro plano, a autonomia da pessoa pode estar relacionada com o conteúdo do 

negócio jurídico, ponto em que residem limitações ainda maiores à liberdade da pessoa humana. 

Trata-se, portanto, da liberdade contratual. Dessa dupla liberdade da pessoa, sujeito contratual, 

é que decorre a autonomia privada, que constitui a liberdade que a pessoa tem para regular os 

próprios interesses, lembrando sempre que essa autonomia não é absoluta, encontrando 

limitações em normas de ordem pública. 

O principal campo de atuação do princípio da autonomia privada é o patrimonial, onde 

se situam os contratos como ponto central do Direito Privado. Esse princípio traz limitações 

claras, principalmente relacionadas com a formação e reconhecimento da validade dos negócios 

jurídicos. Feito tal esclarecimento, ressalte-se que o contrato de hoje é constituído por uma 

soma de fatores, e não mais pela vontade pura dos contratantes, delineando-se o significado do 

princípio da autonomia privada, pois outros elementos de cunho particular irão influenciar o 

conteúdo do negócio jurídico patrimonial. Na formação do contrato, muitas vezes, percebe-se 

a imposição de cláusulas pela lei ou pelo Estado, o que nos leva ao caminho sem volta da 

intervenção estatal nos contratos ou dirigismo contratual.  

 

2.2. Princípio da função social dos contratos 

A conceituação de função social do contrato, é uma tarefa que não é de fácil consecução, 

dada a falta de exatidão semântica da dicção, dotada de equívoco significativo, o primeiro passo 

que geralmente se dá, é a procura do próprio sentido da palavra “função”. Em rigor, quando se 

fala em função, tem-se, em geral, a noção de um poder de dar destino determinado a um objeto 

ou a uma relação jurídica, de vinculá-los a certos objetivos; o que, acrescido do adjetivo 

“social”, significa dizer que esse objetivo ultrapassa o interesse do titular do direito – que, 

assim, passa a ter um poder-dever – para revelar-se conforme o interesse coletivo. 
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A maneira como esse princípio é aplicado na prática da relação contratual, é na 

interpretação dos contratos, que devem ser interpretados de acordo com a concepção do meio 

social onde estão inseridos, não trazendo onerosidade excessiva às partes contratantes, 

garantindo que a igualdade entre elas seja respeitada, mantendo a justiça contratual e 

equilibrando a relação onde houver a preponderância da situação de um dos contratantes sobre 

a do outro. Valoriza-se a equidade, a razoabilidade, o bom senso, afastando-se o enriquecimento 

sem causa, ato unilateral vedado expressamente pela própria codificação, nos seus arts. 884 a 

886 Código Civil. 

Essa função do contrato deve ser bem assimilada para produzir, na prática, os efeitos 

pensados pelo legislador, haja vista que o seu entendimento se tem mostrado nas discussões 

acadêmicas e forenses ainda muito nebuloso, situação que pode levá-la à inocuidade, se 

desconsiderada, ou comprometer a segurança jurídica dos contratos, se aplicada 

equivocadamente. 

O maior equívoco com o conceito de função social é considerá-la sinônimo de 

assistência social, com o entendimento de que a interpretação dos contratos deve beneficiar 

sempre a parte hipossuficiente, numa forma de compensação, visão que se tem mostrado 

frequente nos processos administrativos e judiciais que discutem as relações de consumo.A 

expressão função social representa o destaque que merece a coletividade na relação com as 

pessoas que a constituem e a prevalência dos interesses do grupo sobre os dos indivíduos que o 

compõem. 

 

2.3. Princípio da força obrigatória dos contratos  

Princípio este conhecido pela máxima romana pacta sunt servanda, que significa "os 

pactos assumidos devem ser respeitados" ou mesmo "os contratos assinados devem ser 

cumpridos". Essa norma foi empregada expressamente por alguns importantes Códigos Civis 

do mundo Ocidental, como o Francês de 1804 em seu artigo 1.934 e o Italiano em seu artigo 

1.372. 

Ao contrário de outras codificações do Direito Comparado, não há previsão expressa 

desse princípio no atual Código Civil. Entretanto, os arts. 389, 390 e 391 do Código Civil, que 

tratam do cumprimento obrigacional e das consequências advindas do inadimplemento, afastam 

qualquer dúvida quanto à manutenção da obrigatoriedade das convenções como princípio do 

ordenamento jurídico privado brasileiro. Deste ditado decorre a obrigatoriedade no 

cumprimento do que foi livremente acordado. É, portanto, regra intrínseca que garante a 

segurança jurídica, pois já que o acordo foi elaborado de forma livre e consensual – livre de 
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qualquer vício – nada mais lógico do que seu normal adimplemento. A regra é a imutabilidade 

dos contratos, sem a qual não se poderia exigir o seu cumprimento que é a sua finalidade 

precípua: o contrato nasce para um dia se extinguir.  

Mas não se deve entender a sua imutabilidade de forma absoluta e sim de maneira 

relativa, a vontade de ambas as partes no intuito de desfazer o negócio seja por caso fortuito ou 

força maior. Abrandou-se, com isso, o rigor deste princípio até então interpretado e aplicado de 

forma implacável e com inúmeros efeitos maléficos sobre os negócios jurídicos até fins do 

século XIX.Nesse contexto, observa Orlando Gomes que: 

 

O princípio da força obrigatória consubstancia-se na regra de que o contrato é lei entre 

as partes. Celebrado que seja, com observância de todos os pressupostos e requisitos 

necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas 

fossem preceitos legais imperativos. O contrato obriga os contratantes, sejam quais 

forem as circunstâncias em que tenha de ser cumprido. Estipulado validamente o seu 

conteúdo, vale dizer, definidos os direitos e obrigações de cada parte, as respectivas 

cláusulas têm, para os contratantes, força obrigatória22. 

 

O princípio da força obrigatória consubstancia-se na regra de que o contrato é lei entre 

as partes. Celebra que seja, com a observância de todos os pressupostos e requisitos necessários 

à sua validade, deve ser executado pelas partes como se as cláusulas fossem preceitos legais 

imperativos. Essa força obrigatória, atribuída pela lei aos contratos, é a pedra angular da 

segurança do comércio jurídico. Sem o reconhecimento da obrigatoriedade dos contratos, a 

palavra dos homens careceria de força jurídica, em franco prejuízo à segurança das relações 

negociais. Apesar disso, esse princípio não pode ser levado às últimas consequências. 

Em uma época como a atual, em que os contratos paritários cedem lugar aos contratos 

de adesão, o pacta sunt servanda ganhou um matiz mais discreto, temperado por mecanismos 

jurídicos de regulação do equilíbrio contratual, à exemplo da teoria da imprevisão. Com isso, é 

facilmente perceptível que, nos dias de hoje, o pacta sunt servanda tornou-se visivelmente 

menos rígido. 

2.4. Princípio da boa-fé objetiva 

Uma das mais festejadas mudanças introduzidas pelo Código Civil de 2002 refere-se à 

previsão expressa do princípio da boa-fé contratual, que não constava da codificação 

anterior.Somente era relacionada com a intenção do sujeito de direito, estudada quando da 

análise dos institutos possessórios, por exemplo.Nesse ponto era conceituada como boa-fé 

                                                           
22GOMES, Orlando. Contrato de adesão – Condições gerais dos contratos. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1996. 
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subjetiva, eis que mantinha relação direta com a pessoa que ignorava um vício relacionado com 

uma pessoa, bem ou negócio. 

A boa-fé trata-se de princípio geral aplicável ao direito, no qual todos devem comportar-

se de acordo com um padrão ético de confiança e lealdade. Como se vê, a boa-fé objetiva diz 

respeito à norma de conduta, que determina como as partes devem agir. Todos os códigos 

modernos trazem as diretrizes do seu conceito, e procuram dar ao Juiz diretivas para 

decidir.Ensina Álvaro Villaça Azevedo que o princípio da boa-fé: 

 

Assegura o acolhimento do que é lícito e a repulsa ao ilícito”. As palavras são exatas, 

eis que aquele que contraria a boa-fé comete abuso de direito, respondendo no campo 

da responsabilidade civil, conforme previsão do art. 187 da atual codificação23. 

 

A mais célebre das cláusulas gerais é exatamente a da boa-fé objetiva nos contratos. 

Mesmo levando-se em consideração o extenso rol de vantagens e de desvantagens que a 

presença de cláusulas gerais pode gerar num sistema de direito, provavelmente a cláusula da 

boa-fé objetiva, nos contratos, seja mais que eficiente, uma vez que, por boa-fé, se entende que 

é um fato (que é psicológico) e uma virtude (que é moral).  

Por força desta simbiose – fato e virtude – a boa-fé se apresenta como a conformidade 

dos atos e das palavras com a vida interior, ao mesmo tempo que se revela como o amor ou o 

respeito à verdade.Esta é a interessante visão da boa-fé pela sua angulação subjetiva; contudo, 

enquanto princípio informador de validade e eficácia contratual, a principiologia deve orientar-

se pelo viés objetivo do conceito de boa-fé, pois visa garantir a estabilidade e a segurança dos 

negócios jurídicos, tutelando a justa expectativa do contraente que acredita e espera que a outra 

parte aja em conformidade com o avençado, cumprindo as obrigações assumidas. 

Trata-se de um parâmetro de caráter genérico, objetivo, em consonância com as 

tendências do direito contratual contemporâneo, e que significa bem mais que simplesmente a 

alegação de ausência de má-fé, ou da ausência da intenção de prejudicar, mas que significa, 

antes, uma verdadeira ostentação de lealdade contratual, comportamento comum ao homem 

médio, o padrão jurídico estandardizado. 

 

2.5.Princípio da relatividade dos efeitos contratuais 

A melhor concepção do princípio da relatividade contratual, pelo qual o negócio 

celebrado, em regra, somente atinge as partes contratantes, não prejudicando ou beneficiando 

                                                           
23 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria Geral dos Contratos típicos e atípicos. Ed. Atlas, 2002, p. 26. 
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terceiros estranhos a ele. Contrapõe-se tal princípio, inerente ao direito obrigacional, à eficácia 

erga omnes dos direitos reais, regidos pelo princípio da publicidade. 

De qualquer forma, o princípio da relatividade dos efeitos contratuais, consubstanciado 

na antiga regra res inter alios, também encontra limitações, na própria codificação privada ou 

mesmo na legislação extravagante aplicável aos contratos. Em outras palavras, é possível 

afirmar que o contrato também gera efeitos perante terceiros. 

A ideia da implementação da função social do contrato em nosso ordenamento jurídico, 

foi o de remediar os efeitos das desigualdades existentes, combatendo os excessos do 

individualismo, de forma a não permitir que os Contratos sejam transformados em instrumentos 

para atividades abusivas, que causem danos à parte contrária ou até mesmo a terceiros.Então, a 

partir daí percebeu-se que a sociedade não se compõe de uma soma de relações interindividuais, 

tão somente, e sim decorre de uma ideia de atender um número maior de pessoas, atender ao 

bem comum e aos fins sociais. 

Desta forma, resta demonstrado que o princípio da relatividade dos contratos na 

concepção tradicional gera efeitos apenas às partes dele participantes, podendo, em via de 

exceção, produzir efeitos na esfera jurídica de terceiros não inseridos no vínculo contratual. 
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CAPÍTULO III 

OS CONTRATOS DE ADESÃO DE PLANO DE SAÚDE 

 

Os contratos de planos de saúde são de adesão, considerando que as suas cláusulas são 

definidas unilateralmente pela operadora, sem possibilidade de discussão prévia com o usuário, 

que ficava antes da regulamentação dos planos de saúde, refém das disposições que lhe fossem 

desfavoráveis. 

A natureza dessa espécie de contrato, é securitária, ou seja, o que se compra com a sua 

contratação é a segurança de um atendimento se houver ou quando houver uma necessidade, o 

que caracteriza a continuidade na utilização do plano, mesmo quando nenhum serviço for 

buscado pelo usuário, considerando que ela se dá de forma efetiva, quando ocorrem 

necessidades dos serviços de saúde, ou potencial, caracterizada pela não utilização efetiva.  

É relevante destacar que a partir de 24 horas após a contratação, o plano de saúde já 

começa a ser utilizado potencialmente, pois o usuário já possui o direito à cobertura de 

atendimentos de urgência ou emergência, como tais definidos pelo art. 35-C, I e II, da Lei nº 

9.656/98 e para essa espécie de atendimento não precisa de carência. 

Importante destacar que com o advento da Lei nº 9.656/98 e demais diplomas 

normativos que regulamentam os planos de saúde, os contratos passaram a ter definição legal 

para cláusulas sobre coberturas e reajustes de preços. O contrato de plano de saúde está definido 

nos arts. 13 a 16 da Lei nº 9.656/98 e na Lei nº 10.850/2004, que dispõe sobre a migração de 

contratos celebrados até 1998 para o modelo definido na legislação específica, com adequação 

no que tange a cobertura e preço, razão pela qual a norma é clara ao atribuir exclusivamente ao 

usuário essa opção, nos termos da Resolução Normativa da ANS n° 64/03. 

O contrato deve conter expressa e claramente a cobertura assistencial, que consiste no 

conjunto de direitos adquiridos pelo usuário com a contratação do plano de saúde,e, 

especificamente, nas resoluções normativas da ANS.Os planos de saúde precisam sobreviver 

no mercado de saúde e garantir a cobertura oferecida aos seus usuários, para o que se faz 

necessário que as suas receitas superem as suas despesas, com superávit ou lucro, conforme a 

configuração jurídica da operadora. Necessário destacar que as empresas com fins lucrativos 

são aquelas cuja diferença entre entradas e saídas, nesse caso denominada lucro, é distribuída 

entre os seus sócios ou acionistas e nas sem fins lucrativos, essa diferença se chama superávit 

e é aplicada no incremento do próprio negócio da empresa. Considerando a limitada capacidade 

financeira da população para assumir aumentos nos preços, cabe à operadora manter o 

equilíbrio econômico-financeiro do plano mediante gestão dos seus custos, principalmente 
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assistenciais, o que exige a aplicação do princípio da equidade e da relação custo-efetividade 

dos procedimentos na aplicação dos recursos. 

O principal objetivo dos estudos de custo-efetividade é comparar o valor relativo de 

diferentes intervenções para suprir uma determinada necessidade de saúde, fornecendo 

informações concretas para que a tomada de decisões na alocação de recursos seja a mais 

apropriada24.Na prática, os recursos devem ser aplicados com parcimônia na assistência a cada 

indivíduo de forma a garantir suficiência dos recursos para a assistência a toda a população, 

para o que se faz necessário que as necessidades de saúde dos indivíduos sejam supridas com 

tecnologia resolutiva, como tal reconhecida pela evidência científica e, dentre essas, a que 

importe menor gasto social. Os resultados econômico-financeiros dos planos de saúde, 

determinantes para a garantia da assistência à saúde da população assistida, dependem da gestão 

de custos na aplicação dos recursos e da utilização dos serviços pelos usuários, que deve 

observar as definições e limites estabelecidos no contrato.  

Portanto, a referência para a cobertura do plano são as disposições contratuais em 

consonância com as legais específicas, numa definição objetiva que permite dimensionamento 

do preço do plano, pois se os limites estabelecidos forem extrapolados, os custos assistenciais 

fogem da previsão e resta comprometido o equilíbrio contratual, com discrepância entre o 

contratado e o realizado.  

Destaque-se que a necessidade, ou doença, do usuário é apenas o fator de acionamento 

da cobertura do plano definida em contrato, sem qualquer possibilidade de ser ela determinante 

da obrigação assistencial do plano. Atualmente, com a regulamentação do setor, ao contratar 

um plano de saúde, o usuário adquire o direito de utilizar, para suprir uma necessidade de saúde, 

qualquer procedimento constante do rol de procedimentos e eventos em saúde aprovado pela 

ANS, nos termos dos arts. 10 a 12 da Lei nº 9.656/9825, mediante prescrição e justificativa 

médicas, e fica desobrigada a operadora de cobrir qualquer procedimento que esteja fora do 

referido rol, independentemente da sua patologia. 

 

3.1. Generalidades e responsabilidade das operadoras de planos de saúde  

A inviolabilidade do direito à vida é uma das grandes conquistas do mundo civilizado, 

é o bem supremo do homem. No Brasil, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

                                                           
24 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. Resolução Normativa nº 167, de 9 de janeiro de 

2007.Disponível em: <http://www.crprj.org.br/site/wp-content/uploads/2016/03/resolucaoans2007-167.pdf>. 

Acesso em: 15 de maio 2019. 
25 BRASIL. Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 

03/leis/l9656.htm>. Acesso em: 10 de maio 2019. 

http://www.crprj.org.br/site/wp-content/uploads/2016/03/resolucaoans2007-167.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_%2003/leis/l9656.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_%2003/leis/l9656.htm
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viabilizou em seu corpo um amplo rol de direitos e garantias fundamentais que nenhum outro 

diploma anterior tinha apresentado. Embora não tenha constado expressamente do citado 

dispositivo qualquer referência à proteção a saúde, deve-se entender que ela está embutida nas 

disposições de proteção ao direito à vida, posto que seria impossível conceber a ideia de garantir 

o bem maior, a vida, deixando de lado o bem que a assegura, ou seja, a saúde. 

O direito à saúde foi considerado direito de todos e dever do Estado, instituindo-se 

regras gerais para a sua implementação (art.196 e seguintes da Constituição Federal). Onde sua 

prestação é considerada serviço público essencial. Muitos doutrinadores procuraram definir 

serviço público, como, por exemplo, Hely Lopes Meireles, que ensinou que o: “serviço público 

é todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, sob normas e controles 

estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou simples 

conveniência do Estado”26. 

A questão é de tal relevância que o constituinte traçou normas gerais sobre a assistência 

à saúde, possuindo o particular a faculdade de prestá-la, como se pode ver no artigo 199 da 

Constituição Federal, in verbis: 

 

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

§ 1º 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 entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às 

instituições privadas com fins lucrativos. 

§ 3º É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na 

assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

§ 4º A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 

órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, 

bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo 

vedado todo tipo de comercialização27. 

 

Não é demais repetir que a prestação do serviço de saúde, mesmo quando efetuado por 

particulares (concessionários, permissionários), continua sendo um serviço público, obrigando 

o prestador a exercer as suas atividades segundo os princípios e regras da Administração. 

Embora o constituinte tenha facultado ao particular a assistência complementar à saúde, não 

tem este a liberdade plena, na esfera contratual em geral. 

O Contrato de plano de saúde privado é aquele por meio do qual uma das partes, a 

operadora, se obriga frente à outra, o consumidor, a promover a cobertura dos riscos de 

assistência a sua saúde, mediante a prestação de serviços médicos hospitalares em rede própria, 

                                                           
26 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 35ª edição. São Paulo. Malheiros Editores, 

2009, p. 332. 
27BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. Acesso em: 01 de jun. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm
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bem como reembolso das despesas efetuadas, ou pagamento direto ao prestador dos serviços 

em questão. O contrato de plano de saúde vem se destacando nas últimas décadas, ganhando 

uma grande proporção diante da decadência do sistema de saúde pública e do alto custo dos 

serviços de assistência médica.  

O dispositivo que rege os contratos de plano de saúde é a Lei nº 9.656, de 03 de junho 

de 1998. No tocante a sua natureza jurídica, trata-se de contrato de prestação de serviço 

intimamente ligado ao estatuto consumerista (Lei 8.078, de 11/9/1990), ou seja, mais do que 

qualquer outro, deve cumprir sua função social, concretizando princípios constitucionais de 

grande envergadura, tais como a dignidade da pessoa humana (inciso III, art.1º); da 

solidariedade (inciso I do art.3º) e da justiça social (art.170 caput). 

 

3.2. Mercado de saúde suplementar 

Abrange como mercado de saúde suplementar o local e as situações em que ocorrem as 

relações de negociação de contratação, fornecimento/prestação e pagamento dos serviços de 

saúde, denominados de serviços e planos de saúde, cujas partes são prestadoras de serviços 

assistenciais de saúde, fornecedores de materiais médico-hospitalares e medicamentos e 

operadoras e usuários de planos de saúde. 

Esse mercado é complexo em razão da sensibilidade do seu objeto finalístico e do 

choque de interesses dos seus diversos interessados, num ambiente em que o individualismo 

impera pela falta de apreço de que a aplicação dos recursos nesse mercado deve visar ao 

benefício da coletividade à qual pertence o indivíduo que está, em determinado momento, 

utilizando os serviços e, portanto, consumindo os recursos. 

A prestação de serviços de saúde se dá por profissionais ou instituições que compõem a 

denominada rede credenciada, que atende os usuários e apresenta a correspondente fatura à 

respectiva operadora, o que caracteriza a figura do terceiro-pagador, que retira do usuário o 

envolvimento com o custo do atendimento. 

No momento da penúria de saúde, em razão do estágio frágil perante determinada 

situação, o comportamento do usuário e seus familiares, inconscientemente pressionados por 

fatores culturais e psicológicos, é um pouco egocêntrico, numa atitude de desespero que pode 

torná-lo refém de pessoas inescrupulosas que podem querer tirar vantagens econômicas dessa 

situação e agravar o desequilíbrio nessa relação. 

A utilização dos serviços de saúde pelos usuários dos planos deve dar-se para 

suprimento de necessidades de saúde e esse é o critério para o dimensionamento da rede 
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credenciada e serve como base para a projeção dos custos e estabelecimento do valor das 

mensalidades dos planos. 

A inclusão do profissional médico no processo de educação em saúde e na 

racionalização dos custos assistenciais é fundamental, considerando que todos os 

procedimentos são por ele demandados, acompanhados ou realizados. 

Os planos de saúde privados passaram a ter regulamentação específica pelo Conselho 

Nacional de Saúde Suplementar - CONSU, instituído pela Lei no 9656/98, e pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar - ANS, criada pela Lei no 9961/2000, sendo atribuída a esses 

órgãos a responsabilidade pela emissão de normas que regulem a assistência à saúde prestada 

pelas operadoras de planos de saúde em todas as suas modalidades, como cooperativas médicas, 

seguradoras, medicina de grupo e autogestão. 

O intuito da legislação é garantir ao cidadão que paga um plano de saúde a assistência 

nas suas necessidades de saúde, estabelecendo uma cobertura mínima e colocando à disposição 

uma estrutura de fiscalização para identificar e punir desvios na relação contratual, suprindo, 

assim, a hipossuficiência técnica do usuário. 

 

3.3. Principais Características da Lei nº 9.656/98 - Lei dos Planos de Saúde 

O surgimento das primeiras operadoras de planos de saúde no Brasil, em razão da 

ineficiência estatal na gestão da saúde pública, ocorreu na década de 60 e durante as duas 

primeiras seguintes, após o surgimento de operadoras de planos de saúde um aumento 

considerável da oferta de planos de saúde, dessa forma, com a alta demanda para aquisição, 

iniciou-se uma era de conflitos entre consumidores e operadoras, razão pela qual surgiu a 

necessidade da intervenção estatal, da qual trouxe uma regulação e algumas restrições da 

liberdade das operadoras e ampliou a cobertura mínima a ser oferecida.  

A Lei nº 9.656/98, em seu artigo 1º e seus três incisos28, estabeleceu quem ficaria 

submetida ao seu regramento, dessa forma ficou decidido que seriam as pessoas jurídicas de 

direito privado que operem planos de assistência à saúde, a preço pré ou pós estabelecidos, por 

prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, assistência à saúde, 

nas modalidades devidamente identificadas no texto da lei. 

As normas da Lei 9.656/98 são aptas a regular as relações havidas com a entidade que 

se propõe à atividade de assistência à saúde suplementar, independentemente da natureza 

                                                           
28 BRASIL. Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 

03/leis/l9656.htm>. Acesso em: 10 de maio 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_%2003/leis/l9656.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_%2003/leis/l9656.htm
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jurídica sob a qual se constitui: autogestão, filantrópica, sociedade empresária, medicina de 

grupo.  

Assim, os contratos e seguros de plano de saúde são considerados existenciais, por terem 

como objeto bem de natureza essencial à manutenção da vida e ao alcance da dignidade, e, por 

esse motivo, o atributo econômico, presente em qualquer relação negocial, pode e deve sofrer 

ponderações razoáveis em face do valor da vida humana. 

É inegável que o setor de saúde suplementar tem como marco a Lei nº 9656/98, que 

regulamenta o setor, combinado com às Medidas provisórias que a alteraram (atualmente está 

em vigor a MP 2177-44), e a Lei 9961/00, que criou a ANS e regulamentou seu funcionamento. 

Com o advento da referida lei, houve uma padronização dos planos de assistência à 

saúde, vez que estes devem ser aprovados pela ANS para posteriormente serem 

comercializados, assim o consumidor passou a ter informações mais claras e precisas sobre a 

cobertura assistencial, carência, o reajuste, as faixas etárias e seus percentuais, as segmentações 

e formas de pagamentos oferecidas pelo plano. Até então, cada operadora de plano de 

assistência à saúde comercializava planos com as características e coberturas que iria oferecer. 

Com essa mudança e adaptações legislativas sobre os planos de saúde, é notório que 

passou a ter uma cobertura contratual mínima dos planos oferecidos ao público no território 

nacional. Já para as operadoras, houve aumento dos riscos do contrato, o acréscimo de preço, 

e daí nasceu discussão acerca da possibilidade de retroação da lei para atingir contratos 

anteriores a ela, com isso, em busca de uma equidade nessa relação o Supremo Tribunal 

Federal concedeu liminar no ano de 2003 suspendendo a eficácia do art. 35-E e de parte do §2º. 

do art. 10 da Lei 9.656/98 por ofensa ao inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal, bem 

como julgou constitucional os demais dispositivos da citada legislação. 

Dessa forma a liminar referida terá eficácia "ex-nunc", a partir de então, após sua 

respectiva publicação, não atingindo, dessa forma processos iniciados anteriores a vigência da 

nova lei.A criação da lei além de um amparo jurisdicional para essa nova relação contratual 

consumerista, trouxe também benefícios e garantias aos seus contratantes.Porém, é válido 

informar que tramita em Comissão Especial da Câmara dos Deputados a discussão sobre a 

reforma da Lei nº 9.656/98, Toda a discussão vem sendo acompanhada de muita polêmica, dado 

o caráter de urgência imposta à tramitação, à limitação de entidades de defesa do consumidor 

no acompanhamento das deliberações e, principalmente, pelo receio de que o projeto proposto 

prejudique os usuários. 

3.4. Principais avanços da cobertura com o advento da Lei nº 9656/98 
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Em uma pesquisa sobre as alterações que ocorreram nos Planos de Saúde após o advento 

da Lei 9656/98, foi encontrada uma tabela auto-explicativa da ampliação/proteção dos direitos 

do consumidor frente as Operadoras de Plano de Saúde a partir da vigência da mesma, vejamos 

a seguir como era e como passou a ser essa relação de consumo. 

 

CLAUSULAS PLANOS ANTIGOS 
PLANOS NOVOS OU 

ADAPTADOS 

Limitações na quantidade de 

consultas e quanto a dias de 

internação e a número de 

procedimentos 

Muitos planos de saúde 

limitavam o atendimento para 

consultas médicas por ano e 

principalmente para internações, 

determinando um número de 

dias fixos para internação, ou 

para sessões de fisioterapia. 

Todos os procedimentos são 

ilimitados, inclusive consultas, 

dias de internação em CTI, 

exames, sessões de fisioterapia, 

e outros, com exceção dos 

transtornos psiquiátricos. 

Doenças preexistentes ou 

congênitas 

Os contratos podiam excluir 

totalmente a cobertura de 

doenças preexistentes ou 

congênitas. 

As operadoras são obrigadas a 

tratar de consumidores com 

doenças preexistentes ou 

congênitas. Ao assinar o 

contrato, o consumidor preenche 

um formulário, orientado por um 

médico, declarando ser ou não 

portador de doença ou lesão 

preexistente (DLP) ou congênita 

AIDS e Câncer 

Muitos planos de saúde 

simplesmente excluíam o 

tratamento dessas doenças. 

A cobertura para essas doenças é 

obrigatória, nos limites do plano 

contratado (ambulatorial, 

hospitalar). Se o consumidor já 

era portador quando adquiriu o 

plano de saúde, essas doenças 

serão consideradas 

preexistentes. 

Pessoas Portadoras de 

Deficiência 

Os planos de saúde não eram 

obrigados a oferecer cobertura 

para pessoas portadoras de 

deficiência 

A Lei assegura que ninguém 

pode ser impedido de participar 

de um plano de saúde por ser 

portador de qualquer tipo de 

deficiência. 

Transtornos psiquiátricos 

Poucos planos de saúde cobriam 

procedimentos psiquiátricos. Os 

pacientes com transtornos 

mentais, inclusive os 

dependentes químicos 

(alcoólatras e viciados em 

drogas), não tinham acesso ao 

tratamento básico de saúde 

menta 

A Lei prevê o atendimento a 

portadores de transtornos 

mentais, inclusive nos casos de 

intoxicação ou abstinência 

provocadas por alcoolismo ou 

outras formas de dependência 

química. As operadoras devem 

cobrir lesões decorrentes de 

tentativas de suicídio. 

Transplantes de rim e córnea 

Os planos de saúde excluíam, 

em geral, qualquer tipo de 

transplante. 

Os planos com cobertura para 

internação hospitalar cobrem 

transplantes de rim e córnea, 

incluindo despesas com 

doadores vivos, medicamentos 

usados na internação, 

acompanhamento clínico no 

pósoperatório, despesas com 

captação, transporte e 

preservação dos órgãos 
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Órteses e próteses 

A maioria dos planos de saúde 

excluía a cobertura de qualquer 

tipo de órteses ou prótese. 

É obrigatória a cobertura de 

órteses, próteses e seus 

acessórios, ligados ao ato 

cirúrgico, nos planos com 

cobertura para internação 

hospitalar, desde que não 

tenham finalidade estética 

Fisioterapia 

Tratamentos de fisioterapia eram 

excluídos ou limitados a poucas 

sessões. 

Quando indicado pelo médico 

assistente do consumidor, o 

tratamento de fisioterapia é de 

cobertura obrigatória e em 

número ilimitado 

Distúrbios Visuais (Miopia, 

Hipermetropia e Astigmatismo) 

A maioria dos planos de saúde 

excluía qualquer cirurgia para 

tratamento de distúrbios visuais 

É obrigatória a cobertura de 

cirurgias refrativas para pessoas 

com grau de miopia igual ou 

superior a 7. 

Obesidade mórbida 

Raramente os planos de saúde 

cobriam cirurgias para o 

tratamento de obesidade 

mórbida. 

Quando indicadas por médico 

assistente do consumidor, é 

obrigatória a cobertura de 

cirurgias para tratamento de 

obesidade mórbida 

Quimioterapia, radioterapia, 

hemodiálise e transfusão 

Poucos Planos de Saúde 

cobriam quimioterapia, 

radioterapia, hemodiálise e 

transfusão, em geral com 

limitações de número de 

sessões. 

A cobertura é obrigatória nos 

planos com cobertura 

ambulatorial, quando realizada 

em nível ambulatorial; nos 

planos com cobertura hospitalar, 

quando realizada durante a 

internação. 

Acompanhante 

Não havia regulamentação na 

matéria, ficando a critério de 

cada operadora a definição da 

cobertura. 

A Lei obriga as operadoras de 

planos de saúde a oferecer 

cobertura para acompanhantes 

de pacientes menores de 18 

anos. É facultado estender esta 

cobertura a acompanhante de 

paciente maior de idade 

Dengue/Febre Amarela e 

Malária 

A maioria dos contratos antigos 

não cobria doenças infecto-

contagiosas ou epidemias como 

dengue, febre amarela e malária. 

É obrigatória a cobertura 

assistencial para estas doenças 

em todos os planos 

Acidentes de trabalho 

Em geral havia a exclusão de 

acidentes de trabalho e suas 

conseqüências; de moléstias 

profissionais e de procedimentos 

relacionados com a saúde 

ocupacional, tanto em planos 

individuais como em planos 

coletivos. 

Nos planos individuais 

(contratados por pessoa física), é 

obrigatória a cobertura para os 

procedimentos relacionados com 

os acidentes de trabalho e suas 

conseqüências, para moléstias 

profissionais, assim como para 

os procedimentos relacionados 

com a saúde ocupacional. Nos 

planos coletivos (contratados 

por pessoa jurídica), a cobertura 

é facultativa. 

Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar 

 

3.5. Papel do Código de Defesa Consumidor nos contratos de planos de saúde 

Para que se demonstre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, nesta 

relação jurídica entre a operadora de planos privados de assistência à saúde e a pessoa que o 
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contratou, cabe esclarecer o conceito de consumidor e de fornecedor. Assim preconiza o art. 2° 

do referido Código:  

 

Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou 

serviço como destinatário final. 

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 

indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo29. 

 

Dessa forma com a contratação do plano ofertado pela empresa privada de assistência à 

saúde, torna-se assim denominado consumidor, visto que a pessoaé o destinatário final do 

serviço contratado. A Lei nº 8.078/90, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor, com 

fundamento na Constituição Federal de 1988, procurou equilibrar a relação contratual firmada 

entre fornecedores e consumidores, onde estes se encontram hipossuficientes em relação 

àqueles. Infelizmente, algumas operadoras de planos de saúde não têm respeitado os direitos 

dos consumidores nas suas relações contratuais, inserindo cláusulas abusivas nos contratos e, 

consequentemente, incompatíveis com o Código Defesa do Consumidor. 

Frisa-se que o contrato de plano ou seguro saúde resulta, a toda evidência, uma relação 

de consumo, logo, tal negócio jurídico, antes da vigência da nova lei que regulamenta os planos 

ou seguros saúde, já era regido pelo Código de Defesa do Consumidor.A partir do ano de 1998, 

com a criação da lei dos planos de saúde, veio em muitos pontos reafirmar de forma específica 

o que já era direito dos consumidores, desde a vigência do Código Defesa do Consumidor. 

Apesar do STF ter entendido inconstitucionais dispositivos da lei 9.656/98 não exclui, 

absolutamente, o direito dos consumidores, vez que este já era protegido pelo CDC. 

Em suma, diante de uma situação de negligência do plano de saúde em atender o 

consumidor, este pode fazer valer seus direitos por meio da Lei 9.656/98 que obrigou aos planos 

de saúde a adaptarem seus contratos, fazendo valer as regras estabelecidas na referida 

Lei.Porém, caso o contrato tenha se firmado anteriormente à data da publicação da Lei nº 

9.656/98, pode o aderente invocar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor que 

considera nula e abusiva a cláusula que coloque o consumidor em condição de desvantagem 

perante o fornecedor. 

 

3.6. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 

Decorrente de acirradas disputas burocráticas entre o Ministério da Saúde e o Ministério 

da Fazenda resultou-se na criação da Agência de Saúde Suplementar (ANS), na qual foi 

                                                           
29 BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/leis/l8078.htm>. Acesso em: 13 de maio 2019. 

https://jus.com.br/tudo/planos-de-saude
http://www.planalto.gov.br/%20ccivil_03/leis/l8078.htm
http://www.planalto.gov.br/%20ccivil_03/leis/l8078.htm
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instituída para regular monopólios estatais privatizados, possuindo até autonomia orçamentária 

e decisória. A ANS tem a finalidade é regular os mercados de saúde suplementar, nos termos 

da Lei nº 9656/98, vinculada ao Ministério da Saúde.O primeiro desafio da Agência Nacional 

de Saúde surgiu em função das falhas de mercado observadas entre operadoras de planos de 

saúde e os consumidores. 

Suas funções se orientam, para corrigir desequilíbrios, tendo exigido transparência do 

padrão de competitividade proposto para o setor.Sendo mais específico, trata-se de uma agência 

reguladora com personalidade jurídica de direito público, constituída sob a forma de autarquia 

especial que possui atribuições como: realizar o levantamento de dados; análise e realização de 

estudos sobre o mercado de saúde no Brasil; elaborar normas disciplinadoras, fazer a execução 

de política setorial determinada pelo Poder Executivo, conforme regramentos legislativos; 

fiscalizar o cumprimento de suas normas reguladoras; defender os direitos do consumidor e 

incentivar a concorrência no mercado de saúde suplementar, fazendo-se diminuir ou mesmo 

excluir os efeitos dos monopólios. 

A ANS intervém em um segmento econômico, com alto número de empresas com regras 

até então inexistentes de entrada e saída de mercado, que resultaram em ameaça aos direitos 

dos consumidores e a qualidade dos serviços.Pela ausência de modalidade auto reguladoras pela 

quais as próprias empresas ou associações poderiam estabelecer padrões e de monitoramento 

de desempenho é que são feitas as intervenções, para que sejam orientadas para garantir o 

cumprimento dos contratos , a equidade nas condições de cobertura e a qualidade mínima nos 

padrões de atenção. 

Em suma a criação da ANS representou o estabelecimento de jurisprudência reguladora 

sobre a medicina de pré-pagamento, das cooperativas e dos planos deempresas. Após os 

primeiros anos de regulação, a política governamental atuava sobre o mercado de planos de 

saúde, apresentando as características esperadas para as funções reguladoras. 

Criou o sistema de Ressarcimento ao SUS, por qual o SUS deve ser ressarcido por todo 

atendimento realizado por consumidores que possuem planos de saúde no sistema público. 

Entende-se que, se o beneficiário possui plano privado de assistência à saúde, não há 

necessidade de utilizar os serviços do SUS e, o fazendo, deve sua Operadora, devolver aos 

cofres públicos o valor dispensado para tal atendimento. As Operadoras devem ressarcir o SUS 

com base na Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos (TUNEP).Ela também 

possui Núcleos Regionais de Fiscalização (NURAF) em vários estados do Brasil e todos os 

núcleos estão adequados para receber as demandas dos cidadãos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISE DE CASOS DE NEGATIVA DOS PLANOS DE SAÚDE QUE CHEGARAM 

AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM BASE EM CLÁUSULAS ABUSIVAS 

 

A pesquisa que deu existência a tabela e os gráficos  abaixo, foram realizadas no site do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), nessa consulta foram colocadas as palavras chaves: "plano 

de saúde" e "home care", e com isso foram encontrados 66 casos em tela e no decorrer da 

análise, identifica-se primeiramente que os casos que chegaram a esse Tribunal, com 

determinado tema, são relativamente recentes, pois, foram encontrados 66 casos  entre os anos 

de 2013 a 2019, uma média de 6 anos, como se pode observar na planilha abaixo. Da mesma 

forma, procurou-se delimitar dentro desses 66 casos os seguintes aspectos: (i) ano de 

julgamento; (ii) estado da federação do processo originário; (iii) cláusula contratual questionada 

ou controversa; e (iv) provimento ou desprovimento da ação pelo STJ. 

 

PROCESSO 
ANO DE 

JULGAMENTO 
LOCAL CLÁUSULA DISCUTIDA PROVIMENTO 

AGINT NO 

ARESP 

1304926 

2019 

 
MS 

RECUSA 

INJUSTIFICADA. DANO 

MORAL. 

CONFIGURAÇÃO. 

NÃO PROVIMENTO 

PLANO DE SAÚDE 

AGINT NOS 

EDCL NO 

RESP 

1733827 

2019 MA 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER. 

DOENÇA GRAVE. 

TRATAMENTO. 

ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. 

DESCUMPRIMENTO. 

FALECIMENTO DO 

AUTOR. 

MULTA COMINATÓRIA. 

HERDEIROS. 

TRANSMISSIBILIDADE. 

NÃO PROVIMENTO 

PLANO DE SAÚDE 

AGINT NO 

ARESP 

1331616 

2019 DF 

INTERNAÇÃO 

HOSPITALAR.  

ATENDIMENTO 

MÉDICO DOMICILIAR. 

CONVERSÃO. 

POSSIBILIDADE. 

NÃO PROVIMENTO 

PLANO DE SAÚDE 

AGINT NO 

RESP 

1756556 

2019 CE 

TRATAMENTO 

SOLICITADO PELO 

MÉDICO. REVISÃO DE 

CLÁUSULA 

CONTRATUAL 

ABUSIVA. INOVAÇÃO 

RECURSAL. 

AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO 

PLANO DE SAÚDE 

 2018 SP 
CLÁUSULAS 

LIMITATIVAS 

RECURSOS ESPECIAIS 

CONHECIDOS E 



37 
 

RESP 

1662103 

DEVEM SER REDIGIDAS 

COM 

CLAREZA.INTERNAÇÃO 

DOMICILIAR. 

ABUSIVIDADE 

DANEGATIVA DE 

FORNECIMENTO DA 

OPERADORA. 

PROVIMENTO 

NEGADO AO 

PACIENTE 

AGINT NO 

ARESP 

1315491 

2018 PR 

INTERRUPÇÃO 

ABRUPTA DO 

ATENDIMENTO. 

CONFIGURAÇÃO DE 

DANO MORAL. 

AGRAVO INTERNO 

NÃO PROVIDO PLANO 

DE SAÚDE 

AGINT NO 

ARESP 

1315491 

2018 PR 

INTERRUPÇÃO 

ABRUPTA DO 

ATENDIMENTO HOME 

CARE. 

PROVIMENTO 

NEGADO AO PLANO 

DE SAÚDE 

AGINT NO 

ARESP 

1366621 

2018 BA 

AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE 

CONTRATO.  TRIBUNAL 

A QUO ENTENDEU QUE 

A NEGATIVA NO 

FORNECIMENTO DE 

HOME CARE GEROU 

ABALO MORAL 

AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. 

PLANO DE SAÚDE 

RESP 

1599436 
2018 RJ 

REDUÇÃO DO REGIME 

DE 24H/DIA 

PARA3H/DIA. 

DISTINÇÃO ENTRE  

INTERNAÇÃO 

DOMICILIAR  E  

ASSISTÊNCIA 

DOMICILIAR. 

RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO 

PLANO DE SAÚDE 

RESP 

1728042 
2018 SP 

NEGATIVA 

DEPRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. 

ASSISTÊNCIA 

DOMICILIAR. 

PRESCRIÇÃO MÉDICA. 

MAL DE PARKINSON E 

COMORBIDADES. 

HOME CARE. 

RECURSO ESPECIAL 

CONHECIDO E 

PROVIDO PARA 

PACIENTE 

 

AGINT NO 

ARESP 

1287403 

2018 SP 

CERCEAMENTO DE  

DEFESA  NÃO  

VERIFICADO.  

REAVALIAÇÃO DO  

CONJUNTO. FÁTICO-

PROBATÓRIO DOS 

AUTOS 

NEGA PROVIMENTO 

AO PLANO DE SAÚDE 

AGINT NO 

ARESP 

808104 

2018 DF 

FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO DE HOME 

CARE. DEMORA NA 

DISPONIBILIZAÇÃODE 

APARELHO 

DEVENTILAÇÃO  

MECÂNICA. ÓBITO 

PREMATURO DE 

CRIANÇA. 

AGRAVO INTERNO A 

QUE SE NEGA 

PROVIMENTO 

AO PLANO DE SAÚDE 
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AGINT NO 

ARESP 

1285474 

2018 DF 

EXCLUSÃO DE 

COBERTURA. 

ABUSIVIDADE. 

CONFIGURADA. 

PRECEDENTES. DANO 

MORAL. CABIMENTO. 

NEGAR PROVIMENTO 

DO RECURSO, COM 

APLICAÇÃO 

DE MULTA AO PLANO 

DE SAÚDE 

AGINT NO 

ARESP 

1306108 

2018 DF 

INAPLICABILIDADE. 

TRATAMENTO 

DOMICILIAR. HOME 

CARE. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. 

OCORRÊNCIA. DANO 

MORAL 

AGRAVO INTERNO 

IMPROVIDO PARA O 

PLANO DE SAÚDE 

AGINT NO 

ARESP 

1215013 

2018 SP 

VIOLAÇÃO DE  

DISPOSITIVO  

CONSTITUCIONAL E DE 

SÚMULA. 

DESCABIMENTO. 

PREQUESTIONAMENTO.  

AUSÊNCIA.  REEXAME 

DE FATOS E 

INTERPRETAÇÃO DE 

CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS. 

AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECUSO 

ESPECIAL NÃO 

PROVIDO 

AO PLANO DE SAÚDE 

AGINT NO 

ARESP 

1277497 

2018 SP 

PRESCRITO PELO 

MÉDICO DA 

BENEFICIÁRIA. 

OMISSÃO QUANTO À  

ALEGAÇÃO  DE  

CERCEAMENTO  DE  

DEFESA. ABUSIVIDADE 

DA CLÁUSULA QUE 

RESTRINGE A 

COBERTURA.  

PRECEDENTES DO STJ. 

AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. AO 

PLANO DE SAÚDE. 

 

AGINT NO 

ARESP 

1181543 

2018 SP 

AUSÊNCIA DE 

PACTUAÇÃO 

 

PROVIMENTO 

NEGADO AO PLANO 

DE SAÚDE 

AGINT NO 

ARESP 

1185766 

2018 

 
MS 

INTERNAÇÃO 

HOSPITALAR.  

ATENDIMENTO 

MÉDICO DOMICILIAR. 

CONVERSÃO. 

POSSIBILIDADE 

AGRAVO INTERNO 

NÃO PROVIDO PLANO 

DE SAUDE 

AGINT NO 

ARESP 

1169303 

2018 PE 

PRESCRIÇÃO MÉDICA. 

CUSTEIO DO 

TRATAMENTO PELA 

OPERADORA. 

PROGRESSIVA 

REDUÇÃO DO SERVIÇO 

EM CONTRAPOSIÇÃO À 

EVOLUÇÃO DA 

PATOLOGIA. 

AGRAVO INTERNO 

NÃO PROVIDO, COM 

IMPOSIÇÃO DE 

MULTA 

AGINT NO 

ARESP 

508778 

2018 PE 

CLÁUSULAQUE EXCLUI 

COBERTURA DE HOME 

CARE. 

AGRAVO INTERNO A 

QUE SE NEGA 

PROVIMENTOAO 

PLANO DE SAÚDE 
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AGINT NO 

ARESP 

1224560 

2018 SP 

CERCEAMENTO DO 

DIREITODEDEFESA. 

ABUSIVIDADE DA 

CLÁUSULA QUE 

RESTRINGE A 

COBERTURA 

AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO 

AO PLANO DE SAÚDE 

AGINT NO 

ARESP 

1223021 

2018 SP 

NEGATIVA 

DECOBERTURA. 

RECUSA 

INJUSTIFICADA. 

NEGA 

PROVIMENTOAO 

PLANO DE SAÚDE 

AGINT NO 

ARESP 

1236085 

2018 PE 

NEGATIVA DE 

COBERTURA. RECUSA 

INJUSTIFICADA. 

 

NEGA PROVIMENTO 

AO PLANO DE SAÚDE 

AGINT NO 

ARESP 

1154897 

2018 SP 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C PEDIDO 

CONDENATÓRIO - 

NEGATIVA NO 

ATENDIMENTO. DANOS  

MORAIS.VALOR 

ARBITRADO 

AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. 

PLANO DE SAÚDE 

AGINT NO 

ARESP 

1049408 

2018 RJ 

RECUSA INDEVIDA. 

DANO MORAL. 

INDENIZAÇÃO. 

VERBA 

INDENIZATÓRIA QUE 

DEVE SER MAJORADA. 

AGRAVO INTERNO A 

QUE SE NEGA 

PROVIMENTO 

AO PLANO DE SAÚDE 

AGINT NO 

ARESP 

1204136 

2018 PE 

TRATAMENTO 

SOLICITADO PELO 

MÉDICO. REVISÃO DE 

CLÁUSULA 

CONTRATUAL 

ABUSIVA 

 

AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO 

AO PLANO DE SAÚDE 

AGINT NO 

ARESP 

1086737 

2018 RJ 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER. CLÁUSULA 

DE EXCLUSÃO DE 

COBERTURA.  HOME 

CARE.  ABUSIVIDADE 

 

AGRAVO INTERNO A 

QUE SE NEGA 

PROVIMENTO 

AO PLANO DE SAÚDE 

EDCL NO 

AGINT NOS 

EDCL NO 

RESP 

1641177 

2018 RS 

HOME CARE. RECUSA 

INJUSTIFICADA. DANO 

MORAL. 

CONFIGURAÇÃO. 

AGRAVO INTERNO A 

QUE SE NEGA 

PROVIMENTOAO 

PLANO DE SAÚDE 

AGINT NO 

ARESP 

1201805 

2018 SP 
COBERTURA. 

NEGATIVA INDEVIDA. 

AGRAVO INTERNO 

NÃO PROVIDO, AO 

PACIENTE. 

AGINT NO 

ARESP 

1140915 

2018 DF 

RECUSA INDEVIDADE 

CUSTEIO DE 

TRATAMENTO DE 

URGÊNCIA EM 

UNIDADE DETERAPIA  

INTENSIVA 

AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO 

PLANO DE SAÚDE 

AGINT NO 

ARESP 

1191169 

2018 PR 

TRATAMENTO MÉDICO 

- RECUSA INDEVIDA DE 

CUSTEIO - 

AGRAVO INTERNO 

IMPROVIDO. 

AO PLANO DE SAÚDE 

AGINT NO 

ARESP 

1157837 

2018 PE 
SERVIÇO DE HOME 

CARE PRESCRITO PELO 

AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. 

AO PLANO DE SAÚDE 
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MÉDICO DA 

BENEFICIÁRIA. RECUSA 

INDEVIDA À 

COBERTURA. DANO 

MORAL 

CONFIGURADO.RAZÕES 

RECURSAIS 

INSUFICIENTES PARA A 

REVISÃO DO JULGADO 

AGINT NO 

ARESP 

622630 

2017 PE 

LIMITAÇÃO DE 

TRATAMENTO HOME 

CARE. RECOMENDADO 

POR PROFISSIONAL 

HABILITADO. 

AGRAVO INTERNO 

NÃO CONHECIDO E 

PROVIDO AO PLANO 

DE SAÚDE 

AGINT NO 

ARESP 

1114380 

2017 SP 

SERVIÇO DE HOME 

CARE. COBERTURA 

PELO PLANO DE SAÚDE 

NÃO CONTRATADA. 

AGRAVO 

INTERNO 

DESPROVIDO. 

AO PLANO DE SAÚDE 

AGINT NOS 

EDCL NO 

RESP 

1641177 

2017 DF 

RECUSA 

INJUSTIFICADA. DANO 

MORAL. 

CONFIGURAÇÃO. 

NÃO 

PROVIMENTO.AO 

PLANO DE SAÚDE 

AGINT NO 

ARESP 

1119470 

2017 PE 

SERVIÇO DE HOME 

CARE PRESCRITO PELO 

MÉDICO DO 

BENEFICIÁRIO. RECUSA 

INDEVIDA À 

COBERTURA.  DANO 

MORAL CONFIGURADO 

AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. 

AO PLANO DE SAÚDE 

AGINT NO 

ARESP 

1071680 

2017 MG 

SERVIÇO  DE  HOME 

CARE PRESCRITO PELO 

MÉDICO DO 

BENEFICIÁRIO. RECUSA 

INDEVIDA  À  

COBERTURA. 

 

AGRAVO INTERNO 

IMPROVIDO AO 

PLANO DE SAÚDE 

 

AGINT NO 

ARESP 

1059299 

2017 RJ 

SERVIÇO DE HOME 

CARE PRESCRITO PELO 

MÉDICO DO 

BENEFICIÁRIO. RECUSA 

INDEVIDA À 

COBERTURA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. 

AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO 

AO PLANO DE SAÚDE 

AGINT NO 

ARESP 

967348 

2017 DF 

RECUSA INDEVIDADE 

CUSTEIO DE 

TRATAMENTO DE 

URGÊNCIA EM 

UNIDADE DE 

TERAPIA INTENSIVA 

(HOME  CARE) 

AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. 

AO PACIENTE 

AGINT NO 

RESP 

1632742 

2017 DF 

RECUSA 

INJUSTIFICADA DE 

CUSTEIO DE 

TRATAMENTO VIA 

HOME CARE. 

AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDOPROVIDO 

AO PLANO DE SAÚDE 

AGRG NO 

ARESP 

795905 

2017 RJ 

AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E 

MORAIS - PLANO DE 

SAÚDE - SERVIÇO 

AGRAVO 

REGIMENTAL 

DESPROVIDO 

AO PLANO DE SAÚDE 



41 
 

DE HOME CARE 

 

AGINT NO 

ARESP 

976357 

2017 MT 

CUSTEIO DE 

TRATAMENTO 

DOMICILIAR HOME 

CARE. 

AGRAVO 

DESPROVIDO. AO 

PLANO DE SAÚDE 

AGRG NO 

ARESP 

835018 

2017 DF 

RECUSA 

INJUSTIFICADA. 

CLÁUSULA ABUSIVA 

AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO 

PROVIDO AO PLANO 

DE SAÚDE 

AGINT NO 

ARESP 

983652 

2016 SP 

RECUSA FUNDADA EM 

INTERPRETAÇÃODE 

CLÁUSULA 

CONTRATUAL. NÃO 

CONFIGURAÇÃO DE 

DANO MORAL. 

AGRAVO 

DESPROVIDO. 

PARA PACIENTE 

AGINT NO 

ARESP 

987203 

2016 RJ 

AÇÃO DEOBRIGAÇÃO 

DE  FAZER  C/C  PEDIDO  

DE ANTECIPAÇÃO  DE  

TUTELA. TRATAMENTO 

MÉDICO DOMICILIAR 

(HOME CARE). 

AGRAVO INTERNO 

NÃO PROVIDO AO 

PLANO DE SAÚDE 

AGINT NO 

ARESP 

908102 

2016 SP 

NEGATIVA DE 

COBERTURA DE 

TRATAMENTO MÉDICO 

NA FORMA DE HOME 

CARE. 

REITERADO 

DESCUMPRIMENTO DA 

TUTELA ANTECIPADA.  

MULTA. 

AGRAVO INTERNO 

NÃO PROVIDO 

AO PLANO DE SAÚDE 

AGINT NO 

ARESP 

930448 

2016 SP 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE 

FAZER. PLANO DE 

SAÚDE. CUSTEIO DE 

HOME CARE. 

AGRAVO INTERNO 

NÃO PROVIDO 

AGRG NO 

ARESP 

834677 

2016 SP 

NEGATIVA DE 

TRATAMENTO PELO 

SISTEMA HOME CARE. 

HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS 

FIXADOS 

AGRAVO 

REGIMENTAL 

PARCIALMENTE 

PROVIDO 

AO PLANO DE SAÚDE 

AGRG NO 

ARESP 

840465 

2016 MA 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. 

COBERTURA PARA O 

FORNECIMENTO DO 

SERVIÇO HOME CARE. 

FUNDAMENTO 

INATACADO 

AGRAVO 

REGIMENTAL A QUE 

SE NEGA 

PROVIMENTO AO 

PLANO DE SAUDE 

AGINT NO 

ARESP 

881278 

2016 RJ 

PLANO DE SAÚDE. 

HOME 

CARE.   RECUSA 

INJUSTIFICADA.   DANO 

MORAL. 

AGRAVO INTERNO A 

QUE SE NEGA 

PROVIMENTOAO 

PLANO DE SAÚDE 

AGINT NO 

ARESP 

869843 

2016 CE 

RECUSA 

INJUSTIFICADA DE 

COBERTURA. 

ABUSIVIDADE. 

AGRAVO INTERNO 

NÃO PROVIDO AO 

PLANO DE SAÚDE 
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AGINT NO 

ARESP 

873948 

2016 DF 

 

PLANO DE SAÚDE. 

"HOME 

CARE". RESIDÊNCIA. 

INSTITUTO   DE  

IDOSOS.  

POSSIBILIDADE.  CASO 

CONCRETO 

AGRAVO INTERNO 

NÃO PROVIDO. 

AO PLANO DE SAÚDE 

AGRG NO 

ARESP 

841985 

2016 SP 

NEGATIVA DE 

TRATAMENTO.  HOME 

CARE. DANOS 

MORAIS. CABIMENTO. 

AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO 

PROVIDO AO PLANO 

DE SAUDE 

AGRG NO 

ARESP 

734111 

2015 DF 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE 

FAZER C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA - 

TRATAMENTO MÉDICO 

DOMICILIAR (HOME 

CARE) 

AGRAVO 

REGIMENTAL 

DESPROVIDOAO 

PLANO DE SAÚDE. 

AGRG NO 

ARESP 

738097 

2015 RJ 

NEGATIVA DE 

COBERTURA NA 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE HOME 

CARE. 

AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO 

PROVIDO AO PLANO 

DE SAÚDE. 

AGRG NO 

ARESP 

683722 

2015 RJ 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. 

INTERNAÇÃO 

DOMICILIAR 

AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO 

PROVIDO AO PLANO 

DE SAÚDE 

AGRG NO 

ARESP 

725203 

2015 RJ 

TRATAMENTO HOME 

CARE. RECUSA 

INJUSTIFICADA. 

AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO 

PROVIDO AO 

PACIENTE. 

AGRG NOS 

EDCL NO 

ARESP 

584019 

2015 SP 

ENTIDADE FECHADA 

DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR. 

AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULA 211/STJ. HOME 

CARE. 

AGRAVO 

REGIMENTAL A QUE 

SE NEGA 

PROVIMENTO AO 

PLANO DE SAÚDE 

RESP 

1537301 
2015 RJ 

INTERNAÇÃO 

HOSPITALAR. 

CONVERSÃO EM 

ATENDIMENTO 

MÉDICO DOMICILIAR. 

POSSIBILIDADE. 

NÃO PROVIDO 

AO PLANO DE SAÚDE 

AGRG NO 

ARESP 

655082 

2015 RJ 

SERVIÇO DE HOME 

CARE. OMISSÃO NÃO 

CONFIGURADA. ATO 

ILÍCITO. 

AGRAVO 

REGIMENTAL 

IMPROVIDO AO 

PLANO DE SAÚDE 

RESP 

1378707 
2015 RJ 

PLANO DE SAÚDE. 

SERVIÇO DE HOME 

CARE. COBERTURA 

PELO PLANO DE 

SAÚDE. DANO MORAL. 

RECURSO ESPECIAL A 

QUE SE NEGA 

PROVIMENTO AO 

PLANO DE SAÚDE 

AGRG NO 

ARESP 

675188 

2015 RJ 

INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. 

TRATAMENTO DE 

AGRAVO IMPROVIDO 

AO PLANO DE SAÚDE 
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SAÚDE. HOME CARE. 

INCIDÊNCIA 

AGRG NO 

ARESP 

634543 

2015 RJ 

ABUSIVIDADE DE 

CLÁUSULA 

CONTRATUAL 

RECONHECIDA NA 

ORIGEM. 

CONFIGURADO O DANO 

MORAL. REVISÃO DO 

VALOR DA 

CONDENAÇÃO 

AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO 

PROVIDO AO PLANO 

DE SAÚDE 

AGRG NO 

ARESP 

354527 

2013 RJ 

SOLICITAÇÃO DE 

ALTERAÇÃO DE 

TITULARIDADE DO 

PLANO NAS MESMAS 

CONDIÇÕES 

CONTRATUAIS JÁ 

FIRMADAS, DIANTE DA 

MORTE DO TITULAR - 

RECUSA NA 

COBERTURA DE 

TRATAMENTO - DANO 

MORAL 

AGRAVO 

REGIMENTAL A QUE 

SE NEGA 

PROVIMENTOAO 

PLANO DE SAÚDE 

 

Fonte: Pesquisa realizada junto ao sítio virtual do Superior Tribunal de Justiça 

  

Da presente planilha pode-se extrair diversas informações as quais foram condensadas 

nas planilhas abaixo. Senão vejamos: 

 

Gráfico 1: Casos de negativa dos planos de saúde ajuizados no STJ em 2019 

 

Fonte: Pesquisa realizada junto ao sítio virtual do Superior Tribunal de Justiça 

 

Através do gráfico 1, pode-se constatar que foram três os principais motivos que 

levaram ao ajuizamento de ações no ano de 2019, sendo eles:(i) a recusa do plano de saúde em 

fornecer o atendimento via home care ao paciente, mesmo esse pedido sendo indicado pelo 

profissional qualificado; (ii) a negativa no atendimento/recusa injustificada, em vários casos 

ANO 2019

RECUSA POR TRATAMENTO
INDICADO PELO MÉDICO

TRANSMISSIBILIDADE PARA
HERDEIROS

RECUSA INJUSTIFICADA
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alegação que havia ausência contratual; e (iii) a recusa de atendimento de herdeiros que faziam 

jus ao atendimento por extensão do plano de saúde.  

 

 

 

Gráfico 2: Casos de negativa dos planos de saúde ajuizados no STJ em 2018 

 

Fonte: Pesquisa realizada junto ao sítio virtual do Superior Tribunal de Justiça 

Gráfico 3: Casos de negativa dos planos de saúdeajuizados no STJ em 2017 

 

Fonte: Pesquisa realizada junto ao sítio virtual do Superior Tribunal de Justiça 

 

Gráfico 4: Casos de negativa dos planos de saúde ajuizados no STJ em 2016 

 

ANO 2018
RECUSA POR TRATAMENTO
INDICADO PELO MÉDICO

NEGATIVA NO ATENDIMENTO

DANO MORAL

AUSENCIA DE PACTUAÇÃO

ANO 2017

TRATAMENTO INDICADO PELO
MÉDICO

RECUSA
INJUSTIFICADA/INDEVIDA

DANO MORAL
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Fonte: Pesquisa realizada junto ao sítio virtual do Superior Tribunal de Justiça 

 

 

 

Gráfico 5: Casos de negativa dos planos de saúde ajuizados no STJ em 2015 

 

Fonte: Pesquisa realizada junto ao sítio virtual do Superior Tribunal de Justiça 

 Observa-se que entre os nos anos de 2015 a 2018, além dos casos de recusa/negativa de 

atendimento, ocorreram casos em que o argumento da ausência de pactuação foi o ponto central 

da discussão. Ademais, deve-se considerar também algumas ações que pleiteavam a redução 

ou desconsideração do dano moral para as condenações sentenciadas em juízo de 1ª instância 

contra os planos de saúde.   

Gráfico 6: Local originário das ações judiciais 

ANO 2016

RECUSA INDEVIDA

NEGATIVA NO
ATENDIMENTO

ANO 2015

DANO MORAL

RECUSA INJUSTIFICADA
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Fonte: Pesquisa realizada junto ao sítio virtual do Superior Tribunal de Justiça 

 

Outro pronto relevante que se observa, é a quantidade de ações por região, com base 

somente nesses casos analisados, nota-se que São Paulo e Rio de Janeiro são os estados que 

mais recorreram a via recursal com ação no tema acima analisado, e em seguida Distrito 

Federal, Pernambuco e Mato Grosso. 

 

 

 

4.1. Parecer quantitativo por região e demanda encontrados na pesquisa 

Observou-se que os estados de São Paulo e Rio de Janeiro tiveram um grande número 

de ações originárias que versavam sobre o tema em questão. Como São Paulo teve um grande 

número de casos relacionado com o tema, o TJ/SP, diante de reiteradas decisões, e com o 

objetivo de uniformizar o entendimento do Tribunal paulista, editou a súmula 90, em 

fevereiro de 2012, que diz: “havendo expressa indicação médica para a utilização dos 

serviços de 'home care', revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não 

pode prevalecer.”30. 

Da mesma forma, no estado do Rio de Janeiro, por causa das repetitivas demandas e 

após a realização de um mapeamento de ações individuais no Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro (TJRJ) no qual foi identificada a negativa sistemática das operadoras em fornecer o 

serviço de home care o Procon-RJ entrou com uma Ação Civil Pública (0038771-

                                                           
30 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Súmula 90. Disponível em: 

<https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Biblioteca/Biblioteca/Legislacao/SumulasTJSP.pdf>. Acesso em: 01 

de jul. 2019. 

LOCALIDADE DAS AÇÕES

SÃO PAULO

RIO DE JANEIRO

DISTRITO FEDERAL

PERNAMBUCO

MATO GROSSO

https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Biblioteca/Biblioteca/Legislacao/SumulasTJSP.pdf
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78.2019.8.19.0001)31 contra determinados planos de saúde e obteve liminar na Justiça que 

determinou o pagamento de multa de R$ 100 mil por cada negativa de cobertura.  

Na avaliação do Procon-RJ, no entanto, as justificativas não são suficientes para que as 

empresas neguem a internação domiciliar, devendo prevalecer a proteção à vida dos 

consumidores. A autarquia ressalta que a as decisões do TJRJ já geraram uma súmula que 

considera abusiva a negativa de cobertura do fornecimento de home care com base em cláusula 

contratual. O rol de procedimentos estipulado pela ANS, acrescenta o Procon-RJ, é 

exemplificativo, na medida em que se trata de rol mínimo de cobertura obrigatória. Neste 

contexto, diz, o fato do home care não estar ali elencado não importa dizer que a cobertura está 

vedada.Segundo a autarquia, as operadoras alegam que esta não é uma obrigação estabelecida 

pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) ou que o serviço não consta no contrato.  

Contra essa decisão, a Amil interpôs agravo, alegando que a liminar ignora a Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e viola jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ). Segundo a operadora, a liminar promove a liberação do home care e gera um severo 

desequilíbrio atuarial na rede de contratos de planos e seguros de saúde, repercutindo sobre toda 

a massa de consumidores, podendo trazer prejuízos clínicos aos pacientes. 

No recurso, a operadora argumentou que o perigo de morte generalizada não existe, uma 

vez que o pedido de internação domiciliar pressupõe que o consumidor já está internado no 

hospital, com todo o acompanhamento médico necessário.Ao julgar o agravo, a 

desembargadora Maria Aglaê Tedesco Vilardo acolheu os argumentos da Amil e suspendeu a 

liminar. 

 

4.2. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

Na pesquisa exposta no tópico anterior, foi aparente que na maioria das vezes o 

provimento foi favorável aos pacientes. Dos casos que chegaram ao Tribunal, as Turmas, na 

maioria das vezes, por unanimidade, votaram a favor da parte mais frágil dessa relação 

contratual, mantendo assim a sentença de 1º grau.Prevaleceu assim, o entendimento que as 

cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar 

(plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em obediência 

                                                           
31 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Ação Civil Pública 0038771-

78.2019.8.19.0001.Disponível em: <http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v 

=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2019.001.030073-8>. Acesso em: 10 de jul. 

2019. 

http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v%20=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2019.001.030073-8
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v%20=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2019.001.030073-8
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ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde, além da busca 

dos fins sociais preconizados pela atual Carta Magna. 

 O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, havendo cobertura para a 

doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento 

necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, tendo em vista 

que em um sistema constitucional que consagra o direito à vida como garantia fundamental e 

inclui o direito à saúde na categoria dos direitos sociais, não é razoável permitir que a parte, 

analisando apenas os aspectos financeiros da lide, opte por deixar de cumprir decisões 

judiciais que determinam o fornecimento de medicação/ tratamento de alto custo. 

 

4.3. Decisões quanto o cabimento de dano moral 

Ainda pairam dúvidas sobre reparação por dano moral e uma delas condiz na pergunta 

se é possível quantificar financeiramente uma dor emocional ou determinado aborrecimento. 

De acordo com a Constituição Federal de 1988 os juízes somam, dividem e depois multiplicam 

para chegar a um padrão referente às indenizações. 

O STJ enfrenta o valor do dano moral com dupla função: reparar todo e qualquer dano 

para minimizar a dor da vítima e também punir o defensor para que o mesmo não venha 

acontecer, porem infelizmente isso não acontecem com empresas de grande porte, que visam 

apenas o lucro. O próprio STJ definiu algumas quantias para determinados tipos de 

indenizações, conforme as apreciações dos casos expostos acima, os pedidos mais recorrentes 

que chegaram ao STJ diligenciado são os de redução do dano moral.A jurisprudência do STJ é 

iterativa no sentido de configurar dano moral indenizável a recusa injustificada pela operadora 

de plano de saúde à cobertura de despesas com serviço de internação domiciliar (home care) 

prescrito pelo médico ao beneficiário. 

Nos casos em tela, o montante indenizatório referente aos danos morais fixadas na 1ª 

instância oscilaram entre os valores de R$ 4.000,00 10.000,00 e 30.000,00 reais.Essa variação 

decorreu da recusa indevida ao fornecimento do serviço de home care prescrito pelo médico, 

da recusa injustificada e falta de pactuação, e no caso de morte do paciente, pode até ser fixado 

uma quantia no valor de R$100.000,00 reais a cada genitor. Neste caso específico, observou-se 

um processo em que em razão dos pais terem sofrido a perda prematura de seu filho, ainda bebê, 

por má prestação do serviço de plano de saúde - Home Care - contratado com a operadora, 

consistente em não ter sido providenciado o aparelho de ventilação mecânica solicitado pelo 

profissional que acompanhava a criança, o juiz condenou o plano de saúde no pagamento de 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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danos morais no valor de R$ 100.000,0032. Todos esses valores foram confirmados pelo 

Superior Tribunal de Justiça como não exorbitante, respeitando assim os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e, por conseguinte, alterar esse valor atrai o óbice da 

Súmula 7/STJ: “a intervenção da egrégia Corte para alterar os valores fixados pelas instâncias 

ordinárias a título de reparação por danos morais somente se justifica nas hipóteses em que 

estes se mostrem ínfimos ou exorbitantes”33. 

Em resumo, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada, 

pela operadora de plano de saúde, em autorizar cobertura financeira de tratamento médico, a 

que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por 

agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. É a 

caracterização de dano in re ipsa, que é aquele dano moral já presumido por determinada ação, 

é um direito adquirido, ou seja, o ato diz por si só, sendo dispensado provas que o confirmem. 

 

4.4 A judicialização das relações contratuais de prestação de serviços de saúde 

suplementar do direito ao home care 

Para finalizar sobre o importante tema, analisemos a Constituição Federal, mais 

precisamente no inciso XXXV do artigo 5º, consagra: “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça de direito”34. Tendo como base tal preceito constitucional, é 

importante ressaltar a corriqueira presença de demandas envolvendo a saúde, inclusive quando 

o objeto discutido é o fornecimento do tratamento de home care para o paciente, custeado pelo 

plano de saúde, onde com isso, consagra cada vez mais a ideia de judicialização desse setor.  

Em breve síntese, home care nada mais é do que a atenção à saúde no domicílio, 

permitindo ao paciente ser internado em sua própria residência, com o cuidado intensivo e 

multiprofissional, caracterizado pelo deslocamento de uma parte da estrutura hospitalar para o 

seu lar. É uma modalidade que tem se revelado uma opção segura e eficaz, direcionada a 

pacientes portadores de doenças crônicas ou agudas. A procura dos serviços domiciliares vem 

do fato de ser um sistema que traz inúmeras vantagens tanto para o paciente, que corre menos 

risco de infecção, e que conta com a presença constante de seus familiares e com o conforto de 

                                                           
32 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AgInt no AREsp 808104/DF. Disponível em: 

<https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?processo=808104&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=tr

ue>. Acesso em: 10 de jul. 2019. 
33 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AgRg na Reclamação nº 4.847-SE. Disponível em: 

<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/18322760/agravo-regimental-na-reclamacao-agrg-na-rcl-4847-se-

2010-0178294-5/inteiro-teor-18322761>. Acesso em: 01 de jul. 2019. 
34BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. Acesso em: 01 de maio 2019. 

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?processo=808104&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?processo=808104&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/18322760/agravo-regimental-na-reclamacao-agrg-na-rcl-4847-se-2010-0178294-5/inteiro-teor-18322761
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/18322760/agravo-regimental-na-reclamacao-agrg-na-rcl-4847-se-2010-0178294-5/inteiro-teor-18322761
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm
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sua residência, quanto ao fato de ser menos custoso para a operadora de saúde, comparado ao 

regime de internação hospitalar. 

Todavia, o beneficiário ao procurar seu plano de saúde para que autorize a internação 

domiciliar, recebe, na maioria das vezes, a negativa para tal tratamento, sob o fundamento de 

exclusão contratual, mesmo existindo vantagens para ambas às partes.Diante da negativa dos 

planos de saúde, os pacientes e consumidores não possuem outra solução a não ser buscar o 

Poder Judiciário para que seja concedido o tratamento que melhor atende suas 

necessidades.Essa constante intervenção do Poder Judiciário é sinal de que o setor apresenta 

falhas e que a atuação dos órgãos administrativos fiscalizadores não vem sendo suficientes para 

coibir a incidência de práticas abusivas e em desacordo com as normas.  

No âmbito dos contratos de planos de assistência à saúde suplementar, existem 

específicas cláusulas abusivas que são impostas aos consumidores. Estes acabam se 

submetendo à tais abusividade, não ocasionalmente, mas por carência de informação. Os 

contratos que contém as referidas cláusulas abusivas, muito frequentemente, passam a ser 

analisados pelo Poder Judiciário. Tendo em vista o caráter limitativo dos direitos dos aderentes, 

os consumidores buscam o reconhecimento da nulidade de tais cláusulas. Assim, a grande 

demanda envolvendo os planos privados de saúde vem gerando uma verdadeira judicialização 

da saúde. 

De toda forma, os Tribunais têm decidido reiteradamente a respeito do direito à saúde 

com fundamento na dignidade da pessoa humana, no sentido de que a proteção à saúde é um 

direito subjetivo do cidadão. Seria um direito passível de proteção e vinculativo do Estado, sem 

excluir desse contexto o direito à vida. Além disso, em determinados casos, há inclusive a 

aplicação de indenização por danos morais. 

Com isso, a Justiça se torna a principal aliada do consumidor contra as negativas dos 

planos de saúde, especificamente, quanto aos serviços de home care. Assim, ao se identificar 

as demandas sobre planos de saúde/ home care encaminhadas ao Judiciário e possível também 

visualizar as falhas de regulamentação e o impacto da atuação estatal.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho realizou uma breve síntese acerca do conceito, histórico, origem, 

requisitos, formas e princípios a serem aplicados junto aos contratos de modo geral, amparados 

por uma análise doutrinária e jurisprudencial. Ademais, fez-se um estudo mais detalhado acerca 

da espécie de contrato de adesão, uma forma de contratação em massa, muito usual atualmente, 

e disponíveis em nosso ordenamento jurídico. Além disso, foi feita uma delimitação da espécie 

contratual, sendo estudado os contratos de adesão de operadoras de plano de saúde em 

tratamento com home care, abordando detalhadamente seu conceito, suas transformações, seu 

amparo legislativo, suas características, os direitos e deveres das operadoras, bem como uma 

análise minuciosa do que seriam cláusulas abusivas dentro dessa relação e quais eram os 

posicionamentos adotados pelo Tribunal Superior de Justiça. 

O presente trabalho esclareceu também de forma objetiva as abusividades mais comuns 

vislumbradas nos contratos de adesão, tendo como base de pesquisa o contrato realizado por 

empresa de assistência privada à saúde, quando confrontadas suas cláusulas com as previsões 

legais acercados direitos do consumidor. O que se percebe é que por esses contratos serem 

elaborados exclusivamente pela contratada, a incidência de apresentarem cláusulas claramente 

abusivas, delegando suas responsabilidade ao cliente consumidor em diversas situações, como 

por exemplo, a questão da carência, a interrupção da prestação de serviços, onde o consumidor 

possui um tempo pré-estabelecido, contratualmente, para usufruir a certos serviços, se torna 

usual. 

A regulamentação específica do setor de saúde suplementar no Brasil surgiu um pouco 

tarde, veio apenas com o advento da Lei nº 9.656/98, pois antes as relações eram regidas pela 

Constituição Federal e pelo Código Civil, e posteriormente, com a criação do Código de Defesa 

do Consumidor. Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, teve-se um avanço na 

área, pois, com base nesse diploma legal, o consumidor não precisava mais comprovar a atitude 

dolosa ou culposa do plano de saúde, uma vez que se passou-se a ser caracterizada a 

responsabilidade objetiva das operadoras de saúde.  

Portanto, mesmo existindo a tutela da legislação constitucional e infraconstitucional, até 

mesmo criando órgãos de natureza controladora e fiscalizadora da atuação das empresas 

privadas de assistência à saúde, ainda se observa a proliferação de desdobramentos nos 

contratos provindos desses entes privados, a fim de beneficiar aquele que detém o poder de 

elaborar as cláusulas que regerão a atividade oferecida ao consumidor, por conta de relações de 

consumo estatuídas por contratos de adesão.E com isso o entendimento do Poder Judiciário tem 

caminhando para a busca do equilíbrio contratual, visando a proteção da parte mais fraca, 
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respeitando sempre os princípios da dignidade da pessoa humana e relativizando o da força 

obrigatória dos contratos. 
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