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RESUMO 

 
 
Dentre os surdos profundos, existem alguns que são indicados a um tratamento médico 
cirúrgico denominado implante coclear, que visa “devolver a audição” ao paciente. Este 
procedimento está no rol de procedimentos de cobertura mínima obrigatória pelos planos de 
saúde, definido pela Agência Nacional de Saúde, de forma que, atualmente, não há controvérsia 
quanto à cobertura do procedimento cirúrgico em si.  No entanto, ao longo dos anos de uso 
destas próteses, elas apresentam “defeitos”, cujos valores de conserto são altíssimos. Este 
trabalho visa, através de pesquisas documentais e análises jurisprudenciais, enquadrar os 
contratos de assistência médica à saúde como contratos de uma relação de consumo e analisar 
a vulnerabilidade do paciente surdo enquanto consumidor em uma relação contratual de 
assistência médica, quando, após a cirurgia e ativação do Implante Coclear, este vem a 
apresentar defeitos depois de já encerrados os prazos das garantias legal e contratual. Desta 
forma, tem por objetivo verificar se o deficiente auditivo está inserido entre os chamados 
“consumidores hipervulneráveis”, em virtude de sua surdez. Objetiva, ainda, verificar a 
responsabilidade das operadoras de planos de saúde no tocante à manutenção e substituição de 
próteses auditivas que venham a apresentar defeitos ao longo de seu uso regular pelo paciente. 
Por fim, tenciona verificar se o Judiciário, em suas decisões, tem sido favorável ao consumidor, 
compreendendo as peculiaridades de suas demandas. Através das metodologias empregadas, 
verificou-se a incidência de princípios positivados no Código de Defesa do Consumidor, que 
garantem a proteção do paciente-consumidor e reconhecem o direito à saúde como mínimo 
existencial à garantia da dignidade humana. 
 
Palavras-chave: Direito do Consumidor; Contrato de Assistência Médica; Vulnerabilidade 
Potencializada; Hipervulnerabilidade do Consumidor; Direito à Saúde.  



ABSTRACT 

 

Among the deaf people, there are some who are referred to a surgical medical treatment called 
a cochlear implant, which aims to "restore hearing" to the patient. The cochlear implant 
procedure is in the list of procedures of minimum compulsory coverage defined by the National 
Health Agency, so that, currently, there is no controversy regarding the coverage of the surgical 
procedure itself. However, due to the normal wear and tear, these prostheses end up showing 
"defects", of which repair costs are very high. Through documentary research and 
jurisprudential analysis, this work aims to frame health care contracts as contracts for a 
consumer relationship. It also aspires to analyze the vulnerability of the deaf patient as a 
consumer in a contractual relationship of medical care when, after surgery and activation of the 
Cochlear Implant, this one comes to present defects after the terms of the legal and contractual 
guarantees have already been closed. In this way, it endeavors to verify if the hearing impaired 
are inserted among the so-called "hypervulnerable consumers", due to their deafness. It also 
seeks to verify the responsibility of the operators of health care plans regarding the maintenance 
and replacement of hearing aids that may present defects during their regular use by the patient. 
Finally, it intends to verify if the Judiciary, in its decisions, has been favorable to the consumers, 
understanding the peculiarities of their demands. Through the methodologies employed, the 
incidence of positived principles in the Consumer Defense Code were verified, which guarantee 
the protection of the patient-consumer and recognize the right to health as a minimum 
existential condition to the assurance of human dignity. 

Keywords: Consumer Law; Medical Assistance Agreement; Potentialized Vulnerability; 
Hypervulnerability of the Consumer; Right to Health.  
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo censo realizado em 2010 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), cerca de 9,7 milhões de brasileiros possuem deficiência auditiva, o que representa 

5,1% da população brasileira. Deste total cerca de 2 milhões possuem a deficiência auditiva 

severa.  

A perda auditiva em grau entre severa a profunda torna o paciente um possível candidato 

ao Implante Coclear, que é composto por uma parte interna, que é inserida durante a cirurgia, e 

uma parte externa, o processador de fala. É necessário que se faça uma bateria de exames 

médicos interdisciplinares (clínico, fonoaudiológico, psicológico e social), a fim de verificar a 

a viabilidade e indicar o paciente ao tratamento. Aprovado neste processo seletivo, passa pela 

cirurgia e, posteriormente, ativa o processador de fala.  

Enquanto a parte interna tem vida útil prevista em 10 ou 15 anos, o que implica apenas 

em uma revisão médica para verificar se há real necessidade de troca, a parte externa pode se 

deteriorar com o uso normal. Recentemente, um modelo de processador de fala de uma das 

empresas especializadas em Implante Coclear começou a apresentar uma série de defeitos em 

seus botões, usados para ligar/desligar o aparelho e controlar o volume e os programas. Os 

paciente usuários deste modelo, que foram submetidos à cirurgia em épocas próximas (entre os 

anos 90 e 2000), começaram a relatar esses problemas nas comunidades e à empresa. 

Enquanto no SUS (Sistema Único de Saúde) as manutenções são garantidas pelos 

próprios Centros Especializados, os pacientes conveniados a planos de saúde encontraram-se 

frente a uma manutenção de custos milionários. Assim, viram o Poder Judiciário como saída, 

visando fazer com que os planos de saúde cobrissem a manutenção das peças defeituosas. 

Alguns dos usuários, ao receber o relatório técnico da revisão especializada de seus aparelhos, 

foram informados que a única solução seria fazer um upgrade, trocando seus processadores de 

fala por modelos mais recentes do mercado, a ser arcado por cada paciente. 

Essa resposta oferecida pela empresa, no entanto, é ainda mais inviável ao consumidor, 

visto que o valor inicial de cada processador de fala é estimado em R$50.000,00 (cinquenta mil 

reais), podendo variar de acordo com o modelo escolhido e o kit de acessórios obrigatórios 

apropriado para cada paciente. Mais uma vez, o meio escolhido foi acionar o Judiciário, 

objetivando, mais uma vez, que o plano de saúde arcasse com todas as custas do upgrade. 

Tempos depois, a empresa anunciou que não mais fabricaria o modelo que se tornou 

defeituoso; inicialmente, não haveria peças de reposição, mas, temendo mais ações judiciais 
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contra si, informaram que estas seriam produzidas até que todos os pacientes trocassem seus 

processadores por outros mais modernos, o que leva de volta ao problema do custeio. 

Portanto, tendo em vista essas ondas de acesso ao Poder Judiciário buscando o direito 

de ouvir e permanecer com a qualidade de vida que conquistou ao ativar os Implantes Cocleares, 

os pacientes têm gerado grandes gastos aos planos de saúde, por determinação judicial.  

Assim, o objetivo deste trabalho é, através de análise jurisprudencial, pesquisa de 

portarias e regulamentações da Agência Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde do Brasil 

e leitura da doutrina, verificar a responsabilidade das operadoras de plano de assistência médica 

à saúde na manutenção das próteses auditivas e analisar, com mais profundidade, a reação do 

Judiciário a estas demandas, a vulnerabilidade do surdo implantado como consumidor em seu 

contrato de assistência médica e com a empresa fornecedora dos Implante Coclear, além de 

verificar qual seria o prazo razoável para garantir as manutenções, para que sejam custeados 

pelos planos de saúde. Ademais, intenciona verificar se as decisões judiciais têm sido 

compatíveis com as normas vigentes de defesa do consumidor e seus princípios. 
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1. OS IMPLANTES COCLEARES, SUA IMPORTÂNCIA E GANHO NA 

QUALIDADE DE VIDA.  

 

A perda auditiva em grau entre severa a profunda torna o paciente um possível candidato 

ao Implante Coclear. Aprovado no processo seletivo, após uma bateria de exames médicos, 

passa pela cirurgia e, posteriormente, ativa o processador de fala. Ocorre que o Implante 

Coclear é composto por uma parte interna, que é inserida durante a cirurgia, e uma parte externa, 

o processador de fala. 

Enquanto a parte interna tem vida útil prevista em 10 ou 15 anos, o que implica apenas 

em uma revisão médica para verificar se há real necessidade de troca, a parte externa pode se 

deteriorar com o uso normal.1 No SUS as manutenções são garantidas pelos próprios Centros 

Especializados, os pacientes conveniados a planos de saúde encontraram-se frente a uma 

manutenção de custos milionários. Assim, viram o Poder Judiciário como saída, visando fazer 

com que os planos de saúde cobrissem a manutenção das peças defeituosas. 

Destarte, cumpre passar ao estudo da presente monografia, a começar pela explicação 

de o que é o implante coclear e como ele beneficia os pacientes que são indicados a este tipo de 

tratamento. 

 

1.1. IMPLANTE COCLEAR: QUALIFICAÇÃO, INDICAÇÃO E BENEFÍCIOS. 

 

Em 2016, a Agência Nacional de Saúde, em parecer técnico de número 16, definiu os 

Implantes Cocleares como “próteses computadorizadas que substituem parcialmente as funções 

da cóclea (órgão da audição) transformando energia sonora em sinais eletroquímicos e 

codificando estes sinais de uma maneira significativa ao córtex auditivo”.2 

Na portaria GM/MS n. 2.776, publicada em 18 de Dezembro de 2014 pelo Ministério 

da Saúde, foram definidas as Diretrizes Gerais para a Atenção Especializada às Pessoas com 

Deficiência Auditiva no Sistema Único de Saúde (SUS), o Implante Coclear é apontado como 

“uma opção de tratamento cirúrgico para pacientes, adultos e crianças, com deficiência auditiva 

                                                           
1 Informações obtidas pela autora em conversas informais com médicos especializados e outros pacientes 
beneficiados com estas próteses auditivas, através de um grupo exclusivo deles na rede social Facebook e de 
encontros pessoais, ao longo de vários anos.  
2 BRASIL. Agência Nacional de Saúde. Parecer n. 16/2016. 2016, p. 06. Disponível em 
<http://www.ans.gov.br/images/stories/parecer_tecnico/uploads/parecer_tecnico/_parecer_2016_16.pdf.> Acesso 
em 06/11/2017. 
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sensório-neural profunda bilateral que obtêm pouco ou nenhum benefício com AASI (Aparelho 

de Amplificação Sonora Individual)”.3 

A surdez sensório-neural ocorre no ouvido interno, quando as células ciliadas 

presentes dentro da cóclea ou os condutores nervosos sofrem alguma deterioração, impedindo 

que os sinais do ouvido cheguem ao cérebro. Pode ser unilateral ou bilateral, leve ou profunda. 

Sua própria nomenclatura indica que, neste caso, o ouvido interno é afetado (perda sensorial), 

bem como que há algum comprometimento do nervo auditivo (perda neural). A perda auditiva 

sensório-neural pode ser de grau leve, moderado, severo ou profundo.4 

A surdez profunda é uma deficiência que afeta a personalidade e o convívio social do 

paciente. Crianças com surdez profunda muitas vezes são diagnosticadas com distúrbios 

psiquiátricos como autismo, devido ao isolamento social que essa deficiência provoca. Esta 

deficiência incapacita os indivíduos de escutarem sons de ambiente, que muitas vezes exercem 

a função de “sinais de alarme” em situações do cotidiano, além de não permitir a modulação 

vocal, tornando a voz esteticamente ruim.5 

A maioria dos pacientes com perda auditiva, incluindo casos de perdas severas, é 

beneficiada com o uso de prótese convencional. No entanto, as próteses convencionais, por 

serem apenas “amplificadores sonoros”, necessitam de uma reserva coclear – ou seja, de uma 

certa quantidade de células ciliadas que estejam em pleno funcionamento - suficiente para que 

o paciente tenha bom aproveitamento de seu uso, com boa percepção do som e discriminação 

da fala. Os pacientes com pouca reserva coclear não conseguem boa discriminação mesmo com 

a amplificação sonora, razão pela qual o implante coclear é uma alternativa para a reabilitação 

da deficiência auditiva.6 

O implante coclear é composto por duas unidades, uma externa, usada pelo paciente, 

conforme sua vontade7, contendo: 

a) Microfone direcional: situado no compartimento retroauricular (atrás da orelha), 

capta a informação acústica e converte-a em sinais elétricos; 

                                                           
3 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS n. 2.776/2014. 2014, p. 05. Disponível em 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_gerais_atencao_especializada_pessoas_deficiencia_auditiv
a_SUS.pdf. Acesso em 06/11/2017.   
4 MED-EL. Tipos de perda auditiva. Disponível em: http://www.medel.com/br/hearing-loss/. Acesso em: 
31/10/2017. 
5 MONTEIRO, Márcia Cavadas. Material Pessoal. Seminário de Fonoaudiologia apresentado em 2012, p. 01. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem, p. 01-02. 
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b) Processador de fala externo: filtra, analisa e digitaliza o som em sinais 

codificados de acordo com uma estratégia pré-definida; sua função principal é 

converter a informação transmitida pelo microfone em estímulos elétricos que 

representem aspectos da fala que podem ser percebidos pelos pacientes 

c) Antena transmissora: envia os sinais codificados de rádio FM para o receptor 

d) Receptor/estimulador: é uma das partes internas do implante, fica debaixo da 

pele, e libera energia elétrica adequada para o feixe de eletrodos inseridos na cóclea; 

e) Feixe de eletrodos: estimulam as fibras nervosas remanescentes na cóclea. 

É um tratamento indicado para casos muito específicos, com estudo prévio de equipe 

interdisciplinar, composta por médico otorrinolaringologista, fonoaudiólogo, psicólogo e 

assistente social. São procedimentos de alta complexidade, que demandam a existência de 

serviços altamente especializados8, razão pela qual poucos são os centros cirúrgicos autorizados 

a realizar este tipo de procedimento cirúrgico.  

Ademais, não basta apenas a cirurgia. É necessário, ainda, o acompanhamento de 

pacientes com implante coclear9, que consiste em três etapas: o transoperatório, que realiza o 

exame de potencial evocado eletricamente no sistema auditivo (telemetrias – impedância e 

compliância dos eletrodos, telemetria de respostas neurais); a ativação, que deve ocorrer no 

prazo máximo de 45 dias após o ato cirúrgico, onde é ativado o dispositivo interno (os eletrodos 

inseridos na cóclea) e a adaptação da unidade externa, além de nova telemetria neural e 

mapeamento/programação dos processador de fala; e o acompanhamento, em que serão feitos 

exames para acompanhar a evolução do paciente, o mapeamento e balanceamento dos 

eletrodos.  

A frequência do acompanhamento depende da indicação do fonoaudiólogo, sendo 

certo que, no primeiro ano, a consulta deve ser bimestral. Aliado a isto, existe a obrigatoriedade 

da terapia fonoaudiológica, a fim de que o paciente passe a discriminar o “som puro”, ou seja, 

compreenda o que está ouvindo. 

Os resultados audiológicos dos pacientes com implante coclear são muito subjetivos 

e, por isso mesmo, bastante diversos. Alguns pacientes adultos implantados conseguem se 

comunicar sem o apoio da leitura labial, outros conseguem ir além e adquirem a habilidade de 

falar ao telefone, enquanto outros conseguem apenas escutar sons ambientais e melhorar suas 

                                                           
8 MINISTÉRIO DA SAÚDE, Portaria GM/MS n. 2.776/2014 da ANS, p. 05. 
9 Ibidem, p. 14-16. 
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habilidades de leitura labial. Alguns fatores contribuem para o sucesso do implante, como, por 

exemplo, o tempo de surdez, a idade em que foi implantado, suas habilidades cognitivas, as 

habilidades de leitura labial e a audição residual.10 

A maioria das crianças implantadas apresenta surdez pré-lingual ou perda congênita e, 

por isso, não apresentam memória da linguagem falada. No entanto, essas crianças utilizam o 

som produzido pelo implante coclear para desenvolver sua produção e percepção de fala e 

habilidades auditivas.11 

O implante coclear é uma alternativa para os pacientes com surdez profunda, embora 

alguns apresentem melhores resultados que outros. Eles permitem uma grande mudança da 

qualidade de vida para os surdos, pois suas consequências são: aumentar a independência desses 

pacientes, dar maior motivação, diminuir o sentimento de solidão e insegurança, e, assim, 

melhorar a vida social dos surdos implantados.12 

Assim, ao oferecer uma nova qualidade de vida, o implante coclear surge como 

tecnologia capaz de oferecer, ao indivíduo surdo, uma nova perspectiva de dignidade da pessoa 

humana.  

Ao romper as barreiras impostas pela surdez, com o auxílio destas próteses auditivas, 

o paciente passa a viver em uma nova realidade, onde pode experimentar os sons de ambiente 

como “sinais de alarmes”, ao invés de somente pistas visuais, pode conhecer as músicas, 

desenvolver habilidades que dependam da audição, ganha mais segurança para se inserir no 

mercado de trabalho ou ingressar em um curso de nível superior, dentre outros. 

Após o implante coclear, o conceito de mínimo vital – que vai ser explicado e 

desenvolvido ao longo deste capítulo – é transformado e, consequentemente, a ideia de uma 

vida digna, posto que o surdo, antes em um mundo silencioso, agora ingressou o mundo dos 

sons e nele passou a viver. 

 

1.2. O DIREITO À QUALIDADE DE VIDA. 
 

                                                           
10 MONTEIRO, 2012, p. 09. 
11 Ibidem, p. 10. 
12 Ibidem, p. 11. 
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A dignidade da pessoa humana é o fundamento de todo o sistema constitucional, 

estando elencada no inciso III do art. 1º da Constituição brasileira, e “funciona como princípio 

maior para a interpretação de todos os direitos e garantias conferido às pessoas do texto 

constitucional”.13 

Raquel Santos de Santana, citando Ingo Wolfgang Sarlet, define a dignidade da pessoa 

humana como 

 

[...] a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor 
do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais 
que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante 
e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas 
para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa 
co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão dos 
demais seres humanos.14 

 

Ivone Ballao Lemisz entende que este princípio é o “norteador que vai dar a pessoa o 

direcionamento a ser seguido, suas atitudes serão referenciadas neste balizador, afinal todo ser 

humano busca o respeito e o reconhecimento por partes dos seus semelhantes”15, pois esta é a 

condição mínima para a existência humana, de maneira que o Direito deve, sempre, atuar de 

forma a possibilitar o pleno desenvolvimento da pessoa, o que resultará em sua valorização.16  

Em sua obra “Curso de Direito do Consumidor”, Rizzatto Nunes também traz o 

conceito de “mínimo vital”17, teoria do jurista brasileiro Celso Antônio Pacheco Fiorillo, que 

consiste em dizer que, para que a dignidade da pessoa humana seja respeitada, devem ser 

assegurados, de forma concreta, todos os direitos sociais elencados no art. 6º da Constituição 

Federal de 1988, dentre eles, o direito à saúde; assim, para falar em dignidade da pessoa 

humana, o mínimo vital deve ser garantido e implementado concretamente na vida do cidadão. 

                                                           
13 RIZZATTO NUNES, Curso de direito do consumidor. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 63. 
14 SANTANA, Raquel Santos. A dignidade da pessoa humana como princípio absoluto. 2010. Disponível em: 
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5787/A-dignidade-da-pessoa-humana-como-principio-absoluto. 
Acesso em 03/12/2017. 
15 LEMISZ, Ivone Ballao. O princípio da dignidade da pessoa humana: reflexão sobre o princípio da 
dignidade humana à luz da Constituição Federal. 2010. Disponível em: 
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5649/O-principio-da-dignidade-da-pessoa-humana. Acesso em 
03/12/2017. 
16 Ibidem. 
17 RIZZATTO NUNES, 2011, p. 63. 
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Ademais, outro princípio basilar da Carta Maior é o da garantia do direito à vida, que 

é cláusula pétrea, previsto no art. 5º da CF/88; este direito está intimamente ligado à dignidade 

da pessoa humana, razão pela qual deve-se interpretar este princípio como a garantia de uma 

vida digna. 

A garantia da vida e dignidade é a garantia de uma qualidade de vida, e isto está 

intrinsecamente relacionado ao direito à saúde, posto que o art. 225 da CF/88 estabelece que 

“todos têm direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

A saúde está no rol dos direitos sociais previstos no art. 6º da Constituição Federal 

brasileira. Os direitos sociais, segundo José Afonso da Silva, “disciplinam situações subjetivas 

sociais ou grupais de caráter concreto”, sendo que “os direitos econômicos constituirão 

pressupostos da existência dos direitos sociais, pois sem uma política econômica orientada para 

a intervenção e participação estatal na economia não se comporão as premissas necessárias ao 

surgimento de um regime democrático de conteúdo tutelar dos fracos e dos mais numerosos”.18 

Pedro Lenza teoriza que os direitos sociais, na CF/88, têm dupla vertente, 

principalmente no que diz respeito à saúde: a) natureza negativa, onde o Estado ou o particular 

devem abster-se de praticar atos prejudiciais a terceiros; b) natureza positiva, em que o Estado 

tem o dever prestacional, a fim de garantir o direito social.19 

O direito à saúde, de acordo com Giorgio Berti, é  

 

[...] a síntese de um complexo de situações que não se podem desembaraçar e 
não aceitam nem mesmo definições precisas, nem uma segura colocação em 
uma das duas esferas em que solidamente se subdivide a ordem jurídica, isto 
é, aquela do direito subjetivo e aquela do direito objetivo. Paradoxalmente, a 
condição absoluta do direito à saúde, proclamada pela jurisprudência para lhe 
afirmar a possibilidade de tutela por parte do juiz, é o fruto da síntese das 
múltiplas relatividades deste direito, que não é mais tanto individual a refutar 
ou a afastar a validade social e não é tanto social ou coletivo a diminuir ou a 
esmagar o valor individual que nele se encerra.20  

 

                                                           
18 LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1182. 
19 Ibidem, p. 1183. 
20 BERTI, Giorgio apud SCAFF, Fernando Campos. Direito à saúde do âmbito privado – contratos de adesão, 
planos de saúde e seguro-saúde. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 17. 
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A partir da tese de Berti, Fernando Campos Scaff aponta que “[...] a noção de perda de 

saúde deve ser hoje entendida como acrescida de uma dimensão muito mais ampla que aquela 

clássica, oriunda das ideias da patologia e da clínica, de modo a compreender toda e qualquer 

alteração indesejada nos planos físico, mental e social do indivíduo”.21 

O direito à saúde mostra-se como de natureza dúplice, como direito da personalidade 

– inserido nos códigos civis – e como um direito fundamental, positivados em textos 

constitucionais, graças ao avanço tecnológico da medicina e à expansão do acesso da população 

a esses benefícios, o que gerou uma necessidade de regulamentação jurídica das relações 

vinculadas ao ato médico.22  

Desta maneira, diversos ordenamentos jurídicos passaram a reconhecer o direito à 

saúde como direito subjetivo primário da pessoa, conferindo-o um caráter constitucional, além 

de abranger, também, as relações mantidas pelos cidadãos com a Administração Pública. 

O direito à saúde, em suma, visa não somente ao paciente que busca preservar a sua 

saúde, mas também aquele que busca preservar também os outros direitos de sua personalidade, 

que são igualmente protegidos pelos diversos ordenamentos jurídicos. 

 

1.3.  IMPLANTE COCLEAR COMO GARANTIA DE QUALIDADE DE VIDA. 

 

Como explicitado no primeiro tópico, o implante coclear garante ao surdo um novo 

estilo de vida, ao realizar a função de “ouvido biônico”, termo consagrado popularmente para 

referir-se à prótese. Após este tratamento, o indivíduo está apto a, no mínimo, perceber os sons 

do ambiente.  

Uma criança implantada desenvolve sua fala e sua cognição a partir de tudo que passa 

a ouvir com suas próteses auditivas. Um adulto passa a construir sua independência social ao 

conhecer novos sons e ter autoconfiança para coisas simples como trabalhar, resolver problemas 

no banco, por exemplo, sem o auxílio de outro adulto e, em alguns casos, aprendem a falar ao 

telefone, coisa antes inimaginável.23 

Constata-se, portanto, que o implante coclear é uma garantia de qualidade de vida para 

a pessoa com surdez sensório-neural que optou por este tratamento cirúrgico. Assim, a ideia de, 

                                                           
21 SCAFF, 2010, p. 17. 
22 Ibidem. 
23 MONTEIRO, 2012, p. 9-10. 
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um dia, seus implantes cocleares apresentarem defeitos e, consequentemente, não poder usá-

los provoca preocupações, pois não poderão manter o mesmo ritmo de vida sem eles, conforme 

experiência da autora, configurando, desta maneira, a perda de saúde, por ser uma alteração 

indesejada pelo paciente, como explicado na página anterior. 

Retomando o conceito apresentado por Scaff – o direito à saúde como direito da 

personalidade e como direito constitucional – explicado no tópico anterior24, o implante coclear 

é uma concretização do direito à saúde, pois permite o pleno desenvolvimento do surdo como 

pessoa, garantindo a ele o pleno desenvolvimento de sua personalidade e a sua dignidade como 

pessoa humana, de maneira que a luta pelo direito de ter o conserto do componente externo de 

sua prótese custeado pelo plano de saúde – o fornecedor – configura não só um pleito à garantia 

do seu direito à saúde, mas também a garantia dos seus direitos da personalidade. 

                                                           
24 Págs. 4-6 do presente estudo. 
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2. OS PLANOS DE SAÚDE, A AQUISIÇÃO DOS IMPLANTES COCLEARES E A 
IMPORTÂNCIA DO CDC. 

 

Tomando como ponto de partida a concretização do direito à saúde da pessoa surda a 

partir da realização da cirurgia de implante coclear, cumpre discorrer sobre a aquisição dos 

implantes cocleares, sendo o plano de saúde o fornecedor. O Sistema Único de Saúde também 

é fornecedor desta prótese; no entanto, no presente trabalho, abordaremos a o sistema de saúde 

suplementar, no âmbito privado. 

Para tanto, importa conceituar as operadoras de plano de saúde, classificar os contratos 

de planos de saúde e de seguros saúde e enquadrá-los como uma relação consumerista, visto 

que, por envolver o setor privado, que visa ao lucro, oferece um contrato. Portanto, essencial 

analisa-los à luz do Código de Defesa do Consumidor e ressaltar a importância que esta lei 

possui na defesa do paciente surdo que necessita do implante coclear. 

 

2.1. PRECEDENTES HISTÓRICOS RELEVANTES 

 

No âmbito das relações privadas, o atendimento de um médico a seu paciente 

concretiza-se após a celebração de um contrato de prestação de serviço, em que figuram como 

partes o médico – agente responsável pelo atendimento das necessidades e providência relativa 

à saúde- e o paciente ou alguém no seu interesse. Nessa relação jurídica, o objeto da obrigação, 

por parte do profissional de medicina, é a prestação de um atendimento médico que vise à cura, 

ao passo que a obrigação do paciente é pagar este serviço, conforme se extrai do entendimento 

de Ricardo Luís Lorenzetti, citado por Fernando Campos Scaff.25 

Outrossim, citando Enrico Quadri, Scaff aponta que  

 

[...] o caráter sempre cada vez mais complexo da atividade na saúde impõe a 
ela o desenvolvimento em uma estrutura adequada, colocando em destaque o 
momento organizativo-profissional. Um tal transcorrer do caráter tipicamente 
pessoal individual da prestação da atividade a uma sua configuração, 
realmente, organizada colhe relevantes consequências mesmo sobre o plano 
do modelo de responsabilidade que tende, sobretudo em perspectiva, a se 
verificar na matéria.26 

                                                           
25 SCAFF, 2010, p. 99. 
26 Ibidem, p. 26. 
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O direito à saúde, como já apontado anteriormente, é “um conjunto de normas que 

regulam interesses fundamentais dos indivíduos, vinculados à própria personalidade do ser 

humano”.27 Assim sendo, deverão ser garantidos pelo Estado, tanto diretamente quanto através 

da atuação de empresas privadas. Com o intuito de viabilizar a atividade médica de modo mais 

expandido e generalizado, foram surgindo novos modelos de contratação. 

Fernando Scaff, em sua obra, explicita o desenvolvimento da contratação de serviços 

médicos. Inicialmente, desenvolveram-se, em diversos ordenamentos jurídicos, como contratos 

atípicos e, até mesmo, valendo-se de parâmetros pertencentes a outras formas de contratação 

que não o contrato de prestação de serviços, constituindo, assim, tipos contratuais dotados de 

novidades.28 

Discorrendo sobre o tema, o autor aponta que, houve, no direito à saúde, uma evolução 

jurídica, semelhante às enfrentadas em outras disciplinas, que envolviam, principalmente, 

relações de consumo e que culminaram no desenvolvimento do regime de contratação em 

massa.29 

Como as demandas por atendimento médico eficiente eram constantes, surgiram 

empresas privadas que, mediante oferta ao público e a realização de contratos por adesão, 

prestavam assistência à saúde nos limites contratados previamente, mediante uma 

contraprestação financeira.30 

Interessante trazer o relato histórico citado por Scaff, extraído do livro “Erro médico e 

a lei”, de Irany Novah Moraes.31 Segundo este último autor, os EUA foram pioneiros ao criar 

este tipo de contratação. Em 1929, um cidadão norte-americano chamado Justin Ford Kimball 

percebeu os professores de seus filhos, sempre que adoeciam e iam a seu hospital, não tinham 

condições de arcar com as custas médicas. 

Decidiu, portanto, criar um sistema de pré-pagamento das despesas eventuais com 

doença, inspirado no modelo de contrato das seguradoras. A diferença era que, ao invés de 

oferecer indenização em pecúnia para ressarcir os danos provocados pela enfermidade, oferecia 

os devidos cuidados médicos para a cura da enfermidade. Surgiu, assim, a Blue Cross. Este 

                                                           
27 SCAFF, 2010, p. 27. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
30 Ibidem, p. 28. 
31 MORAES apud SCAFF, 2010, p. 105-106. 
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plano foi bem-sucedido, de maneira que, pouco tempo depois, comerciantes também se 

inscreveram, o que, posteriormente, ensejou a Associação dos Hospitais Grupados.32 

Durante a crise de 1930, o plano Blue Cross trouxe inúmeros benefícios à sociedade, 

de maneira que a Associação Americana de Hospitais decidiu adotar o sistema idealizado por 

Kimball. Anos depois, surgiu a Blue Shield, criada pela Associação Médica da Califórnia, que 

inovou ao oferecer serviços médicos-cirúrgicos, ou seja, oferecia uma assistência total, já que 

a primeira fornecia apenas assistência hospitalar.33 

Atualmente, ambas possuem diretrizes semelhantes de assistência médico-hospitalar e 

tornaram-se bastante populares, ainda que surgissem outras empresas similares. No ano de 

1962, estimava-se que cerca de três quartos da população norte-americana estava filiada a 

alguma dessas organizações e constatou-se que isto trouxe vantagens para a economia 

individual. 

Este tipo de contratação, por ser inovador e bastante exitoso, expandiu-se entre os 

países em que o Estado não possuía o monopólio da atuação na assistência à saúde ou que nunca 

teve esta atribuição. 

Na Inglaterra, em 1944, a partir de uma iniciativa estatal, todos os serviços médicos 

da Grã-Bretanha foram nacionalizados em 1946. Na década de 50, Churchill criou o National 

Health Service, onde foi investido cerca de 800 milhões de libras esterlinas e que teve adesão 

quase total por parte da população.  

O informe de imprensa de agosto de 2005, da Associação Brasileira de Medicina de 

Grupo (Abramge) indica evidências de que no Brasil, teriam surgido tais empresas na década 

de 60, como resposta aos pedidos da classe trabalhadora da região metropolitana de São Paulo, 

uma consequência do desenvolvimento industrial. 

Atualmente, de acordo com Scaff34, duas modalidades de entidades que atuam com o 

objetivo de concretizar esse atendimento médico privado, a partir de uma contratação em massa, 

despontam nesse sistema: empresas de plano de saúde e as seguradoras, sendo certo que existem 

outros modelos também vigentes. 

 

                                                           
32 MORAES apud SCAFF, 2010, p. 105-106. 
33 Ibidem. 
34 SCAFF, 2010, p. 28. 
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2.2. PLANOS DE SAÚDE: CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS. 

 

Patrícia Marcos de Oliveira, em sua monografia, aponta que os planos de saúde são, 

normalmente, de iniciativa privada, definindo-os como 

 

[...] contratos revestidos de características especiais que envolvem um feixe 
de relações, com prestação de serviços contínuos, massificados, prestados por 
pequeno grupo de empresas, no geral, com a utilização de terceiros para a 
realização do verdadeiro objetivo contratual, ou seja, a prestação direta do 
serviço ao consumidor. Para a realização de tal desiderato, ocorre uma cadeia 
invisível de fornecedores diretos e indiretos, isto é, médicos, paramédicos, 
prepostos dos hospitais, laboratórios, etc.35 

 

A lei 9.656/1998, relativa à assistência médica define, em seu art. 1º, I, o plano privado 

de assistência à saúde como  

 

[...] prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a 
preço pré ou pós- estabelecido, por prazo indeterminado, com finalidade de 
garantir, sem limite financeiro, assistência à saúde, pela faculdade de acesso e 
atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, 
integrantes ou não da rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a 
assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou 
parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso e 
pagamento direto ao prestador. 

 

As empresas atuantes, por sua vez, são definidas, no inciso II do mesmo artigo, como 

operadoras de plano de assistência médica à saúde, sendo elas “pessoa jurídica constituída sob 

a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa ou entidade de autogestão, que opere 

produto, serviço ou contrato de que trata o inc. I deste artigo”. 

A Agência Nacional de Saúde, dentro de suas atribuições legais, adotou e publicou, 

em 2000, a Resolução de Diretoria Colegiada n. 39, que dispõe sobre a definição, a segmentação 

e a classificação das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde, assim entendidas as 

“empresas e entidades que operam, no mercado de saúde suplementar, planos de assistência à 

saúde, conforme disposto na Lei n 9.656/1998”, no caput do art. 1º desta RDC. Em seu artigo 

                                                           
35 OLIVEIRA, Patrícia Marcos. Responsabilidade civil nos contratos de assistência médica. Monografia – 
Universidade Tuiuti do Paraná. Curitiba, p. 33. 2013. 



23 
 

10, as operadoras de planos de saúde foram classificadas como: I – administradora; II – 

cooperativa médica; III – cooperativa odontológica; IV – autogestão; V – medicina de grupo; 

VI – odontologia de grupo; e VII – filantropia.36 

Rizzatto Nunes, em sua obra “Comentários à Lei de Plano Privado de Assistência à 

Saúde”37, diz que  

 

[...] é preciso lembrar que pessoas jurídicas que operam os planos de 
assistência à saúde são típicas prestadoras de serviços, conforme 
enquadramento no art. 3º, caput c.c o §1º do mesmo artigo do CDC, e os 
usuários dos planos e seguros de saúde são considerados, da sua parte, típicos 
consumidores (art. 2º, caput, do CDC). 

 

Pasqualotto38, em seu livro “A regulamentação dos planos e seguros de assistência à 

saúde”, lembra que, antes da lei 9.656/98, a assistência privada à saúde era regida pelo dec. lei 

73/1966, que estruturou o sistema nacional de seguros privados. 

Os artigos 129 e 130 do referido decreto-lei indicavam que  

 

o seguro-saúde é típico contrato de seguro que tem por finalidade a cobertura 
aos riscos de assistência médica e hospitalar, sendo a garantia o pagamento 
em dinheiro, efetuado pela sociedade seguradora, a pessoa física ou jurídica 
prestadora da assistência médico-hospitalar ao segurado. Ao segurado assiste 
o direito de livre escolha do médico e do hospital [...]. 

 

Seguindo com a definição dos seguros de saúde, expõe que a seguradora, em si, não 

era a prestadora de serviço médico, limitando-se apenas a reembolsar ou pagar despesas de 

tratamento.  

No tocante aos contratos de plano de saúde, como também é conhecida a medicina 

pré-paga, “o beneficiário recebe diretamente do empreendedor uma determinada assistência à 

                                                           
36 RÊGO, Werson. Contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde sob a ótica do Direito do 
Consumidor. Curso de Direito em Saúde Suplementar, 2011, Rio de Janeiro. Judicialização da saúde, Parte I: 
saúde suplementar no direito brasileiro. Rio de Janeiro: EMERJ, 2011, p. 493.  
37 RIZZATTO NUNES apud SCAFF, 2010, p. 104-105. 
38 PASQUALOTTO apud SCAFF, 2010, p. 104-105. 
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sua saúde, definida no contrato, realizando, em contraprestação, um pagamento em dinheiro, 

geralmente periódico”.39  

Destaca, também, que, normalmente, a empresa contratada funciona como 

“organizador do serviço de saúde” e delega ou terceiriza a prestação do serviço, o que resulta 

na “cadeia invisível de fornecedores de produtos e serviços”, citada acima.40 

O advento da lei 9.656/1998 provocou mudanças no sistema legal, normativo e 

fiscalizador da assistência privada à saúde, dando-lhe organicidade, ao definir a natureza dos 

operadores e as modalidades de sua atuação e reconhecendo a especificidade do setor, ao criar 

órgãos de controle, como a Agência Nacional de Saúde. 

Bem elucidativa é a lição de Pasqualotto sobre o cenário brasileiro de assistência à 

saúde, razão pela qual cumpre reproduzir seus escritos: 

 

[...] a assistência à saúde através da iniciativa privada organizou-se, no Brasil, 
em torno de duas modalidades básicas: os seguros e a medicina pré-paga. Esta 
última modalidade apresentou como derivativo as cooperativas de serviços 
médicos. O sistema de trabalho dessas organizações pode ser totalmente 
fechado, quando o organizador impõe ao beneficiário um médico clínico de 
cabeceira, que em caso de necessidade fará o encaminhamento aos distintos 
especialistas (pouco frequente no Brasil), ou um sistema totalmente aberto, no 
qual o beneficiário procura os serviços de sua livre escolha, obrigando-se o 
organizador tão somente a reembolsar as despesas comprovadas (modalidade 
de seguro). A esses dois sistemas externos podem ser agregados outros, 
mistos, em que o organizador fornece uma lista de prestadores de serviços, 
ficando o beneficiário adstrito a escolher limitadamente um deles ou este 
sistema poderá ser combinado com o da livre escolha.41 

 

Ainda que toda a exposição doutrinária seja clara e suficiente para compreender o 

sistema atual de assistência à saúde, faz-se mister esmiuçar as sutilezas do seguro-saúde e do 

contrato de plano de saúde. 

O surgimento e o desenvolvimento do contrato de seguro-saúde, firmado em relações 

de natureza privada, decorrem, sobretudo, da constatação de que o Poder Público é incapaz de 

oferecer um sistema de atendimento à saúde que seja, de fato, universal, abrangente e eficiente. 

                                                           
39 SCAFF, 2010, p. 106. 
40 Ibidem. 
41 PASQUALOTTO apud SCAFF, 2010, p. 106-107. 
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Desta forma, as empresas particulares atuam neste setor de modo complementar – e até mesmo 

preferencial – à atuação direta do Estado. 

Inicialmente, deve-se deixar claro que o referido seguro-saúde difere de outra 

modalidade de seguro vinculada ao direito à saúde, a saber, aquela em que ocorre o 

ressarcimento de danos derivados de ação ou omissão culposa atribuível ao agente de saúde.  

Nesse modelo contratual, é evidente que, ao contrário de outras espécies de seguro, as 

questões vinculadas à saúde não podem ser verdadeiramente imprevisíveis, seja por 

predisposição genética, seja porque o seguro-saúde cobre a medicina preventiva ou por existir 

doenças de maior incidência em um determinado grupo de pessoas, como os idosos, conforme 

muito bem explicitado por Scaff.42 

Isto significa dizer que, neste ponto em particular – a inexistência de risco ou sinistro 

– o seguro-saúde não se conforma aos parâmetros clássicos do contrato de seguro. Scaff, citando 

João Marcos Brito Martins, diz que no contrato de seguro, atribui-se as “consequências 

derivadas da ocorrência de um risco, através do qual a parte, o segurado, transfere a 

probabilidade de perda financeira para outra parte, denominada companhia de seguro”43, e isto 

ocorre mediante pagamento, por parte do contratante, à empresa que se responsabilizará pelo 

ressarcimento de eventual dano.44 

 A finalidade específica do seguro-saúde é ressarcir os custos dos tratamentos médicos 

realizados pelo segurado, sejam eles decorrentes de fatos imprevisíveis ou previsíveis, sem 

distinção. 

Quando o consumidor celebra um contrato de plano de saúde – também conhecido 

como medicina pré-paga –, recebe da empresa contratada a contraprestação consistente na 

realização de determinados tratamentos e atendimentos médicos, a serem realizados por seus 

prepostos, mediante o pagamento antecipado e periódico de uma determinada quantia.45 

Na prática, existe uma aproximação entre as modalidades de contrato seguro-saúde e 

plano de saúde, pois as empresas de seguro-saúde podem indicar uma lista de médicos, hospitais 

e laboratórios a ela vinculados, a quem remunera, com custos preestabelecidos, bem como as 

                                                           
42 SCAFF, 2010, p. 31. 
43 MARTINS apud SCAFF, 2010, p. 29. 
44 SCAFF, 2010, p. 29. 
45 Ibidem, p. 33. 
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empresas de plano de saúde admitem o reembolso, parcial ou total, aos contratantes que foram 

atendidos por profissional de saúde ou hospital que não os indicados em sua lista. 

Dada esta proximidade, a própria lei dos planos de saúde reconheceu estas 

modalidades de contrato sob a alcunha de operadoras de planos de saúde, sem distingui-las na 

prática. 

Verifica-se, portanto, que a prestação de serviços médicos é realizada por meio da 

contratação, por adesão, de seguros-saúde e planos de saúde, que por essa natureza, devem ser 

analisados dentro das perspectivas adequadas a este tipo de contrato e modalidade de negócio 

jurídico, conclusão alcançada por Scaff.46 

 

2.3. OS CONTRATOS MÉDICOS COMO EXPRESSÃO DE UMA RELAÇÃO DE 
CONSUMO. 

 

Diante do debate apresentado ao longo deste capítulo, em que se verifica que os 

contratos médicos se apresentam como contrato de adesão, faz-se mister averiguar a incidência 

do Código de Defesa do Consumidor sobre esta relação contratual, ou seja, se os contratos 

firmados com as operadoras de planos de assistência à saúde figuram como relações 

consumeristas. 

Para tanto, importa delinear o que seria uma relação de consumo. Sérgio Cavalieri 

Filho, citando Cláudia Lima Marques, define os contratos de consumo como  

 

[...] todas aquelas relações contratuais ligando um consumidor a um 
profissional, fornecedor de bens e serviços. Esta nova terminologia tem como 
mérito englobar todos os contratos civis e mesmo mercantis, nas quais, por 
estar presentes em um dos pólos da relação um consumidor, existe um 
provável desequilíbrio entre os contratantes. Este desequilíbrio teria reflexos 
no conteúdo do contrato, daí nascendo a necessidade de do direito regular 
estas relações contratuais de maneira a assegurar o justo equilíbrio dos direitos 
e obrigações das partes, harmonizando as forças do contrato através de uma 
regulamentação especial”.47 

 

                                                           
46 SCAFF, 2010, p. 34. 
47 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Direito do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2008, p. 173. 
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Ainda citando Marques, esclarece que, a partir da análise dos art. 2º e 3º do CDC, abaixo 

transcritos, extrai-se os agentes contratuais – consumidor e fornecedor de produtos ou serviços. 

 

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 consumo. 

Art. 3°: Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 
desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços. 

        § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 

        § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 
crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 

 

Uma vez figurada a relação de consumo, fica o contrato também sujeito à disciplina 

do Código do Consumidor, qualquer que seja sua espécie. Acrescenta, ainda, que  

 

[...] as normas do Código estabelecem um novo regime legal para todas as 
espécies de contratos (exceto os trabalhistas) envolvendo consumidores e 
fornecedores de bens e serviços, não importando se existe lei específica para 
regulá-los [...], pois as normas de ordem pública (art. 1º) estabelecem 
parâmetros mínimos de boa-fé e transparência a serem seguidos 
obrigatoriamente no mercado brasileiro [...].48 

 

Fernando Campos Scaff, ao introduzir o estudo dos contratos de assistência médica, 

afirma que 

 

[...] alguns dos postulados fundamentais da visão clássica acerca dos 
contratos, tais como a livre negociação, a plena liberdade dos contratantes, as 
opções de não contratar etc., simplesmente não existem mais numa grande 
variedade de casos e de circunstâncias verificadas cotidianamente, tal como 

                                                           
48 CAVALIERI FILHO, 2008, p. 174. 
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ocorre, por exemplo, no tocante aos contratos de seguro-saúde e de planos de 
saúde, já referidos nesta obra. 49 

 

Cavalieri explicita que, com o surgimento do Código do Consumidor, criou-se um 

sistema que “aproveitou a estrutura jurídica já existente em todas as áreas do Direito e a ela 

sobrepôs os seus princípios e cláusulas gerais”, de forma que “[...] a disciplina do CDC alcança 

todas as relações de consumo onde quer que venham a ocorrer”.50 

Acrescenta, ainda, que os contratos continuam regidos por leis que digam respeito à 

sua natureza jurídica; no entanto, quando gerarem qualquer relação de consumo, ficam sujeitos 

ao regramento do Código de Defesa do Consumidor e seus princípios51. É o caso em tela, em 

que as operadoras de planos de assistência à saúde estão sujeitas ao regime da lei 9.656/1998 e 

às resoluções e portarias editadas pela Agência Nacional de Saúde, mas no que diz respeito ao 

paciente-contratante, as regras que prevalecem são as do CDC. 

Citando Marques, mais uma vez, Cavalieri afirma que, no que diz respeito aos 

contratos, o campo de aplicação do CDC  

 

[...] será vasto e diferenciado, pois a lei estabelece parâmetros tanto para os 
contratos envolvendo obrigação de dar, de transferir a propriedade ou somente 
a posse do bem, denominados contratos de fornecimento de produtos, quanto 
para os contratos de prestação de serviços. 52 

 

Werson Rêgo, em seu artigo “Contratos de Planos e Seguros Privados de Assistência 

à Saúde sob a Ótica do Direito do Consumidor” (2011), afirma que 

 

não se controverte que as operadoras de planos de assistência à saúde, porque 
agentes no setor da saúde suplementar, estão submetidas aos marcos 
regulatórios respectivos. Entretanto, como atividade econômica desenvolvida 
no mercado de consumo, inafastável a subsunção ao Código de Defesa do 
Consumidor.53 

 

Concluindo esta afirmação, acrescenta que 

                                                           
49 SCAFF, 2010, p. 35. 
50 CAVALIERI FILHO, 2008, p. 174-175. 
51 Ibidem, p. 175. 
52 CAVALIERI FILHO, 2008, p. 175. 
53 RÊGO, 2011, p. 494. 
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sobre a estruturação do setor da saúde suplementar, a definição dos agentes e 
dos produtos regulados, os instrumentos de regulação, os tipos de processos 
administrativos regulatórios, por exemplo, em um diálogo de adaptação, 
incidem as regras do microssistema regulatório do setor da saúde suplementar. 
Por outro lado, no que respeita às relações jurídicas estabelecidas entre os 
agentes regulados e os consumidores, por expressa previsão legal, incidem, 
com primazia sobre as demais, as regras da legislação consumerista.54 

 

Este pensamento de Rêgo converge com os pensamentos de Cavalieri e Marques, 

podendo-se extrair, destas exposições, que não há dúvida quanto à incidência do Código de 

Defesa do Consumidor nos contratos de assistência médica. 

Como os contratos de prestação de serviços à saúde são contratos de massa, observa-

se a regra dos contratos-tipos, que é feita por meio de adesão às cláusulas e disposições 

formuladas previamente pelas empresas, a fim de fornecer ou custear os serviços médicos dos 

indivíduos. Via de regra, este modelo de contrato surge a partir de uma oferta ao público. Ali, 

constarão todos os limites de atendimento, a forma de pagamento, os prazos contratuais, os 

períodos de carência, os reembolsos, etc. 55 

Por ser o contrato de adesão um negócio jurídico com características diferentes dos 

contratos tradicionais, têm recebido um tratamento diferenciado, não só no ordenamento 

jurídico brasileiro, como também em outros países. Entre as regras diferenciadas neste modelo, 

existe a imposição de limites à discricionariedade do proponente, que tem a vantagem técnica 

de elaborar as cláusulas contratuais previamente. Esta regra é própria ao contrato de adesão 

devido à sua forma de contratação. 

De acordo com Fernando Campos Scaff, reconhecendo-se a desigualdade entre as 

partes nesse modelo de contratação, em que o proponente é dotado de vantagens técnicas, 

decorrentes da formulação prévia das cláusulas contratuais, é possível visualizar a evidente 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor nesta situação.56 

Diante da incidência obrigatória do Código de Defesa do consumidor nos contratos 

por adesão, os contratos médicos, por terem esta peculiaridade, são, por este motivo, 

enquadrados como contratos de consumo, onde figuram como partes o paciente e a operadora 

de planos de saúde – de um lado, a empresa de plano de saúde com suas vantagens técnicas e 

                                                           
54 RÊGO, 2011, p. 494-495. 
55 SCAFF, 2010, p. 35. 
56 Ibidem, p. 38. 
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econômicas; do outro, um cidadão de precisa de assistência médica suplementar e optou por 

escolher o setor privado. Ao firmar um contrato de assistência médica, o paciente adentra uma 

relação de consumo com a empresa contratada, sob a égide do CDC, como se pode concluir da 

exposição doutrinária feita neste tópico. 

 

2.4. AQUISIÇÃO DOS IMPLANTES COCLEARES: O PLANO DE SAÚDE COMO 

FORNECEDOR. 

 

Conforme visto, as operadoras de planos de assistência à saúde são, no âmbito do 

direito do consumidor, prestadoras de serviço, ainda que este seja, na verdade, realizados por 

prepostos a elas vinculados. 

No entanto, a fim de alcançar a finalidade desta tese, que é a de verificar se existe a 

responsabilidade de as empresas de plano de saúde e seguros-saúde na manutenção das próteses 

auditivas – os implantes cocleares – e seu upgrade, que não é objeto de estudo do presente 

trabalho, faz-se necessário enquadrá-las como fornecedores. 

A Resolução Normativa n. 387/2015, que atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos 

em Saúde – documento que constitui referência básica para a cobertura assistencial mínima nos 

planos privados de saúde – trouxe, em seu Anexo I, a previsão do implante coclear como sendo 

parte deste rol. 

Portanto, no momento em que o médico otorrinolaringologista, com base nas 

Diretrizes de Utilização n. 33, norma editada pela ANS – que lista os candidatos ideais ao 

implante coclear –, indica um paciente à cirurgia, esta não pode ser recusada pelo plano de 

saúde, posto que é de cobertura obrigatória. 

Assim, na compra do material cirúrgico e da prótese implantável, adquire-se, também, 

o processador externo e seus acessórios; não é possível adquiri-los separadamente, pois cada 

receptor/estimulador – parte implantável – comunica-se com um processador de fala específico, 

de acordo com a experiência da autora.57 

                                                           
57 Informação obtida pela autora em consultas com profissionais de saúde (médicos otorrinolaringologistas e 
fonoaudiólogas). 
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Nesse cenário, como verificar quem é o consumidor e quem é o fornecedor? É evidente 

que se trata de uma relação de consumo; no entanto, envolve diversos personagens: o paciente, 

a operadora de plano de saúde e a empresa fabricante da prótese e do processador. Importa, 

portanto, identifica-los à luz do CDC.58 

O Código de Defesa do Consumidor, apresenta, no art. 2º a figura do consumidor como 

“toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário 

final”. Rizzatto Nunes chama a atenção para o fato de que a legislação não fala só em adquirir, 

enquadra o verbo “utilizar” como ligado à relação de consumo também. 

Desta forma, o autor ressalta que aquele que utiliza o produto, ainda que não o tenha 

adquirido, também configura consumidor, posto que “a norma define como consumidor tanto 

quem efetivamente adquire (obtém) o produto ou o serviço como aquele que, não o tendo 

adquirido, utiliza-o ou o consome”59. A palavra-chave, aqui, é “destinatário final”. 

O art. 3º traz um conceito de fornecedor bastante elucidativo e não gera dúvidas sobre 

sua abrangência: 

 

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 
desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços. 

 

De acordo com Rizzatto Nunes, “não há exclusão alguma do tipo de pessoa jurídica, 

já que o CDC é genérico e busca atingir todo e qualquer modelo”60. 

Importa acrescentar que, ainda segundo este autor, fornecedor é um gênero do qual o 

fabricante, o produtor, o construtor, o importador e o comerciante são espécies. Ademais, o 

CDC tem uma característica bastante peculiar, destacada por Nunes: “[...] quando a lei 

consumerista quer que todos sejam obrigados e/ou responsabilizados, usa o termo “fornecedor”. 

                                                           
58 Isto porque, segundo informado pelos profissionais de saúde consultados, só é possível adquirir as próteses 
auditivas mencionadas através das operadoras de planos de saúde, pelas regras das empresas fabricantes de 
implantes cocleares. 
59 RIZATTO NUNES, 2011, p. 118. 
60 Ibidem, p. 131 
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Quando quer designar algum ente específico, utiliza-se de termo designativo particular: 

fabricante, produtor, comerciante, etc.”61. 

Cavalieri Filho, discorrendo sobre o conceito de fornecedor, aponta que “não apenas 

o fabricante ou o produtor originário, mas, também, todos os intermediários (intervenientes, 

transformadores, distribuidores) e, ainda, o comerciante – desde que façam disso as suas 

atividades principais ou profissões, serão tratados pela lei como fornecedores”62. 

No tocante aos intermediários, Flávio Tartuce e Daniel Amorim, em sua obra, 

enquadram-nos na figura do fornecedor equiparado. A partir da tese de Leonardo Bessa, e 

usando as ideias da doutrinadora Claudia Lima Marques, indicam que  

 

a figura do fornecedor equiparado, aquele que não é fornecedor do contrato 
principal de consumo, mas é intermediário, antigo terceiro, ou estipulante, 
hoje é o ‘dono’ da relação conexa (e principal) de consumo, por deter uma 
posição de poder na relação outra com o consumidor.63 

 

Para todos os efeitos, independentemente da corrente doutrinária adotada – fornecedor 

lato sensu ou fornecedor equiparado – é cristalino que as operadoras de planos de assistência à 

saúde enquadram-se neste conceito. 

A relação do paciente que adquire seu implante coclear através do plano de saúde pode 

ser equiparada à relação existente entre o consumidor e a concessionária na compra de um carro. 

Da mesma forma que o consumidor compra o carro em uma concessionária de automóvel, ao 

invés de ir diretamente à fabricante ou montadora de veículos automotores, por ser mais viável 

e acessível, o paciente recorre ao plano de saúde ou seguro-saúde para que realizem a compra 

da prótese, junto com o material cirúrgico, pelas mesmas razões – viabilidade e acessibilidade. 

Desta forma, o plano realiza sua atividade-fim, que é prestar assistência à saúde de seu paciente-

contratante, tal qual a concessionária tem por atividade-fim a venda de veículos automotores. 

  

                                                           
61RIZZATTO NUNES, 2011, p. 135. 
62 CAVALIERI FILHO, 2008, p. 61. 
63 TARTUCE, Flávio e AMORIM, Daniel Assumpção Neves. Manual do Direito do Consumidor. Rio de 
Janeiro: Forense: São Paulo: Método, 2016, p. 79. 



33 
 

3. O CDC ENQUANTO FOMENTADOR DOS DIREITOS HUMANOS 

 

Após a exposição sobre a concretização do direito à saúde como garantia do princípio 

da dignidade da pessoa humana e enquadrar o paciente e a operadora de planos de assistência 

à saúde como partes de uma relação consumerista, importa averiguar qual o papel do Código 

de Defesa do Consumidor na proteção dos direitos humanos fundamentais do paciente-

consumidor. 

 

3.1. SURGIMENTO DO DIREITO DO CONSUMIDOR E SUA POSITIVAÇÃO. 

 

Ao longo da dissertação do presente trabalho, foi possível destacar o contrato de 

assistência médica como uma relação consumerista; em um dos lados, está um indivíduo que 

espera efetivar seu direito à saúde por meio do serviço prestado pela operadora de planos de 

saúde. Quando se trata de aquisição de implantes cocleares, a empresa ganha uma nova faceta, 

conforme visto no tópico anterior: além de prestadora de serviços, é uma fornecedora. 

Ademais, como já conceituado no primeiro capítulo desta monografia, o direito à saúde 

tem natureza dúplice, aparecendo ora como direito da personalidade, ora como direito 

fundamental, tendo por escopo o pleno desenvolvimento da pessoa e a efetivação do princípio 

da dignidade da pessoa humana.64Desta forma, é essencial verificar como se dá a positivação 

dos direitos fundamentais humanos no Código de Defesa do Consumidor e o papel desta lei na 

efetivação destes. 

 

3.1.1. O Direito do Consumidor no cenário brasileiro 

 

No Brasil, a defesa do Consumidor começou a ser debatida nos anos 70, a partir da 

criação de associações civis e entidades governamentais, como, por exemplo, o CONDECON 

(Conselho de Defesa do Consumidor), situado no Rio de Janeiro. O governo de São Paulo, em 

1976, criou o Sistema Estadual de Proteção ao Consumidor, que previu a estruturação de órgãos 

                                                           
64 SCAFF, 2010, p. 17. 
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tais como o Conselho Estadual de Proteção ao Consumidor e o Grupo Executivo de Proteção 

ao Consumidor, que, posteriormente, virou o que conhecemos hoje como PROCON.65 

Não obstante, a defesa do consumidor já era discutida nos outros países desde bem 

antes da década de 70. Cavalieri aponta, em sua obra, que as origens da defesa do consumidor 

remontam ao final do século XIX e início do século XX, mais especificamente, após a 

Revolução Industrial, quando houve a massificação da produção e, consequentemente, da 

distribuição dos produtos. Desde então, os movimentos consumeristas surgiram, ainda que sob 

outra ótica – a defesa do trabalhador industrial.66  

No cenário internacional, cabe ressaltar que, em 1973, a Comissão de Direitos 

Humanos das Nações Unidas reconheceu, como direitos básicos ao consumidor, a segurança, a 

integridade física, a intimidade, a honra, a informação e o respeito à dignidade humana dos 

consumidores. 

No mesmo ano, foi elaborada a Carta de Proteção ao Consumidor pela Assembleia 

Consultiva do Conselho da Europa, na Resolução n. 543. Este documento estabeleceu diretrizes 

básicas para a prevenção e reparação dos danos aos consumidores. 

A partir desta carta, foi criada a Resolução do Conselho da Comunidade Europeia, em 

1975, que categorizou os direitos dos consumidores em: (i) direito à proteção da saúde e da 

segurança; (ii) direito à proteção dos interesses econômicos; (iii) direito à reparação dos 

prejuízos; (iv) direito à informação e à educação; e (v) direito à representação, que consiste no 

direito de ser ouvido. 

Dez anos depois, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas editou a 

Resolução 39/248, pacificando diretrizes para que os países elaborasses legislações de proteção 

ao consumidor e visando apontar a importância da participação dos governos na elaboração de 

políticas de defesa aos consumidores.67 

No cenário pátrio, contudo, percebe-se um atraso, tanto nos movimentos de defesa do 

consumidor quanto da edição de normas para sua efetivação. No Brasil, somente após a 

instauração do Plano Cruzado, em 1986, – e as consequências desastrosas por ele trazidas – é 

que o consumidor brasileiro acordou para seus direitos. Rizzatto Nunes aponta que, desde a 

                                                           
65 CAVALIERI FILHO, 2008, p. 07. 
66 Ibidem, p. 04 et seq. 
67 Ibidem. 
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promulgação do Código Civil de 1916, até a entrada em vigor do CDC, o Brasil passou quase 

um século aplicando – erroneamente – a lei civil nas relações de consumo.68 

Como o CC/16 não era suficiente para as demandas consumeristas – visto que aquela 

é uma lei de regime privatista e as relações consumeristas são, tipicamente, situações de massa69 

– houve uma conscientização, na década de 80, da necessidade de uma legislação específica de 

defesa do consumidor. 

Este debate foi levado à Assembleia Nacional Constituinte. Assim, a Constituição da 

República, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais, determinou, em seu art. 5º, inciso 

XXXII, que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”. 

Conforme muito bem apontado por Cavalieri, 

 

foi o constituinte originário [...] que instituiu um direito subjetivo público 
geral a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país, para que o 
Estado-Legislador, o Estado-Juiz e o Estado-Executivo, na forma da lei, 
realizassem a defesa do consumidor. 70 

 

Outrossim, o constituinte ousou, ao dispor, no art. 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, que “o Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da 

promulgação da Constituição, elaborara código de defesa do consumidor”. Não bastava 

constitucionalizar a defesa do consumidor. Criou-se uma obrigação, com prazo, para a 

elaboração de um Código de Defesa do Consumidor, e não uma simples lei específica. 71 

A defesa do consumidor, na verdade, está permeada entre os diversos dispositivos 

constitucionais. Para exemplificar, figura como um dos princípios gerais as Ordem Econômica, 

no art. 170, inciso I, possuindo o mesmo status que os princípios da soberania nacional, da 

propriedade privada e da livre concorrência, por exemplo. 

No artigo 24, VIII, está disposto que existe uma competência concorrente entre a 

União, os Estados e o Distrito Federal para legislar sobre responsabilidade por dano ao 

consumidor. O art. 150, §5º, por sua vez, estabelece que a lei deve determinar medidas para que 

                                                           
68 RIZZATTO NUNES, 2011, p. 40. 
69 CAVALIERI FILHO, 2008, p. 10-11. 
70 Ibidem, p. 11. 
71 Ibidem. 



36 
 

os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e 

serviços. 72 

Sintetizando a boa opinião de Rizzatto Nunes, o CDC, apesar de atrasado no tempo, 

trouxe resultados altamente positivos, posto que os legisladores pensaram e trouxeram para o 

sistema legislativo brasileiro aquilo que existia e existe de mais moderno na proteção do 

consumidor, de sorte que a lei brasileira inspirou as legislações consumeristas da Argentina, do 

Paraguai, do Uruguai e diversos projetos em países da Europa” 73 

 

3.2. A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR: OBJETIVO MÁXIMO DO CDC. 

 

Conforme exposto, resumidamente, por Cavalieri, acerca da evolução das relações de 

consumo ao longo dos anos, 

 

a massificação da produção, do consumo e da contratação deixou o 
consumidor em desvantagem, pois, à medida que o fornecedor se fortalecer 
técnica e economicamente, o consumidor teve seu poder de escolha 
enfraquecido, praticamente eliminado. Não mais tendo acesso direto ao 
fabricante, o consumidor ficou submisso aos contratos por adesão, cujas 
cláusulas e condições, conforme já destacado, eram preestabelecidas ao gosto 
do fornecedor, de sorte a não lhe deixar outra alternativa que não aquela de 
aceitar as condições preestabelecidas, sob pena de não ter acesso aos produtos 
e serviços que necessitava.74 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, como se verificou ao longo deste capítulo, a defesa 

do consumidor ganhou status de princípio constitucional, e seu Código encontra na Carta Maior 

seu fundamento, visto que regulamenta um princípio constitucional.75 

Da análise do Código do Consumidor, extrai-se, do seu art. 4º, que  

 

o objetivo do Código do Consumidor [...] foi implantar uma Política Nacional 
de Consumo, uma disciplina jurídica única e uniforme, por meio de normas 
de ordem pública e de interesse social (art. 1º), vale dizer, de aplicação 
necessária, destinada a tutelar os interesses patrimoniais e morais de todos os 

                                                           
72 CAVALIERI FILHO, 2008, p. 12. 
73 RIZZATTO NUNES, 2011, p. 41. 
74 CAVALIERI FILHO, 2008, p. 07. 
75 Ibidem, p. 12. 
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consumidores, conforme segue: ‘a Política Nacional de Relações de Consumo 
tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito 
à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, 
a melhoria da sua qualidade de vida, bem como transparência e harmonia das 
relações de consumo’. 76 

 

Não há como desenvolver mais este raciocínio quando foi tão bem apresentado por 

Cavalieri, de forma bastante objetiva. Cumpre apenas acrescentar, a fim de concluir este 

pensamento, os dizeres do ministro Eros Grau. 

Em sua estimada opinião, o art. 4º é uma “norma-objetivo” de eficácia plena, absoluta, 

inquestionável e indiscutível, pois não dispõe sobre os meios a serem utilizados para que os 

resultados dessa “política nacional” sejam alcançados (obrigação de meio), apontando, contudo, 

quais são esses resultados, isto é, define os fins (obrigação de resultado).77 

Segundo Werson Rêgo, a legislação consumerista criou uma nova forma de 

relacionamento com a sociedade e os agentes do Direito, através de princípios, cláusulas gerais 

e conceitos jurídicos não determinados, a fim de que o intérprete da lei tivesse liberdade 

suficiente para concretizá-los, observando as peculiaridades de cada situação jurídica, 

objetivando alcançar “melhor justiça” para o caso em análise.78 

 

3.2.1. Princípios do CDC e os direitos básicos do consumidor. 

 

Para introduzir este tópico, interessante trazer à tona o discurso de John F. Kennedy, ex-

presidente dos EUA, em que reconheceu o consumidor como sujeito de direitos: 

 

consumidores, por definição, somos todos nós. Os consumidores são o maior 
grupo econômico na economia, afetando e sendo afetado por quase todas as 
decisões econômicas, públicas e privadas [...]. Mas são o único grupo 
importante da economia não eficazmente organizado e cujos posicionamentos 
quase nunca são ouvidos.79 

 

                                                           
76 CAVALIERI FILHO, 2008, p. 19 
77 Ibidem. 
78 RÊGO, 2011, p. 489-490. 
79 Trecho extraído do livro “Programa de direito do consumidor”, de Sérgio Cavalieri Filho, p. 05. 
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Partindo dessa ideia, Kennedy lista o que pensava serem os direitos básicos do 

consumidor: direito à saúde, que consistia na proteção dos consumidores contra venda de 

produtos que aparentassem risco à saúde ou à vida; direito à segurança; direito à informação, 

que garantiria que o consumidor receberia todas as informações necessárias à uma escolha 

consciente, vedando qualquer informação, publicidade, etiquetagem ou publicidade enganosa, 

fraudulenta ou que induza a erro; direito à escolha, que assegura ao consumidor o acesso a 

produtos e serviços variados e com preços competitivos, a fim de garantir a qualidade e a justiça 

de preço; e direito a serem ouvidos, que fundamenta-se na ideia de que, para a formulação de 

políticas governamentais, os consumidores devem ser levados em total consideração, além de 

garanti-los tratamento justo, equitativo e célere nos tribunais.80 

No cenário atual, Rizzato Nunes elucida que  

 

como a figura do consumidor, em larga medida, equipara-se à do cidadão, 
todos os princípios e normas constitucionais de salvaguarda dos direitos do 
cidadão são também, simultaneamente, extensivos ao consumidor pessoa 
física. Dessarte, por exemplo, os princípios fundamentais instituídos no art. 5º 
da Constituição Federal são, no que forem compatíveis com a figura do 
consumidor na relação de consumo, aplicáveis como comando normativo 
constitucional.81 

 

Baseando-se nestes textos, é evidente que os direitos fundamentais e os direitos básicos 

do consumidor são convergentes, de modo que não é possível falar destes sem fazer menção 

àqueles. 

Assim, faz-se mister enumerar, ainda que em linhas gerais, os princípios da lei 

8.078/90 e os direitos básicos do consumidor, tendo como norte a categorização feita por 

Nunes82, posto que é a mais detalhada dentre as doutrinas tradicionais do Direito do 

Consumidor, e relacioná-las ao presente estudo. 

a) Dignidade (art. 4º, caput, CDC): garantia fundamental que norteia todos os demais 

princípios e normas e, por esse motivo, estes últimos devem respeitá-la, dentro do 

sistema constitucional brasileiro. Neste estudo, está intimamente ligado ao conceito de 

                                                           
80 CAVALIERI FILHO, 2008, p. 06. 
81 RIZZATTO NUNES, 2011, p. 50. 
82 Ibidem, p. 175 et seq. 
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mínimo vital83, ou seja, o mínimo necessário para garantir o respeito a este princípio e 

concretizar os direitos sociais elencados na Constituição Federal; 

b) Proteção à vida, saúde e segurança (art. 4º, caput c/c art. 6º, inciso I, CDC c/c art. 6º, 

caput, CF): está intrinsecamente ligada ao princípio da dignidade. Quando se refere à 

melhoria de qualidade de vida, está indicando não só o conforto material, que é resultado 

do direito de aquisição de produtos e serviços, especialmente os essenciais, mas também 

o desfrute de prazeres ligados ao lazer e ao bem-estar moral ou psicológico. Retorna-se 

ao conceito de mínimo vital, citado no item anterior, quando tratamos da perda de 

saúde84, que pode significar uma perda da qualidade de vida alcançada após a aquisição 

do implante coclear, um produto essencial, conforme se verificará; 

c) Proteção e necessidade (art. 1º, CDC c/c arts. 1º, III, 3º, I, 5º, caput, CF): necessidade 

de proteção do consumidor em relação à aquisição de certos produtos e serviços, como, 

por exemplo, medicamentos únicos para doenças graves. Este princípio fundamenta a 

intervenção direta para garantir o suprimento ao consumidor e está em consonância com 

o princípio da liberdade de agir e escolher. No presente estudo, o foco é a necessidade 

que o deficiente auditivo possui de tratar a sua surdez e opta pelo implante coclear como 

forma de tratamento. Assim, faz-se necessário protege-lo em relação à aquisição de suas 

próteses auditivas, pois é o único meio de tratar a sua surdez85; 

d) Transparência (art. 4º c/c art. 6o, III c/c art. 46, CDC): se traduz na obrigação do 

fornecedor de dar ao consumidor a oportunidade de conhecer os produtos e serviços que 

são oferecidos e também gerará no, contrato, a obrigação de fornecer-lhe o 

conhecimento prévio de seu conteúdo. Na aquisição de próteses auditivas, implica na 

não limitação do paciente a uma marca ou modelo específicos. Deve ser facultado ao 

consumidor as informações das empresas atuantes no mercado do implante coclear, as 

especificações de seus modelos, as formas de manutenção, dentre outras informações 

que o paciente e o médico julgarem importantes no momento da escolha da prótese a 

ser implantada; 

e) Harmonia (art. 4º, III, CDC): nasce dos princípios constitucionais da isonomia, da 

solidariedade e dos princípios gerais da atividade econômica e se manifesta nos 

princípios da boa-fé e equilíbrio. Significa dizer que, na relação consumerista, deve 

                                                           
83 Assunto abordado na página 4 deste estudo. 
84 Assunto abordado na página 5 deste trabalho. 
85 Conforme visto no primeiro capítulo, o implante coclear só é indicado para aqueles que tentaram fazer uso de 
aparelhos de amplificação sonora individual e não obtiveram sucesso, e somente após este critério que a cirurgia 
surge como uma solução plausível.  
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haver um equilíbrio entre as partes – que é conferido pelo CDC, ao colocar o consumidor 

como vulnerável –, ao passo que a boa-fé se verifica no exercício da transparência, no 

não-abuso de direito e na defesa do consumidor em si, que também é um princípio geral 

da atividade econômica86; 

f) Vulnerabilidade (art. 4º, I, CDC): o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

é o primeiro passo para a concretização da isonomia garantida na Constituição Federal. 

No entanto, a doutrina aborda, também, o conceito de vulnerabilidade agravada, como 

se verificará adiante, que é o caso de idosos e crianças em uma relação consumerista. É 

importante verificar se existe uma vulnerabilidade potencializada quando o paciente 

surdo figura em uma relação consumerista com a operadora de planos de saúde, que lhe 

fornece sua prótese auditiva; 

g) Liberdade de escolha (arts. 1º, III, 3º, I, 5º, caput, CF): fundamenta-se nos princípios 

constitucionais de liberdade de ação e escolha e na vulnerabilidade do consumidor. A 

liberdade de escolha, de início, já é limitada ao consumidor: esta é a principal 

característica de um contrato por adesão. No caso em tela, este princípio pode se ligar 

ao princípio da transparência, pois, se existe mais de uma empresa e mais de um modelo 

de implante coclear, todos de mesmo nível tecnológico e com as mesmas propostas de 

resultados, o paciente não pode ficar adstrito a uma marca ou modelo. Cabe acrescentar, 

ainda, que o plano não poderia, por exemplo, autorizar somente um modelo anterior ao 

mais moderno de uma marca, por ser mais barato, e negar o modelo mais recente, que 

pode dar benefícios diferentes ao surdo-paciente; 

h) Intervenção do Estado (art. 4º, III, CDC): o referido artigo autoriza que o Estado 

intervenha diretamente para proteger efetivamente o consumidor, não só para garantir 

seu acesso a produtos e serviços, mas também para garantir-lhe sua qualidade e 

adequação, seja por meio de tutelas jurisdicionais ou pela edição de normas referentes 

àquele assunto, como é o caso, por exemplo, da edição de atos normativos da Agência 

Nacional de Saúde – agência reguladora dos planos de saúde – e do Ministério de Saúde, 

que determina as diretrizes de atendimento básico à saúde, por exemplo. Este princípio 

é intrínseco aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da isonomia 

e aos princípios gerais da atividade econômica; 

i) Boa-fé (art, 4º, III, c/c art. 51, IV, CDC c/c art. 3º, I, CF): a boa-fé é apresentada no 

CDC tanto como princípio quanto como cláusula geral. Trata-se da boa-fé objetiva, ou 

                                                           
86 Art. 170, CF/88. 
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seja, aquela que aparece como regra de conduta, como dever das partes de agir conforme 

certos parâmetros de honestidade e lealdade, a fim de estabelecer o equilíbrio contratual 

nas relações de consumo; 

j) Dever de informar (art. 6º, II, c/c art. 4º, caput, CDC): trata-se de um dever que existe 

antes mesmo do início de qualquer relação e obriga o fornecedor a prestar todas as 

informações acerca do produto e do serviço, suas características, qualidades, riscos, 

preços, etc., de maneira clara e precisa, não se admitindo falhas ou omissões. O CDC, 

ao conferir ao consumidor o direito à informação, cria, para o fornecedor, o dever de 

informar; 

k) Proibição de práticas e cláusulas abusivas (art. 6º, IV, c/c arts. 39, 40, 41, 42 c/c arts. 

51, 52, 53, CDC): o CDC coíbe incondicionalmente as práticas e as cláusulas abusivas, 

sendo esta proibição absolutas. O rol de práticas é exemplificativo e, no que diz respeito 

às cláusulas contratuais abusivas, a própria lei as enquadra como nulas. No tema 

estudado, pode ser cláusula que limite a escolha do consumidor quanto à prótese a ser 

adquirida, cláusula que desobrigue a operadora de plano de saúde da manutenção, dentre 

outras; 

l) Princípio da conservação (art. 6º, V c/c art. 51, §2º, CDC): visa a preservação do 

contrato de consumo, de forma que, diante de uma cláusula abusiva que seja declarada 

nula, o contrato de assistência médica, por exemplo, seja preservado em seu fim, qual 

seja, a prestação de serviços de assistência à saúde; e 

m) Modificação e revisão de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais (art. 

4º, I e III, CDC c/c art. 5º, caput, CF c/c art. 6, V e §1º, CDC c/c art. 51, CDC): firmada 

nos princípio da boa-fé e do equilíbrio, na vulnerabilidade do consumidor e no princípio 

constitucional da isonomia, garante que as cláusulas contratuais que estabeleçam 

prestações desproporcionais sejam revistas e modificadas em razão de fato 

superveniente que as torne excessivamente onerosas ao consumidor. Assim, eventual 

cláusula nesse sentido será declarada nula e o magistrado deve integrar as demais 

cláusulas, preservando o contrato em função de seu objeto. 

 

Constata-se, portanto, que, através da positivação dos direitos fundamentais, o Código 

de Defesa do Consumidor, ao criar uma nova forma de relacionamento com a sociedade e com 
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os agentes de Direito87 através de princípios e cláusulas gerais, dá uma liberdade ao aplicador 

do direito para interpretá-los de acordo com cada caso concreto. 

Com a enumeração de alguns destes princípios e o levantamento de algumas hipóteses 

de sua aplicabilidade dentro do objeto do presente estudo, é bastante cristalino que o CDC é 

uma ferramenta capaz de empoderar o surdo-consumidor na luta por seu direito à saúde, que é 

concretizado pela aquisição e uso do implante coclear, que lhe conferem nova qualidade de vida 

e solidificam o seu desenvolvimento enquanto pessoa humana. 

 

3.3. O DEFICIENTE AUDITIVO COMO CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. 

 

O instituto da defesa do consumidor, no momento da positivação dos direitos básicos 

do consumidor e dos princípios norteadores, é construído em torno do reconhecimento do 

consumidor-cidadão como parte vulnerável de uma relação de consumo. De fato, como bem 

destaca Cavalieri,  

 

[...] é na vulnerabilidade do consumidor [...] que se funda o Direito do 
Consumidor. Essa é sua espinha dorsal que sustenta toda a sua linha filosófica. 
Reconhecendo a desigualdade existente, busca estabelecer uma igualdade real 
entre as partes nas relações de consumo. As normas desse novo direito estão 
sistematizadas a partir dessa ideia básica de proteção de determinado sujeito: 
o consumidor, por ser ele vulnerável. Só se justifica a aplicação de uma lei 
protetiva em face de uma relação de desiguais. Entre partes iguais, não se pode 
tratar privilegiadamente uma delas, sob pena de violação do princípio da 
igualdade.88 

 

O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor é o primeiro passo para a 

efetivação da isonomia, garantida na Carta Maior. A fraqueza do consumidor, em relação ao 

fornecedor, ocorre por dois motivos: primeiramente, o fornecedor tem uma vantagem técnica, 

ligada aos meios de produção – seu monopólio.  

Esses meios de produção englobam não somente a fabricação de produtos e a prestação 

de serviços, mas, também, a escolha que o fornecedor tem de o que será produzido, quando, 

                                                           
87 Conforme pensamento de Werson Rêgo, destacado na página 23 deste trabalho. 
88 CAVALIERI FILHO, 2008, p. 08. 



43 
 

sua quantidade e a forma de produção. Assim, o consumidor está à mercê da produção: sua 

escolha está reduzida, pois só pode escolher aquilo que existe e foi oferecido no mercado.89 

Em segundo lugar, o fornecedor possui uma capacidade econômica maior em relação 

ao consumidor. Esta vulnerabilidade é evidente não somente na hipossuficiência financeira, 

mas também na ausência de informações a respeito dos produtos e serviços que adquire. 

O que é levado em consideração, neste segundo aspecto, é que as relações de consumo, 

em geral, são regidas por contratos de adesão, cuja característica principal é que suas cláusulas 

são definidas prévia e unilateralmente pelo fornecedor, sem qualquer participação do 

consumidor.90 

Diante de todo o exposto, conclui-se, facilmente, que toda relação fornecedor-

consumidor é assimétrica, visto que este último se encontra em uma posição reconhecida de 

vulnerabilidade, caracterizada pelo próprio Código. A relação de consumo é uma relação 

jurídica, em que uma parte tem por necessidade a satisfação do desejo de outra, sejam eles 

necessários ou supérfluos. 

Todavia, “a simetria entre fornecedores e consumidores não se resolve simplesmente 

com positivação, mas sim com sua aplicação real, uma vez que o consumidor não se tornou 

menos vulnerável a partir do CDC”91, pois o direito não é capaz de prever todos os fatos 

passíveis de ocorrerem no mundo da vida, ainda que dentro de um microssistema, como é o 

Direito do Consumidor. 

Segundo Santos e Silva e Franco:  

 

o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor pelo Código de 
Defesa do Consumidor, em tese, é a semente capaz de entregar ao mais 
fraco, ferramentas que não o tornarão superior ao fornecedor nas 
relações extrajudiciais e judiciais, mas sim que objetivam garantir a sua 
equiparação, dando-lhes simetria quanto aos direitos e obrigando-os a 
condutas ancoradas na ética e na boa fé”92 
 

 

                                                           
89 RIZZATTO NUNES, 2011, p. 664. 
90 Ibidem, p. 665. 
91 SANTOS E SILVA, Cândido Francisco Duarte e FRANCO, Renata Guimarães. Sociedade de consumo – a 
vulnerabilidade potencializada pela sensação de felicidade efêmera. 2012, p. 21. Disponível em 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=f84d465177e84bb4. Acesso em 06/11/2017. 
92 Ibidem, p. 13. 
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Não obstante esta noção, já consolidada, de vulnerabilidade do consumidor, importa 

trazer à tona um outro aspecto deste conceito: a vulnerabilidade agravada, ou como preferiu 

denominar Cristiano Heineck Schmitt, hipervulnerabilidade. 

A hipervulnerabilidade, em linhas gerais, é “uma situação social fática e objetiva de 

agravamento da vulnerabilidade da pessoa física consumidora, em razão de características 

pessoais ou conhecidas pelo fornecedor”. 93 

Exemplos de consumidores hipervulneráveis são os idosos, as crianças, os deficientes 

físicos e os analfabetos, segundo Schwartz. O que se leva em consideração, no momento da 

análise das condições desses grupos de consumidores, além de suas dificuldades – cada grupo 

social por razões específicas –, é a potencialização de lesões aos seus interesses, visto que 

possuem uma fragilidade física, psicológica ou mental.94  

Schwartz pontua que, certos produtos ou serviços – principalmente aqueles que geram 

dependência ou catividade –, em razão de descumprimento de cláusula contratual, estão mais 

propensos a gerar uma lesão potencializada a esses indivíduos. É o caso dos planos de saúde. 

Destarte, é primordial que estes grupos sociais sejam encobertos de uma proteção especial, com 

vistas à garantir a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da 

solidariedade.  

O STJ, no julgamento do REsp nº 722.940/MG, afirma que 

 

são exatamente os consumidores hipervulneráveis os que mais 
demandam atenção do sistema de proteção em vigor. Afastá-los da 
cobertura da lei, com o pretexto de que são estranhos à generalidade das 
pessoas, é, pela via de uma lei que na origem pretendia lhes dar especial tutela, 
elevar à raiz quadrada a discriminação que, em regra, esses indivíduos já 
sofrem na sociedade (grifo próprio).95 

 
Anteriormente, o Supremo Tribunal de Justiça já havia se manifestado no sentido de 

que 

 

[...] no campo da saúde e da segurança do consumidor (e com maior razão 
quanto a alimentos e medicamentos), em que as normas de proteção devem 
ser interpretadas com maior rigor, por conta dos bens jurídicos em questão, 
seria um despropósito falar em dever de informar baseado no homo medius ou 

                                                           
93 SCHWARTZ, Fabio. A Defensoria Pública e a proteção dos (hiper)vulneráveis no mercado de consumo. 
2016. Disponível em https://www.conjur.com.br/2016-jul-19/protecao-hipervulneraveis-mercado-consumo. 
Acesso em 06/11/2017. 
94 Ibidem. 
95 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial: 722940-MG (2005/0019020-4). Relator: Ministro 
Castro Meira. Disponível em https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19151508/recurso-especial-resp-722940-
mg-2005-0019020-4-stj. Acesso em 06/11/2017.  
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na generalidade dos consumidores, o que levaria a informação a não atingir 
quem mais dela precisa, pois os que padecem de enfermidades ou de 
necessidades especiais são freqüentemente a minoria no amplo universo dos 
consumidores. Ao Estado Social importam não apenas os vulneráveis, mas 
sobretudo os hipervulneráveis, pois são esses que, exatamente por serem 
minoritários e amiúde discriminados ou ignorados, mais sofrem com a 
massificação do consumo e a "pasteurização" das diferenças que 
caracterizam e enriquecem a sociedade moderna. Ser diferente ou 
minoria, por doença ou qualquer outra razão, não é ser menos 
consumidor, nem menos cidadão, tampouco merecer direitos de segunda 
classe ou proteção apenas retórica do legislador (grifo próprio). 96 

 

Desta conceituação, pode-se extrair que o surdo – enquanto portador de deficiência 

auditiva –, por suas limitações no tocante à comunicação com outras pessoas, principalmente, 

dentre outras condições provocadas pela surdez, expostas no primeiro capítulo97, pode ser 

enquadrado como consumidor hipervulnerável. 

Ainda que o implante coclear forneça a ele uma nova qualidade de vida, melhorando o 

seu relacionamento em sociedade, dando mais confiança para “existir no mundo”, de nada 

adianta se uma das peças apresenta algum defeito, pois o surdo implantado volta à estaca zero 

se o seu processador de fala não funciona corretamente, conforme experiência da autora. 

Ademais, apresenta uma relação de dependência com o plano de saúde de forma que, 

no momento em que necessita de manutenção da sua prótese auditiva, a operadora de plano de 

saúde é sua única solução, pois lhe forneceu seu implante coclear. Outrossim, economicamente 

falando, é a figura da relação consumerista que tem condições econômicas de arcar com a 

manutenção da prótese98.  

Evidencia-se mais ainda, neste ponto, a potencialidade da lesão que o paciente-surdo 

pode ter de seus direitos pois, sem o implante coclear em pleno funcionamento, não possui mais 

o mínimo vital e não poderá desfrutar – enquanto não houver conserto da peça defeituosa – da 

qualidade de vida conquistada com a aquisição da prótese auditiva, o que fere a sua dignidade 

enquanto pessoa humana. 

Destarte, o Direito do Consumidor, ao ser reconhecido como direito fundamental99, 

passa a ensejar a necessidade de uma intervenção estatal nas relações cotidianas, a fim de 

efetivar as normas. Afinal, “[...] o Código de Defesa do Consumidor, ao proteger os mais fracos, 

                                                           
96 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial: 586316-MG (2003/0161208-5). Relator: Ministro 
Herman Benjamin. Disponível em https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/4092403/recurso-especial-resp-
586316. Acesso em 06/11/2017. 
97 Assunto abordado no capítulo 1, tópicos 1.1 (qualificação, indicação e benefícios do implante coclear) e 1.3 
(implante coclear como garantia da qualidade de vida) do presente estudo. 
98 Conforme estudo feito no capítulo 3 desta dissertação. 
99 SANTOS E SILVA et FRANCO, 2012, p. 15. 
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em tese, é aquele provedor da mudança de paradigma, capaz de conscientizar a grande massa e 

gerar uma mudança de atitude geral em que pese os fornecedores”.100 Desta forma, o CDC 

acaba por ser definido como “manancial de expectativas recíprocas e direitos humanos”101. 

 

  

                                                           
100 SANTOS E SILVA et FRANCO, 2012, p. 15. 
101 Ibidem, p. 19. 
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4. VÍCIOS E DEFEITOS DO PRODUTO 

 

Apesar de já estarem definidos a relação de consumo, fornecedor e consumidor nesta 

monografia, essencial relembrar que: 

 

[...] uma relação jurídica de consumo, em sentido estrito, será caracterizada 
pela presença, em um dos pólos, do consumidor padrão (ou standard ou strictu 
sensu), assim definido pelo caput do art. 3º; e, finalmente, pela existência de 
vínculo jurídico de direito material decorrente da celebração de contrato de 
fornecimento de produto (art. 3º, §1º) ou de prestação de serviços (art. 3º, 
§2º).102 

 

Passa-se agora à conceituação de produto. O Código de Defesa do Consumidor define 

produto, no art. 3º, §1º, como “qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial”. Cavalieri 

chama atenção para a opção do legislador pelo vocábulo “produto”, ao invés de “bens”; segundo 

ele, esta escolha “indica a intenção do legislador de tornar a lei mais compreensível aos que 

nela atuam e, por isso, ‘produto’ é utilizado em seu sentido econômico e universal, isto é, aquilo 

que resulta do processo de produção ou fabricação”.103 

Os conceitos de produto durável e não durável, por sua vez, aparecem na seção que 

aborda a decadência e a prescrição no art. 26, incisos I e II. A definição de produtos duráveis e 

não-duráveis é encontrada no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. No inciso I do 

referido artigo, bens duráveis são definidos como “bens tangíveis que não se extinguem após o 

seu uso regular”. Cavalieri defende, também, que eles 

 

[...] foram feitos para durar; para serem utilizados várias vezes. Não são, todavia, 
eternos. Sofrem os desgastes naturais com o passar do tempo e a sequência de uso 
[...]. Com o tempo, maior ou menor, deixarão de atender às finalidades para as quais 
se destinam ou, quando nada, terão reduzida a sua eficiência ou capacidade de 
funcionamento”.104 

 

De acordo com Rizzatto Nunes, “produto durável é aquele que, como o próprio nome 

diz, não se extingue com o uso. Ele dura, leva tempo para se desgastar”. Isto não significa dizer 

                                                           
102 CAVALIERI FILHO, 2008, p. 63. 
103 Ibidem. 
104 Ibidem, p. 64. 
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que um produto seja eterno, já que todos tendem a um fim material, ou seja, deixa de atender à 

finalidade a que se destina seu consumo.105 

Os produtos não-duráveis, por sua vez, descritos no inciso II do mesmo artigo, são 

“bens tangíveis que desaparecem, se destroem, acabam com seu uso regular”.106 Isto significa 

dizer que este tipo de produto se extingue ou vai se extinguindo com o uso, como os cosméticos, 

os remédios, alimentos, etc. Necessário apontar que “o fato de o produto não se extinguir de 

uma vez só não lhe tira a condição de ‘não durável’. O que caracteriza essa qualificação é sua 

maneira de extinção ‘enquanto’ é utilizado”. 107 

Importa fazer esta distinção, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor 

determina prazos decadenciais diferentes para a reclamação dos vícios dos produtos ou do 

serviço, conforme sua natureza, durável ou não durável, que serão discutidos ao longo deste 

capítulo. 

Contra o desgaste, não há proteção legal, a não ser que o fabricante assuma um prazo 

de funcionamento. Fora isso, o Código de Defesa do Consumidor protege o produto durável 

por vício, a fim de garantir sua finalidade e sua quantidade. 108  

Outrossim, convém estabelecer o conceito de produto essencial. Rizzatto Nunes o 

define como “aquele que o consumidor necessita adquirir para manutenção de sua vida, 

diretamente ligado à saúde, higiene pessoal, limpeza e segurança, tais como alimentos, 

medicamentos, produtos de limpeza em geral etc.”.109 

Feitas estas exposições, evidencia-se que, por toda a qualificação das próteses 

auditivas, feita no primeiro capítulo desta monografia, o objeto do presente estudo é um produto 

essencial, pois dá ao consumidor-paciente um novo padrão de vida, estando intimamente ligado 

à sua saúde auditiva e, por isso, passa a ser considerado o mínimo essencial para sua qualidade 

de vida, boa saúde e garantia de dignidade enquanto pessoa humana. 

O fornecedor, ao colocar um produto no mercado, está sujeito aos riscos do negócio. 

Isto implica dizer que, caso exista algum defeito, vício em algum produto ou acidente de 

consumo envolvendo-o, ele responde objetivamente por isto. 

                                                           
105 RIZZATTO NUNES, 2011, p. 137. 
106 CAVALIERI FILHO, 2008, p. 65. 
107 RIZZATTO NUNES, 2011, p. 139. 
108 Ibidem, p. 138. 
109 Ibidem, p. 528. 
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O CDC traz uma série de institutos relacionados a esta responsabilidade. Convém, 

portanto, defini-los e distingui-los. 

 

4.1. FATO DO PRODUTO 

 

Para começar, Cavalieri alude que a palavra-chave para a distinção entre vício e fato 

do produto é “defeito”. Ambos decorrem de um “defeito” do produto ou do serviço, só que no 

fato do produto o defeito é tão grave que provoca um acidente que atinge o consumidor, 

causando-lhe dano material ou moral. 

A respeito deste instituto, diz que 

 

o fornecimento de produtos ou serviços nocivos à saúde ou comprometedores 
da segurança do consumidor é responsável pela grande maioria dos acidentes 
de consumo. Ora, é um defeito de fabricação ou montagem em uma máquina 
de lavar, numa televisão, ou em qualquer outro aparelho eletrodoméstico, que 
provoca incêndio e destrói a casa; ora uma deficiência no sistema de freio do 
veículo que causa acidente com graves consequências; ora, ainda, é um erro 
na formulação de medicamento ou substância alimentícia que causa dano à 
saúde do consumidor, como câncer, aborto, esterilidade, etc.110 

 

O artigo 12 do CDC, por sua vez, expõe que, quanto à responsabilidade pelo fato do 

produto:   

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o 
importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela 
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de 
projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, 
apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por 
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. 

 

Da leitura deste artigo, entende-se que fato do produto é um acontecimento que ocorre 

no mundo exterior e causa dano material ou moral ao consumidor, decorrente de um defeito do 

produto, que é seu fato gerador.111 
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Tal defeito pode ser de concepção, que diz respeito à sua criação, ao seu projeto ou 

fórmula, de produção, que envolverá a fabricação, construção ou montagem do produto, e de 

comercialização, quando houver mensagens insuficientes ou inadequadas, por exemplo. Esses 

defeitos se manifestam através do acidente de consumo e “se materializam através da 

repercussão externa do defeito do produto, atingindo a incolumidade físico-psíquica do 

consumidor e seu patrimônio”.112 

Acerca deste tema, Cavalieri aponta que 

 

[...] tratando-se de danos decorrentes da relação de consumo, produzidos por 
produtos defeituosos, o Código Civil fica afastado. O fundamento desta 
responsabilidade deixa de ser a relação contratual para se materializar em 
função da existência de um outro tipo de vínculo: o produto defeituoso lançado 
no mercado e que, numa relação de consumo, contratual ou não, dá causa a 
um acidente, consoante o art. 12 do Código do Consumidor.113 

 

Em virtude do potencial lesivo do acidente de consumo, portanto, verifica-se que o 

fato do produto é de inteira responsabilidade do fornecedor, por atingir uma grande massa. Dito 

isto, após a análise deste tema, entende-se que o fato do produto não se enquadra ao presente 

estudo, pois o implante coclear, quando apresenta defeito, não possui potencial de provocar um 

acidente de consumo. 

 

4.2. DEFEITO DO PRODUTO 

 

Segundo Cavalieri, “um dos critérios utilizados na definição de defeito é a falta de 

capacidade do fabricante de eliminar os riscos de um produto sem prejudicar sua utilidade”.114 

Seria o caso, por exemplo, do xampu, que não só deve ser eficaz na limpeza e conservação da 

beleza dos cabelos, mas também deve minimizar os riscos de danos aos olhos do consumidor 

caso o produto caia em seus olhos durante a lavagem. 

Ainda mais elucidativo é o §1º do art. 12 do CDC: 
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Art. 12. [...] 

        § 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele 
legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias 
relevantes, entre as quais: 

        I - sua apresentação; 

        II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 

        III - a época em que foi colocado em circulação. 

 

Da análise deste dispositivo, Cavalieri conclui que 

 

a expectativa de segurança é legítima quando, confrontada com o estágio 
técnico e as condições específicas do tipo do produto ou serviço, mostra-se 
plausível, razoável, aceitável. Se o produto não corresponder a essa segurança 
legitimamente esperada, será defeituoso.115 

 

No entendimento de Rizzatto Nunes, o defeito pressupõe a existência de um vício, pois 

 

o defeito é o vício acrescido de um problema extra, alguma coisa extrínseca 
ao produto ou serviço, que causa dano maior que simplesmente o mau 
funcionamento, o não funcionamento, a quantidade errada, a perda do valor 
pago – já que o produto ou serviço não cumpriram o fim ao qual se 
destinavam. O defeito causa, além desse dano do vício, outro ou outros danos 
ao patrimônio jurídico material e/ou moral e/ou estético e/ou à imagem do 
consumidor.116  

 

Ainda que o defeito da prótese auditiva apresente dano ao consumidor, se partirmos 

dos raciocínios expostos acima, não é possível enquadrar o defeito strictu sensu, conceituado 

neste tópico, a um vício na prótese, pois é impossível que um fabricante de implante coclear 

controle os defeitos que o processador e seus acessórios possam apresentar ao longo dos anos 

de uso. 

É certo que, também, o consumidor espera uma certa segurança no uso de suas próteses 

auditivas, torcendo para que elas durem bastante tempo. No entanto, o defeito propriamente 

dito, seria configurado, nesta hipótese, caso o processador de fala, desde sua ativação, não 
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funcione do jeito adequado (e isto difere da evolução do paciente e seus ganhos auditivos, 

assunto tratado no primeiro capítulo). 

 

4.3. VÍCIO DO PRODUTO 

 

De acordo com Cavalieri, “[...] o vício é o fato gerador da responsabilidade pelo vício 

do produto e do serviço”. 117 A diferença entre fato do produto para vício é que este é menos 

gravoso e está limitado ao produto em si, causando apenas seu mau funcionamento, como é o 

caso de uma televisão que não funciona. 

Rizzatto Nunes, por sua vez, destaca que 

 

são consideradas vícios as características de qualidade ou quantidade que 
tornem os produtos ou serviços impróprios ou inadequados ao consumo a que 
se destinam e também que lhe diminuam o valor. Da mesma forma são 
considerados vícios os decorrentes da disparidade havida em relação às 
indicações constantes do recipiente, embalagem, rotulagem, oferta ou 
mensagem publicitária.118 

 

Esses vícios podem ser aparentes ou ocultos. Serão aparentes, ou de fácil constatação, 

aqueles vícios que aparecem no uso e consumo do produto; vícios ocultos, por outro lado, só 

aparecem após algum tempo de uso e/ou que, por não estarem acessíveis ao consumidor, não 

podem ser detectados na utilização ordinária.119 

Diferenciando vício e defeito, Rizzatto Nunes afirma que  

 

o vício pertence ao próprio produto ou serviço, jamais atingindo a pessoa do 
consumidor ou outros bens seus. O defeito vai além do produto ou do serviço 
para atingir o consumidor em seu patrimônio jurídico mais amplo (seja moral, 
estético ou da imagem).120 
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O CDC, em seu artigo 18, determina que 

 

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 
respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 
tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 
diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a 
indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem 
publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 
consumidor exigir a substituição das partes viciadas.  

 

O vício de qualidade, como o próprio nome indica e o artigo supracitado evidencia, 

torna os produtos impróprios ao consumo a que se destinam ou diminui seu valor. Pode ser o 

caso de um problema no motor, ferro elétrico que não esquenta, geladeira que não gela, etc. 121 

Isto significa dizer, de acordo com Cavalieri, que o fornecedor passa a ter o dever de 

qualidade122 com a instituição do CDC, que implica em só colocar no mercado produtos que 

sejam inteiramente adequados ao consumo destinado. O §6º do artigo 18 traz um rol 

exemplificativo de de vícios de qualidade: 

 

Art. 18. [...] 

§ 6° São impróprios ao uso e consumo: 

        I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; 

        II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, 
falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, 
ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, 
distribuição ou apresentação; 

        III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao 
fim a que se destinam. 

 

As hipóteses elencadas no artigo 18 como caracterizadoras de vício de qualidade são 

meramente exemplificativas, por força de interpretação do inciso III do §6º do referido artigo.123 

Na redação do §6º, o legislador optou pelo uso da palavra “uso”, além de “consumo”. 

Embora subtenda-se que o verbo “usar” está inserido no verbo “consumir”, Rizzatto Nunes 
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achou por bem fazer a diferenciação das duas palavras, respeitando a vontade do legislador124. 

Desta forma, ensina que 

 

[...] consumo diz respeito aos produtos consumíveis, que se extinguem na 
medida em que vão sendo utilizados: produtos alimentícios, de higiene e 
limpeza, cosméticos etc. Uso diz respeito aos produtos que não se extinguem 
enquanto vão sendo utilizados. Eles apenas se desgastam: veículos, casas, 
eletrodomésticos, roupas, sapatos etc.125 

 

Vício de quantidade, apenas para fins de conceituação – posto que não importa ao 

presente estudo – é aquele decorrente de disparidade entre as indicações constantes no 

recipiente, embalagem, rótulo ou mensagem publicitária e as características do produto 

recebido126. É o caso de um refrigerante que vem com menor quantidade de produto que a 

indicada em sua embalagem. 

Entende-se, após análise das ideias apresentadas, que o “defeito” nas próteses auditivas 

pode ser caracterizado como um vício que se evidencia a partir da utilização imediata,  ou seja, 

com o uso regular do produto e é impossível que o consumidor tenha controle sobre esse tipo 

de defeito – e de qualidade, posto que o defeito em qualquer um dos componentes do implante 

coclear o torna inadequado ao fim a que se destina, qual seja, ouvir. 

 

4.4. PRAZO PARA RECLAMAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. 

 

Constatado o vício do produto, o consumidor, inicialmente, pode exigir a substituição 

das partes viciadas em até trinta dias. Não sendo sanado o vício neste prazo, o ressarcimento 

pode ocorrer por qualquer uma das alternativas propostas no §1º do artigo 18, a saber:  

 

Art. 18. [...] 

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o 
consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: 
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        I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 
condições de uso; 

        II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, 
sem prejuízo de eventuais perdas e danos; 

        III - o abatimento proporcional do preço. 

 

Interpretando este artigo, Cavalieri entende que existem dois pré-requisitos: primeiro, 

o consumidor deve exigir a substituição das partes viciadas, seja por escrito ou por qualquer 

outro meio que permita comprovar o não-saneamento do vício no prazo legal. Isto importa, 

também, para que a decadência seja obstada. Em segundo lugar, a substituição do produto por 

outro da mesma espécie só poderá ser requerido depois que, feita a exigência da reparação, o 

fornecedor não a faça dentro do prazo definido por lei.127 

Rizzatto Nunes aponta que existe uma discussão acerca deste prazo, pois alguns 

juristas consideram-no bastante longo; no entanto, defende que o legislador se viu obrigado a 

adotar um prazo genérico, a fim de tentar abranger a maior quantidade de situações possível 

que possa decorrer de uma relação de consumo.128  

Por outro lado, o §2º do artigo 18 pode acabar sendo uma solução para a problemática 

da extensão do prazo. Vejamos: 

 

Art. 18. [...] 

§ 2° Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto 
no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e 
oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser 
convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do 
consumidor. 

 

Expressando sua opinião, o autor diz que “algumas situações de cumprimento dos 30 

dias são, inclusive, bastante desproporcionais, e por isso injustas. Tanto que o próprio mercado 

– aquela parte boa, mais séria – cumpre prazos muito menores”. 129 

Retornando à discussão do prazo de 30 dias, faz-se mister destacar que a norma indica 

que o consumidor apenas pode exigir o cumprimento de uma das alternativas trazidas pelos 

                                                           
127 CAVALIERI FILHO, 2008, p. 269. 
128 RIZZATTO NUNES, 2011, p. 238-239. 
129 Ibidem, p. 239. 
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incisos do art. 18 após transcorridos os 30 dias sem o saneamento do vício por parte do 

fornecedor, não antes, o que converge com o pensamento de Cavalieri, exposto acima. Desta 

maneira, o fornecedor tem trinta dias para sanar o vício, sem quaisquer ônus. Estes só surgirão 

após o encerramento do prazo, a partir da exigência do consumidor. 130 

Contudo, Rizzatto Nunes evidencia que o §3º do art. 18 surge como uma hipótese de 

atenuante desta regra, ao permitir que, em hipóteses específicas, o consumidor não precise 

esperar o prazo transcorrer.131 Concernente passar à sua análise: 

 

Art. 18. [...] 

§ 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste 
artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes 
viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, 
diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. 

 

O jurista aponta que as hipóteses aventadas neste dispositivo afastam o direito de usar 

o prazo de 30 dias para sanar o visto, previsto no §1º do mesmo artigo132. Assim, caso o 

consumidor possua algum produto viciado que se enquadre em qualquer delas, pode requerer, 

imediatamente, qualquer das alternativas previstas nos incisos do primeiro parágrafo, a saber: 

(i) a substituição do produto por outro de mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a 

restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos; e (iii) o abatimento proporcional do preço.133 

Aponta, ainda, que  

 

com o acréscimo trazido pelo §3º tem-se de dizer que a função do 
desfazimento do vício é trazer de volta o produto a suas adequadas condições 
de uso ou consumo e desde que a substituição das partes viciadas não 
comprometa sua qualidade e características, nem lhe diminua o valor.134 

 

Outrossim, faz-se mister ressaltar que, de acordo com o §3º do mesmo artigo, a 

substituição imediata do produto só é admissível caso a substituição das partes viciadas seja 
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inócua ou impossível, devido à extensão do vício, quando comprometer a qualidade ou 

característica do produto, diminuir-lhe o valor ou quando se tratar de produto essencial.135 

Acrescenta também que, caso o produto seja essencial, não há que se falar em solução do vício, 

posto que, uma vez surgido, é impossível saná-lo.136 

 No que diz respeito ao §2º do art. 18, importa analisar a diminuição do prazo, posto 

que o presente estudo aborda um produto essencial. Há uma série de críticas, apresentada por 

Rizzatto Nunes, quanto à limitação da diminuição do prazo a 7 dias. No seu entendimento, se 

o fornecedor tem um tempo máximo de 30 dias, de acordo com o §1º do mesmo artigo, para 

sanar um vício do produto, é bastante provável que ele possa realiza-lo em um prazo mínimo 

de um dia ou até mesmo em algumas horas.  

Outra possibilidade é que ele troque o produto viciado por outro de mesma espécie, 

marca e modelo em perfeitas condições de uso. Há ainda, a hipótese de emprestar um produto 

similar ou idêntico ao viciado enquanto o consumidor aguarda o conserto do seu, prática por 

algumas concessionárias137 

Partindo desta linha de raciocínio, o autor entende que o §2º do artigo 18 é inútil, na 

opinião de Rizzatto Nunes, posto que é muito mais interessante e eficiente – tanto para o 

fornecedor quanto para o consumidor – adotar a lógica de um bom mercado, que ele expôs em 

seu pensamento, aqui sintetizado. A adoção de qualquer uma das táticas não só é mais ágil, 

como também permite que o fornecedor afaste (ou pelo menos adie) a incidência dos ônus pelo 

não-saneamento imediato do vício.138 

Entende-se que o mais adequado, ao tema do estudo, é a aplicabilidade das hipóteses 

do §3º do artigo 18, já que o implante coclear é um produto essencial. Desta forma, conclui-se 

que o paciente, diante de um vício apresentado por seu processador de fala ou qualquer dos 

componentes de seu implante coclear, pode requerer, imediatamente, a substituição do produto, 

ou só da peça defeituosa, cabendo a ele a escolha. 

Outrossim, verifica-se que, incidindo a hipótese do dispositivo supracitado, não há que 

se falar em prazo, podendo ser exigida uma substituição imediata e o exercício do direito de 

                                                           
135 CAVALIERI FILHO, 2008, p. 269. 
136 RIZZATTO NUNES, 2011, p. 257. 
137 Ibidem, p. 253-254. 
138 Ibidem, p. 254. 
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ação em face do fornecedor, em caso de inércia deste ou negativa de manutenção ou substituição 

do produto viciado. 

 

4.5. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. 

 

No tocante à responsabilidade pelo vício do produto – seja ele oculto ou aparente –, 

esta pertence ao fornecedor, já conceituado no presente estudo. O caput do art. 18 coloca como 

responsáveis diretos pelo vício todos aqueles que participam do ciclo de produção, facultando 

ao consumidor a escolha de quem acionar diretamente para exigir seus direitos.139 Isto é 

plenamente plausível, pois esta norma afirma que “todos os fornecedores são solidariamente 

responsáveis pelos vícios (e pelos defeitos, na medida de suas participações)”. 140 

É o consumidor quem escolhe qual fornecedor irá acionar. Optando por um, ele 

figurará o polo passivo de todas as reivindicações.141 Como a responsabilidade é solidária entre 

os fornecedores, é facultado ao escolhido o ressarcimento com os demais partícipes da 

produção, por meio de regresso. É possível, ainda, que os fornecedores, entre si, acordem 

previamente a participação de cada um nas despesas em caso de vício ou pagamento de 

indenização ao consumidor.142 

 

4.6. GARANTIA LEGAL E CONTRATUAL. 

 

Dentre os estudos realizados na presente monografia acerca dos prazos para 

reclamação, é necessário abordar, também os prazos de garantia de adequação. Nos dizeres de 

Cavalieri, 

 

a garantia de adequação do produto e do serviço é outro instrumento eficiente 
para a proteção contratual do consumidor. Entende-se por garantia de 
adequação a qualidade que o produto ou serviço deve ter, em termos de 
segurança, durabilidade e desempenho, para atingir o fim a que se destina”.143 

                                                           
139 RIZZATTO NUNES, 2011, p. 230. 
140 Ibidem, p. 231. 
141 Ibidem, p. 251. 
142 Ibidem, p. 252. 
143 CAVALIEIRI, 2008, p. 136. 
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Este instituto é apresentado no art. 24, do CDC144. Valendo-se dos ensinamentos de 

Claudia Lima Marques, Cavalieri explica que a garantia de adequação  

 

[...] é implícita ao produto, garantia de sua funcionalidade, de sua adequação, 
garantia que atingirá tanto o fornecedor direto como os outros fornecedores 
da cadeia de produção [...]) um verdadeiro ônus natural para toda a cadeia de 
produtores.145 

 

Rizzatto Nunes acrescenta que esta garantia legal “[...] é de adequação, o que significa 

qualidade para o atingimento do fim a que se destina o produto ou o serviço, segurança, para 

não causar danos ao consumidor, durabilidade e desempenho”.146   

Cavalieri ensina, ainda, que a garantia legal de adequação “[...] diz respeito ao prazo 

para reclamar por vícios do produto ou do serviço, estabelecido no art. 26 do CDC em 30 dias 

para produtos e serviços não duráveis e 90 dias para produtos e serviços duráveis (incisos I e II 

do art. 26)”.147 

Interessante trazer os apontamentos feitos por Rizzatto Nunes acerca destes prazos, 

pois, em seu entendimento, o CDC não estabelece expressamente um prazo para a garantia por 

vícios, o que enseja uma interpretação lógico-sistemática do código, analisando o art. 24 em 

conjunto com o art. 26. Este artigo indica os prazos que o consumidor tem para reclamar dos 

vícios, ao passo que aquele apenas informa a existência de uma garantia legal.148 

Da combinação dos dois artigos em pauta, o jurista extrai que, no caso de produtos não 

duráveis, a garantia legal é de 30 dias, enquanto que, para produtos duráveis, o prazo para 

apresentar reclamação é de 90 dias. Caso haja vício, aplicam-se as hipóteses previstas nos 

artigos 18 a 20, para saneamento do vício.149 

Além da garantia legal, existe, ainda a garantia contratual, prevista no artigo 50 do 

CDC. Esta garantia, contudo, é facultativa, podendo ser concedida liberalmente pelo 

                                                           
144 Art. 24. a garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração 
contratual do fornecedor. 
145 MARQUES apud CAVALIERI FILHO, 2008, p. 136. 
146 RIZZATTO NUNES, 2011, p. 419. 
147 CAVALIERI FILHO, 2008, p. 136. 
148 RIZZATTO NUNES, 2011, p. 419. 
149 Ibidem, p. 420. 
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fornecedor. A única limitação, contudo, é que a garantia contratual não pode, em hipótese 

alguma, excluir a garantia legal.150 

O doutrinador Nelson Nery Junior denomina este instituto como “garantia 

convencional” e leciona que  

 

sempre que houver garantia convencional, entende-se que, ao lado dela, 
subsistirá a garantia legal. A garantia contratual será um plus em favor do 
consumidor. Os termos e o prazo dessa garantia contratual ficam ao alvedrio 
exclusivo do fornecedor, que os estipulará de acordo com sua conveniência, a 
fim de que seus produtos ou serviços passam a ter competitividade no 
mercado, atentando, portanto, ao princípio da livre iniciativa. Não raras vezes, 
o conteúdo da garantia se projeta como fator decisivo para o consumidor optar 
pela aquisição do produto ou serviço. Há inclusive, empresas que promovem 
anúncios publicitários, centrando sua estratégia de marketing exatamente na 
garantia, muito melhor e mais abrangente do que a da concorrência, de sorte 
a sensibilizar o consumidor a dar preferência a seus produtos ou serviços”151 

 

Surge, portanto, a problemática sobre como se dará a contagem dos prazos e qual das 

garantias começa a valer primeiro. Cavalieri defende que 

 

[...] como a garantia legal é independente da manifestação do fornecedor e a 
garantia contratual, de sua livre disposição, é complementar, só se pode 
concluir que o prazo da primeira (garantia legal) começa a correr após 
esgotado o prazo da segunda (garantia contratual). 152 

 

De igual maneira pensa Rizzatto Nunes. Em sua obra “Programa de Direito do 

Consumidor”, ensina que garantia contratual é de livre disposição do fornecedor, cabendo a ele 

definir o prazo. Oferecendo a garantia complementar, é com ela que se inicia o prazo de garantia 

do produto.153  

Então, se o fornecedor dá garantia contratual de um ano, por exemplo, com a entrega 

do produto, este prazo começa a correr e, dentro dele o produto não pode apresentar vício. Caso 

                                                           
150 CAVALIERI FILHO, 2008, p. 136. 
151 JUNIOR apud CAVALIERI FILHO, 2008, p. 136-137. 
152 CAVALIERI FILHO, 2008, p. 137. 
153 RIZZATTO NUNES, 2011, p. 431. 
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apresente, o consumidor tem o direito de reclamar, e o prazo se estende em até 30 ou 90 dias 

(dependendo do tipo de produto) após o término da garantia contratual.154 

Isto porque 

 

se o fornecedor não dá prazo convencional [...] então os 30 ou 90 dias correm 
do dia da aquisição do produto ou término do serviço, não se olvidando que, 
em se tratando de vício oculto, o início do prazo para reclamar apenas corre 
quando este se manifesta”.155 

  

O prazo de garantia começa a contar da entrega do produto, por interpretação do §1º 

do art. 26. A ideia é que é necessário que o consumidor possa consumir o produto para que 

comece a contagem do prazo da garantia.156 

De igual maneira entendeu o STF, em decisão do REsp 225.858/SP, onde ficou 

determinado que 

 

[...] se existe uma garantia contratual de um ano tida como complementar à 
legal, o prazo de decadência somente pode começar da data em que encerrada 
a garantia contratual, sob pena de submetermos o consumidor a um engodo 
com o esgotamento do prazo judicial antes do esgotamento do prazo de 
garantia. E isso foi o que o art. 50 do Código de Defesa do Consumidor quis 
evitar.157 

 

Quando se trata da garantia contratual, sua caducidade ocorre com o término do tempo 

estabelecido para reclamação na norma, momento em que se inicia a contagem do prazo de 

garantia legal.158 

 

4.7. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. 

 

                                                           
154 RIZZATTO NUNES, 2011, p. 431. 
155 CAVALIERI FILHO, 2008, p. 137. 
156 RIZZATTO NUNES, 2011, p. 421. 
157 CAVALIERI FILHO, 2008, p. 138. 
158 RIZZATTO NUNES, 2011, p. 440. 
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A fim de iniciar o estudo deste tópico, interessante trazer a distinção entre prescrição 

e decadência feita por Cavalieri:  

 

a primeira está ligada à lesão do direito, cuja ocorrência faz surgir novo dever 
jurídico para o transgressor – a responsabilidade – e novo poder jurídico para 
aquele que sofreu a lesão – a pretensão, devendo esta ser entendida como o 
poder de invocar a tutela do Estado. Se essa pretensão não for exercida no 
prazo legal, ocorre a prescrição.159  

 

Trata-se da “[...] convalescença de uma lesão do direito pela inércia do seu titular e o 

decurso do tempo”.160 Valendo-se dos ensinamentos de Humberto Theodoro Junior, Cavalieri 

diz que, ocorrida a prescrição, o que se extingue é o direito de invocar a tutela do Estado quanto 

àquele direito material, e não a extinção deste.161 

Para a compreensão deste estudo, importa reforçar que a violação do direito e o início 

do prazo prescricional estão ligados, como se fossem causa e efeito162. Assim, os direitos 

passíveis de lesão “são aqueles que têm por objeto uma prestação” e, por isso, conduzem à 

prescrição.163 

Decadência, por sua vez, ocorre quanto é atingida uma faculdade jurídica, também 

denominada como direito potestativo, cujo exercício submete-se a prazo fatal definido em lei, 

ou seja, está condicionado ao tempo.164 

Nos ensinamentos de Clélio Erthal: 

 

a prescrição atinge a exigibilidade dos direitos subjetivos; a decadência, os 
direitos potestativos (e não quaisquer direitos), de modo que aquela impede 
que o credor cobre do devedor o seu crédito e a última inibe o titular de praticar 
um ato de vontade. Como a lei sempre fixa o prazo para o exercício dos 
direitos subjetivos e só eventualmente para os direitos potestativos, podemos 
definir a prescrição como a perda da exigibilidade (pretensão) de um direito 
subjetivo, pela inação do respectivo titular durante o prazo fixado em lei; e 
decadência como a perda do direito potestativo, quando temporário, pelo não 
exercício do mesmo durante o prazo estabelecido. Dessa forma, se deparamos 
com um prazo delimitando o exercício de um direito exigível de outrem 
(subjetivo), sabemos tratar-se de prazo prescricional. Entretanto, se o prazo se 
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160 Ibidem. 
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refere a um direito exercitável por mero ato de vontade (potestativo), 
independentemente da atuação de terceiro, é de caducidade que se trata.165 

 

Rizzatto Nunes, valendo-se da obra da professora Mirella D’Angelo Caldeira, afirma 

que a reclamação possui um efeito constitutivo de direito do consumidor. Isto porque, quando 

há a reclamação, há a obstaculização do prazo de reclamação.166 

Esta reclamação visa à solução do vício do produto; caso não haja saneamento do vício 

ou haja negativa de reparação, ou até mesmo ausência de resposta do fornecedor, o consumidor 

pode pleitear as hipóteses alternativas previstas nos artigos 18 a 20 do CDC. Assim, surge um 

direito subsequente gerado pela inércia do fornecedor.167 Isto significa dizer que “a reclamação 

do consumidor constitui o seu direito de pleitear aquilo que a lei subsequentemente lhe garante 

[...] e aperfeiçoa-se com a resposta negativa do fornecedor”.168 

Este novo direito constituído do consumidor trata-se de um direito de ação, que 

ensejam perdas e danos, conforme §1º do art. 18, os incisos do art. 19 e os incisos do art. 20. 

Assim, Rizzatto Nunes indica que o caminho é pautar-se no art. 27, que disciplina o prazo 

prescricional para propor ação de reparação por perdas e danos, prazo este definido em 5 

anos.169 

No Código de Defesa do Consumidor, na opinião de Cavalieri, “haverá prescrição 

sempre que se tratar de fato do produto ou do serviço, vale dizer, acidente de consumo (art. 27), 

e decadência no caso de vício do produto ou do serviço, quer seja de qualidade quer de 

quantidade (art. 26)”.170 

Como o objeto do presente estudo envolve vício do produto, cumpre analisar apenas o 

instituto da decadência no âmbito consumerista, para maior objetividade. Assim sendo, importa 

evidenciar que o consumidor possui prazos para exigir que os vícios sejam sanados de acordo 

com uma das alternativas do art. 18, §1º, do CDC. 

No Direito do Consumidor, duas são as causas de suspensão do prazo decadencial, de 

acordo com o art. 26, §2º. Antes de expô-las, faz-se necessário apontar o termo adotado na seara 

consumerista, “obstar”, posto que é uma peculiaridade desta disciplina, já que no Código Civil 

                                                           
165 ERTHAL apud CAVALIERI FILHO, 2008, p. 274-275 
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168 Ibidem, p. 442. 
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não há que se falar em suspensão nem interrupção do prazo decadencial. Cavalieri traz que 

“obstar significa impedir, embaraçar, estorvar”. Assim, caso ocorra uma das causas enumeradas 

no artigo, o prazo não começa a correr.171 

Prosseguindo com o estudo,  

 

obstam à decadência [...] a reclamação comprovadamente formulada pelo 
consumidor perante o fornecedor de produto e serviços até a resposta negativa 
correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca, e a instauração 
do inquérito civil, até seu encerramento.172 

 

A respeito da reclamação, esta já foi abordada neste capítulo. Assim, cabe prosseguir 

com o estudo de seu prazo. O art. 26 do Código do Consumidor, em seus incisos I e II, traz o 

prazo de 30 dias, quando tratar-se de vício de produto ou serviço não durável, e de 90 dias 

quando o produto ou serviço for durável.  

Importante trazer à lembrança que produto não-durável é aquele de vida útil efêmera, 

que se consome em pouco tempo de uso, como os alimentos, medicamentos, etc. Os produtos 

duráveis, por sua vez, são aqueles que têm uma vida útil prolongada, como veículos e 

eletrodomésticos.173 

Estes prazos são aplicáveis tanto no caso de vícios aparentes quanto de vícios ocultos, 

sendo a única diferença o dia em que o prazo começa a fluir, pois, quando se tratar de vício 

aparente, o prazo começa a contar a partir da entrega do produto (art. 26, §1º) e, no vício oculto, 

o prazo começa a correr quando seu defeito for evidenciado.174 

É essencial abrir parênteses para a verificação e diferenciação entre vício de qualidade 

ou vício decorrente do desgaste normal do produto, quando o defeito se manifestar muito tempo 

após sua aquisição. Na opinião de Cavalieri, se ficar provado que o vício é de qualidade, 

decorrente de um defeito de fabricação, não haverá motivo para negar ao consumidor o direito 

à reparação. 175 
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Por outro lado, se o vício oculto se tornar aparente na fase de degradação do consumo, 

o autor entende que o fornecedor não pode ser obrigado a substituir o produto defeituoso sem 

que se verifique, antes, a sua origem. Em perícia, deve-se verificar a vida útil do produto e a 

verdadeira causa do defeito.176 

Entende-se que, no caso do objeto do presente estudo – vício oculto de qualidade em 

produto essencial – é afastado o prazo para reclamação, pois é facultado ao consumidor pleitear, 

imediatamente, a substituição do produto por outro de mesma espécie, em perfeitas condições 

de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos; ou o abatimento proporcional do preço.  

A escolha do consumidor-paciente, portanto, seria a de substituição do produto por 

outro de mesma espécie, caso esta seja sua vontade. Ocorre que, conforme verificado ao longo 

desta dissertação, o paciente está em uma relação de consumo, regida por um contrato de 

adesão, onde ele figura como vulnerável.  

Não bastasse isto, em razão de sua deficiência e sua dependência da operadora de plano 

de saúde, possui uma vulnerabilidade potencializada. Desta forma, cumpre passar ao estudo das 

garantias conferidas ao consumidor na interpretação das cláusulas contratuais. 
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5. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISES 

JURISPRUDENCIAIS: FAVORÁVEIS AO CONSUMIDOR? 

 

Ao longo do capítulo anterior, estudamos os aspectos jurídicos que envolvem o vício 

do produto e a responsabilidade do fornecedor, além dos prazos para reclamação e os prazos de 

garantia legal.  

O objeto de estudo desta monografia, no entanto, envolve uma relação consumerista, 

fruto de um contrato de adesão, firmado entre o paciente e a operadora de plano de saúde. Desta 

maneira, nada mais importante que verificar o que diz a doutrina a respeito da interpretação das 

cláusulas contratuais, quando estas conflitarem com o interesse do consumidor. 

Cavalieri diz que, aos contratos de consumo, aplicam-se todos os princípios de 

interpretação dos contratos, como: (a) atende-se mais  à intenção das partes do que à literalidade 

da manifestação de vontade (art. 112, CC); (b) os usos e costumes são relevantes na 

interpretação das cláusulas contratuais (art. 113, CC); (c) os contratos benéficos e as cláusulas 

de renúncia de direitos são interpretadas restritivamente (art. 114, CC); (d) as cláusulas 

contratuais não devem ser interpretadas isoladamente, mas em conjunto com as demais; (e) a 

cláusula suscetível de dois significados deve ser interpretada em atenção ao que pode ser 

exigível (princípio da conservação ou aproveitamento do contrato).177 

O princípio maior da interpretação dos contratos de consumo, contudo, está no art. 47 

do CDC, na boa opinião de Nelson Nery Junior, posto que “as cláusulas contratuais serão 

interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.178 

O Código Civil de 2002, por sua vez, possui regras semelhantes a este. O art. 423, por 

exemplo, dita que “quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, 

dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente”. O artigo seguinte acrescenta, 

ainda, que “nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada 

do aderente a direito resultante da natureza do negócio”.179 

Analisando os dois institutos a respeito do mesmo tema – contratos de adesão – 

observa-se que a norma do CDC é muito mais ampla que as normas civis, posto que o Código 
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Civil visa a paridade entre os contratantes, ao passo que a defesa do consumidor é baseada em 

sua vulnerabilidade, por ser este o agente mais fraco da relação.  

Assim, Cavalieri, citando Cláudia Lima Marques, afirma que  

 

[...] a interpretação a favor do consumidor ocorrerá em qualquer caso de 
contraposição ou conflito de contraposição ou conflito de cláusulas escritas 
ou orais, não importando no sistema protetivo dos consumidores se a cláusula 
é ambígua ou clara, se a contradição é aparente ou oculta com os impressos, 
com a publicidade ou com as cláusulas batidas à máquina.180 

 

Acrescente-se que as relações de consumo são norteadas pelo princípio cardeal da boa-

fé, de forma que todas as cláusulas contratuais devem ser interpretadas à luz deste princípio. 

Cumpre relembrar, também, que a boa-fé a que se refere no CDC é a boa-fé objetiva, ou seja, 

a que estabelece um padrão de conduta. 181  

Outrossim, apoiando-se nos ensinamentos de Caio Mário, Cavalieri afirma que 

 

a boa-fé objetiva não diz respeito ao estado mental subjetivo do agente, mas 
sim ao seu comportamento em determinada relação jurídica de cooperação. O 
seu conteúdo é um padrão de conduta, variando as suas exigências de acordo 
com o tipo de relação existente entre as partes.182 

 

Isto porque, de acordo com Caio Mário,  

 

a boa-fé objetiva não cria apenas deveres negativos, como faz a boa-fé 
subjetiva. Ela cria também deveres positivos, já que exige que as partes tudo 
façam para que o contrato seja cumprido conforme previsto e para que ambas 
tenham o proveito objetivado. Assim, o dever de simples abstenção de 
prejudicar, característico da boa-fé subjetiva, se transforma na boa-fé objetiva 
em dever de cooperar. O agente deve fazer o que estiver ao seu alcance para 
colaborar para que a outra parte obtenha o resultado previsto no contrato, 
ainda que as partes assim não tenham convencionado, desde que 
evidentemente para isso não tenha que sacrificar interesses legítimos 
próprios.183 
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Diante disto, entende-se, como muito bem pontuado por Claudia Lima Marques, 

supracitada, que a interpretação das cláusulas dos contratos que estabeleçam relações 

consumeristas deve ser sempre favorável ao consumidor, independentemente do tipo de 

contradição existente ali, buscando preservar, contudo, a finalidade do contrato. 

Neste caso, o contratação de um plano de saúde objetiva, principalmente, a garantia de 

qualidade de vida do indivíduo através do exercício pleno de seu direito à saúde. Portanto, caso 

a operadora de planos de assistência à saúde, em seu contrato, estabeleça cláusulas ou condições 

que sejam prejudiciais ao paciente, a interpretação deve ser a favor do consumidor-paciente, 

adequando-se a cláusula à sua realidade fática. 

Após esta análise, faz-se interessante analisar como ocorre este instituto em sede 

judicial. 

 

5.1. ANÁLISE DE ALGUNS JULGADOS. 

 

Antes de prosseguir com o estudo, cumpre ressaltar que, após incansáveis buscas, foi 

bastante difícil encontrar decisões judiciais que envolvam exatamente os critérios desta 

dissertação, quais sejam: consumidor que, em face de plano de saúde, pleiteia a manutenção 

das peças defeituosas de sua prótese auditiva. 

No entanto, a pesquisa não foi frustrada, pois foi possível verificar que os tribunais 

têm reconhecido o direito à saúde como essencial à dignidade humana. A primeira decisão 

apresentada evidencia isto: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. 
IMPLANTE COCLEAR. PARTE EXTERNA. ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. 1. Tratando-se de ação cujo 
objeto é contrato de seguro saúde, configurada a relação de consumo, 
conforme prevê o artigo 3º, § 2º do CDC. 2. O art. 10, inc. VII da Lei nº 
9.656/98 admite o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios quando 
ligados ao ato cirúrgico. 3. O implante de próteses, órteses e seus acessórios 
quando indispensáveis para o tratamento cirúrgico também devem ser 
autorizados pela seguradora, mesmo após a cirurgia, sob pena de afronta 
ao art. 51, inc. IV do CDC, posto que o implante somente alcançará sua 
função se houver a substituição da parte externa por modelo atualizado. 
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4. Hipótese em que restou comprovado nos autos a verossimilhança do direito 
alegado e a necessidade da tutela pretendida. Preenchidos os requisitos 
caracterizadores da antecipação de tutela, a teor do que disciplina o art. 273 
do CPC. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70055013262, 
Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi 
Beck, Julgado em 11/09/2013)184 

 

O tribunal, em primeiro lugar, reconheceu o contrato de seguro-saúde como uma 

relação consumerista. Após, definiu que a seguradora é obrigada a fornecer próteses, 

principalmente quando esta é indispensável ao tratamento prescrito pelo médico. Por fim, 

determinou que fosse realizada a troca do processador de fala (parte externa) por um modelo 

atualizado. É certo que, neste caso, trata-se de um upgrade, mas, como diz o ditado popular, 

“quem pode mais, pode menos”. 

Na fundamentação da decisão, foi mencionado o art. 51, IV, do CDC, que disciplina o 

princípio da boa-fé, que obriga as partes a agir dentro de certos parâmetros de honestidade, para 

que haja o equilíbrio contratual entre as partes nesta relação de consumo. 

Isto implica dizer que, sendo a boa-fé um parâmetro de conduta, existe uma proibição 

de práticas e cláusulas abusivas, que são absolutas. Como já dito em tópico próprio, o rol de 

proibição é meramente exemplificativo, já que é impossível para o legislador prever todas as 

situações fáticas cotidianas na vida de cada indivíduo de uma sociedade185. 

Destarte, a negativa da operadora de plano de saúde em fornecer a prótese auditiva 

nova, diante da necessidade do paciente e autor da ação, configura prática abusiva. Ao dar razão 

ao pleito autoral, o tribunal concretiza o princípio da harmonia, que está intimamente ligado ao 

equilíbrio contratual, e o princípio da proteção e necessidade, que preconiza a intervenção direta 

do Estado-juiz para garantir o suprimento da necessidade do consumidor, o que, 

consequentemente, resulta na garantia de proteção à vida, saúde, segurança e dignidade da 

pessoa humana186. 

A próxima decisão é do TJ de Pernambuco: 

 

                                                           
184 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Agravo de Instrumento 70055013262/RS. Relator: Sergio 
Luiz Grassi Beck. Disponível em: https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/113212606/agravo-de-instrumento-
ai-70055013262-rs?ref=juris-tabs. Acesso em 24/11/2017. 
185 p. 37 et seq. desta monografia. 
186 Ibidem. 
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CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SURDEZ BILATERAL 
PROFUNDA. IMPLANTE COCLEAR EM MENOR IMPÚBERE. 
SÚMULA 469/STJ. CONTRADIÇÃO ENTRE A RESOLUÇÃO 82 DA 
ANS E O CONTRATO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO 
CONSUMIDOR. SÚMULA 54/TJPE. HOSPITAL NÃO CONVENIADO. 
CARACTERIZADA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. COBERTURA 
DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A autora é dependente de plano 
da rede referenciada prata e os documentos médicos informam que é portadora 
de surdez neurossensorial bilateral profunda com indicação de implante 
coclear por não haver outro método terapêutico definitivo. 2. Aplicação do 
Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos 
termos da Súmula 469/STJ. 3. Por se tratar de contrato de adesão e versar 
sobre relação de consumo, as cláusulas contratuais relativas ao plano de 
saúde, ou seguro-saúde, devem ser sempre interpretadas de forma mais 
favorável ao consumidor, nos termos do art. 47, do Código de Defesa do 
Consumidor. 4. A Resolução e o contrato estão em flagrante contradição e 
em se tratando de relação negocial regulada pelas normas consumeristas, nos 
termos do disposto no art. 47 do CDC, em caso de contradição ou dúvida a 
respeito do conteúdo de cláusulas contratuais, como acima relatado, devem 
elas ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor, afastando a 
disposição limitativa de cobertura indicada pela apelante. 5. É abusiva a 
negativa de cobertura de próteses e órteses, vinculadas ou conseqüentes 
de procedimento cirúrgico, ainda que de cobertura expressamente 
excluída ou limitada, no contrato de assistência à saúde - Súmula 
54/TJPE. 6. Inviabilizada a consumação do tratamento prescrito à 
beneficiária de plano de saúde por inexistência de estabelecimento conveniado 
apto a realizar o procedimento prescrito, afere-se legítima a concretização do 
tratamento por entidade que o oferece. 7. Caracterizada, portanto, situação 
excepcional que pode justificar o afastamento da previsão contratual para 
transferir ao recorrente à obrigação pelo pagamento do atendimento prestado 
por hospital não credenciado. 8. Recurso não provido.187 

 

No caso em tela, foram reconhecidos tanto a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor sobre os contratos de plano de saúde, como também a abusividade da negativa de 

cobertura de próteses, vinculadas a procedimentos cirúrgicos ou não, no contrato de assistência 

à saúde. Observa-se, ainda, que este tema está sumulado neste tribunal. 

Reconhecida a abusividade da negativa das próteses auditivas, preserva-se, 

concomitantemente, tanto a necessidade do consumidor quanto o contrato de assistência médica 

à saúde, posto que este tem como finalidade a prevenção e o cuidado da saúde do contratante188. 

Portanto, seria inconcebível que o tribunal permanecesse inerte frente a tal prática 

abusiva, pois, além de ferir os direitos básicos fundamentais do paciente-consumidor enquanto 

                                                           
187 BRASIL. Tribunal de Justiça de Pernambuco. Apelação 3202800/PE. Relator: Francisco Eduardo Goncalves 
Sertorio Canto. Disponível em: https://tj-pe.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/179661916/apelacao-apl-3202800-pe. 
Acesso em 24/11/2017. 
188 p. 24 desta monografia. 
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pessoa humana, violaria também o próprio contrato em sua finalidade. Assim, nada mais correto 

que seja concretizado, através da proibição de práticas abusivas, o princípio da conservação do 

contrato de consumo, ao ordenar que a operadora de plano de saúde cumpra sua função, qual 

seja, a prestação de serviços de assistência à saúde. 

Outra decisão do TJ-RS é significativa: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. DIREITO À SAÚDE. TROCA DAS 
UNIDADES EXTERNAS DE IMPLANTE COCLEAR - PROCESSADOR 
DE FALA. ATENDIMENTO PRIORITÁRIO DAS DEMANDAS DE 
SAÚDE DA POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL. ORDEM DE 
ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NO ÂMBITO DA SAÚDE PÚBLICA. 
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 
APRESENTAÇÃO DE OUTROS ORÇAMENTOS POR PARTE DO 
MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. ESCASSEZ DE RECURSOS. 1. O direito 
à saúde, superdireito de matriz constitucional, há de ser assegurado, com 
absoluta prioridade às crianças e adolescentes e é dever do Estado (União, 
Estados e Municípios) como corolário do direito à vida e do princípio da 
dignidade da pessoa humana. 2. Deveria o agravante fazer prova de que o 
Estado fornece o insumo, desde que respeitada a dita "fila" específica para o 
equipamento postulado ("processadores de fala" ou "processadores de voz"). 
3. Não se verifica na decisão atacada qualquer afronta ao princípio da 
isonomia, uma vez que se trata de aplicação da Lei Maior, cabendo ao 
Judiciário vigiar seu cumprimento, mormente quando se cuida de tutelar 
superdireitos de matriz constitucional como vida e saúde, ainda mais de 
crianças e adolescentes. Está o poder público necessariamente vinculado à 
promoção, com absoluta prioridade, da saúde da população infanto-juvenil, 
conforme os arts. 196 e 227, ambos da Constituição Federal. 4. Os infantes 
já receberam os implantes cocleares, em cirurgias preteritamente 
realizadas da marca COCHLEAR. Trata-se, tão-só, de substituir a parte 
externa ("processadores de fala"), o que, obviamente, não pode ocorrer 
com o uso de equipamento de marca diversa daquele que já foi 
implantado. 5. Embora o Poder Judiciário não possa fechar os olhos às 
restrições financeiras e orçamentárias dos entes públicos, situações de risco 
merecem a tutela jurisdicional, cabendo apenas o estabelecimento de critérios 
para que o deferimento de pedidos não sobrecarregue o orçamento público. 
NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 
70057557779, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz 
Felipe Brasil Santos, Julgado em 30/01/2014)189 

 

Apesar de a ação ser em face do Estado, não só o tribunal reconheceu o direito à saúde 

como um superdireito, como também reconheceu que seu provimento deve ser prioritário 

quando trata-se de crianças e adolescentes. Ademais, determinou que a substituição da parte 

                                                           
189 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Agravo de Instrumento 70057557779/RS. Relator: Luiz 
Felipe Brasil Santos. Disponível em: https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/113546668/agravo-de-
instrumento-ai-70057557779-rs. Acesso em 24/11/2017.  
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externa da prótese auditiva fosse por outro produto exatamente igual ao já utilizado pelas 

crianças, uma das hipóteses previstas no art. 18 do CDC e, apesar de não envolver plano de 

saúde, entende-se que esta interpretação é mais benéfica ao usuário de implante coclear, em 

virtude de sua hipervulnerabilidade. 

Como já discutido no tópico em que foram abordados os princípios190, o 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor é requisito para que o princípio da isonomia 

seja concretizado. No tocante aos consumidores hipervulneráveis, a necessidade desta garantia 

ganha uma força maior, posto que estes grupos sociais necessitam de uma proteção especial por 

parte da legislação e do Estado-juiz. 

Portanto, bastante lúcida a decisão deste tribunal, principalmente em sua 

fundamentação, ao evidenciar o direito à saúde como pilar do direito à vida e da dignidade da 

pessoa humana, e ao reconhecer a hipervulnerabilidade das crianças, autoras da ação, o que 

resultou na ordem de atendimento prioritário às suas demandas. 

Não foi possível precisar o motivo da não existência de decisões conforme os moldes 

estabelecidos no presente estudo. Contudo, notável que os tribunais estejam caminhando para 

o reconhecimento do paciente como vulnerável e entendendo que o pleno funcionamento do 

implante coclear é imprescindível para evolução cognitiva das crianças e à garantia da 

dignidade humana daqueles que necessitam desta tecnologia para ouvir. 

 

  

                                                           
190 p. 37 et seq. desta monografia 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A elaboração deste trabalho permitiu a verificação da incidência do Código de Defesa 

do Consumidor sobre os contratos de assistência médica à saúde. Foi possível, ainda, precisar 

sua natureza e debruçar sobre os princípios que regem esta relação consumerista. 

Outrossim, verificou-se que existe uma proteção especial em torno do direito à saúde, 

que tem natureza de um superdireito, além de ser definido como um direito da personalidade e 

como direito fundamental. Ademais, para o estudo deste tema, foi essencial averiguar quais 

grupos sociais estão inseridos no conceito de consumidor hipervulnerável. 

Boa surpresa foi perceber que não somente os deficientes auditivos estão sob especial 

proteção do Código de Defesa do Consumidor por ter uma vulnerabilidade potencializada de 

seus direitos, principalmente porque possuem uma relação de catividade com as operadoras de 

plano de saúde para que seja concretizado seu direito à saúde através da prestação de serviços 

médicos, como é o caso do tratamento cirúrgico do implante coclear. 

Ingressando em uma análise mais técnica do Código de Defesa do Consumidor, foi 

possível enquadrar o “defeito” apresentado pelo processador de fala em um dos institutos do 

Direito Consumerista, além de verificar as regras aplicáveis a este caso, quanto à reclamação. 

 Destarte, concluiu-se que o implante coclear é um produto essencial, por ser 

necessário para a realização de um tratamento prescrito pelo médico otorrinolaringologista, 

como visto no primeiro capítulo desta monografia. Como o “defeito” aparece com o uso regular 

das próteses auditivas, entende-se que é um vício oculto e, a partir do momento em que este se 

torna evidente, iniciar-se-ia o prazo para a reclamação. 

No entanto, justamente por ser um produto essencial, percebeu-se, através da leitura 

dos artigos do CDC e da doutrina, que, na verdade, não existe prazo para reclamação de vício 

neste tipo de produto: é facultado ao consumidor pleitear a troca imediata das peças defeituosas 

ou até mesmo requerer a substituição do processador de fala por outro de mesma marca, modelo 

e espécie. 

Em análise jurisprudencial, interessante foi perceber que os tribunais têm reconhecido 

as demandas dos deficientes auditivos que necessitam dos implantes cocleares para garantir a 

sua dignidade humana. Como visto nesta monografia, a dignidade humana é um norte definido 

pelo próprio indivíduo, o requisito primordial para a sua valorização. 
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No caso dos surdos implantados, conforme exposto neste estudo, o implante coclear é 

o que, doutrinariamente falando, pode se enquadrar como mínimo existencial para a garantia 

da qualidade de vida.  

Desta maneira, com o reconhecimento disto por parte dos tribunais, foi possível 

verificar que os contratos de assistência médica, por serem uma relação consumerista e estarem 

sujeito às regras do Direito do Consumidor, também estão sujeitos a seus princípios, dentre 

eles, o da boa-fé e o da proibição de práticas abusivas, como é o caso da negativa de cobertura 

de próteses. 

Portanto, ainda que não tenha sido possível encontrar um bom número de casos 

concretos com os critérios deste estudo, percebeu-se que existe respeito aos princípios do 

Direito do Consumidor e aos direitos humanos fundamentais garantidos pela Constituição – e 

positivados no CDC, através da interpretação das cláusulas do contrato de assistência médica à 

saúde de forma mais favorável ao consumidor-paciente.  
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