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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta uma análise do direito constitucional da saúde, posto como 

direito social, bem como, como direito do consumidor, quando prestado pela iniciativa 

privada de forma suplementar a prestação do serviço de forma direta pelo Estado. 

Analisam-se as regras consumeristas gerais e específicas para o setor da saúde privada, 

bem como estatísticas e estudos de caso que comprovam a crescente adesão da 

população brasileira aos planos de saúde privados, bem como a constante violação das 

regras impostas ao setor pelas operadoras fornecedoras dos planos. Sendo a saúde tema 

de relevância pública, ainda que prestado pela iniciativa privada, sofre forte fiscalização e 

regulação do Estado, contando com agência reguladora específica, instituída para tanto. 

Analisa-se então a qualidade da atuação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, 

bem como do Poder Judiciário na efetivação do direito à saúde, como direito social e 

direito do consumidor, o que deveria ter como consequência a redução da judicialização 

das questões relacionadas ao setor. 

 

Palavras-Chaves: Saúde, Direito do Consumidor, Agência Reguladora e Judicialização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper presents an analysis of the constitutional right to health as a social right, as 

well as consumer rights as provided by the private sector as supplemental to the provision 

of services directly by the state. The analysis is about the general and specific consumer’s 

rules for the private health sector, as well as statistics and case studies that demonstrate 

the growing membership of private health insurance by the Brazilian population as well as 

the constant violation of the rules imposed on the sector by the plans operators. Being the 

health a subject of public relevance although provided by the private sector, suffers strong 

supervision and regulation of the state, with specific regulatory agency, established. Then 

we analyze the quality of the supervision of the National Health Agency, as well as the 

judiciary in ensuring the right to health as a social right and the right of the consumer, 

which should result in the reduction of the demand for the judiciary about issues related to 

sector. 

 

Keywords: Health, Consumer Law, Regulatory Agency and Judicary search. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 instituiu o sistema público de saúde com caráter universal 

no país como responsabilidade do Estado. Simultaneamente, de outro lado, permitiu que 

a prestação de serviços na área da saúde fosse oferecida por entes privados, como 

atividade econômica e, consequentemente, com aferição de lucro.  

 

Coexistem no Brasil, portanto, o Sistema Único de Saúde (SUS), que tem por objetivo 

oferecer um sistema universal de saúde pública a todos e é prestado pelo Estado 

diretamente, e um Sistema de Saúde Suplementar, explorado por empresas privadas que 

oferecem serviço de saúde àqueles com capacidade econômica para financiá-lo.  

 

Quando a prestação de serviços de saúde se dá por entes privados, há, além da 

Constituição Federal, regulamentação por outros instrumentos normativos, como o Código 

de Defesa do Consumidor e a Lei nº 9.656/98. Entretanto, ainda que sob atuação da 

iniciativa privada, a saúde não pode ser, e de fato não é, considerada como uma 

prestação de serviço qualquer.  

 

A prestação de serviços de saúde pela iniciativa privada, na medida em que atua na tutela 

de um direito fundamental, tem relevância pública, de modo que é campo que sofre forte 

intervenção estatal, contando para tanto com agência reguladora específica, a Agência 

Nacional de Saúde Suplementar, instituída por Lei em 2000, quando o setor já estava em 

funcionamento. Entretanto, essa regulação não vem sendo suficiente para evitar o 

inchaço do Judiciário com questões envolvendo as relações entre as operadoras de 

planos de saúde e os consumidores da saúde privada.   

 

Tendo em vista a imensa expansão dos planos de saúde no país, que em 2013 já contava 

com aproximadamente 50 milhões de segurados, o equivalente a 25% da população 

brasileira, a questão torna-se preocupante, pois dá uma dimensão da proporção e do 

impacto desses contratos no Poder Judiciário.  

 

As normas postas no setor, bem como a regulação exercida pelo Estado, não vêm sendo 

efetivas o bastante a ponto de evitar abusos por parte das operadoras dos planos de 
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saúde aos consumidores de seus serviços, o que faz com que estes consumidores 

busquem o Poder Judiciário para fazer valer seus direitos já garantidos.  

 

Da dualidade do direito à saúde como direito social fundamental e o como bem de 

consumo quando prestado pela inciativa privada, acrescida das constantes violações por 

parte das operadoras de planos e seguros de saúde privados aos direitos do Consumidor 

e da legislação específica do setor, aliados a uma atuação do Judiciário que acaba por 

conceder as tutelas pleiteadas em Juízo, com o intuito de efetivar o direito à saúde 

constitucionalmente garantido, surge uma enorme judicialização das questões que 

envolvem a saúde privada, tema que é tratado no Capítulo 1, no qual são apontadas as 

principais causas que levam o consumidor da saúde privada a juízo e a posição da 

jurisprudência. 

 

No segundo capítulo, enfrenta-se diretamente a dubiedade do direito à saúde, na medida 

em que, pela estruturação constitucional do direito à saúde, é possível tratá-lo sob duas 

perspectivas: um direito social, constitucionalmente garantido a todos, 

independentemente de qualquer contraprestação, e uma prestação de serviço privada, 

configurando-se como um bem de consumo, disponível apenas àqueles com condições 

financeiras para contratá-lo, abordando as normas postas no setor. 

 

No Capítulo 3 analisaram-se os dados disponíveis dos Procons, do Instituto Brasileiro de 

Defesa do Consumidor (IDEC) e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 

tendo por objetivo traçar um panorama do impacto que a expansão dos planos de saúde 

no país e as violações dos fornecedores às regras de proteção dos consumidores da 

saúde privada têm no Poder Judiciário. Apresenta-se ainda um estudo de caso a respeito 

da prestação de serviços de home care, com a regulação da questão e análise 

jurisprudencial, na medida em que decorre da negativa de cobertura, apontada como 

principal causa de ajuizamento de ações do setor.  

 

Ao Capítulo 4 coube a análise do modelo regulatório adotado no Brasil e a atuação da 

agência reguladora criada especificamente para fiscalizar e normatizar a área da 

prestação privada de saúde, com o intuito de compreender o porquê da atuação do Poder 

Executivo ser deficiente a ponto de não garantir por parte das empresas privadas de 
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saúde suplementar uma prestação de serviço de qualidade satisfatória o bastante para 

evitar a procura dos consumidores pelo Judiciário.  

 

Buscou-se, no último capítulo, traçar um paralelo entre a atuação da agência reguladora 

específica do setor da saúde com a atuação do Poder Judiciário no julgamento das ações 

do setor que lhe são postas, com o intuito de estabelecer algumas relações entre as duas 

instâncias de poder, ambas responsáveis, cada uma em seu campo, pela diretriz da 

efetivação do direito à saúde como direito social e como bem de consumo, nos termos 

estabelecidos pela Constituição Federal de 1988. 
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1. A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE SUPLEMENTAR  

 

A Constituição Federal de 1988, seguindo tendência mundial sobre a constitucionalização 

dos direitos humanos, dedicou seu Capítulo II aos direitos sociais, prevendo no caput do 

art. 6º que “são direitos sociais a educação, a saúde...”. 

 

No sentido de reafirmar e concretizar o direito social à saúde enunciado no artigo supra, a 

Carta Magna dedicou uma Seção (II), do Capítulo II (Da Seguridade Social), do Título VIII 

(Da Ordem Social), integralmente à saúde. 

 

Tanto é assim que nos termos do artigo 1961 da Constituição Federal a saúde é um direito 

universal (“A saúde é direito de todos”) que deve ser garantido pelo Estado (“dever do 

Estado”), ou seja, exige-se do Estado não apenas uma atitude negativa no sentido de não 

lesionar a saúde de seus cidadãos, mas também uma prestação positiva, no sentido de 

praticar medidas concretas que os beneficiem. O direito à saúde “exige do Estado uma 

atividade prestacional, que deve ser materializada em serviços públicos”.2 

 

Ainda nos termos do artigo 196, o Estado deve garantir a saúde “mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”.  

 

Nos termos do artigo 197 da Constituição Federal, a responsabilidade do Estado em 

relação à saúde não se limita apenas à sua promoção, através da atuação direta, mas 

abrange também os deveres de “regulamentação, fiscalização e controle”, já que os 

serviços de saúde podem ser prestados diretamente pelo Estado ou “através de terceiros 

e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”, restando expressamente 

determinado no artigo 199 da Constituição Federal que “a assistência à saúde é livre à 

iniciativa privada”. 

 

                                                 
1 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
2 DALLARI, Sueli Gandolfi, NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Direito sanitário. São Paulo: Editora Valentim, 
2010. p. 58. 
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Sendo a execução direta das ações e serviços de saúde, bem como sua regulação, 

fiscalização e controle, objetivos do Estado, é preciso que haja um esforço coordenado 

pelos três poderes que o constituem, como bem destaca Rodrigo Alberto Correia da 

Silva3: 

 

Sendo assim, a conduta do Estado enquanto Poder Executivo será a 
busca cada vez maior da utilidade pública em saúde, conforme lhe 
permitem seus orçamentos. Para o Estado Legislador, que não entrega 
diretamente a utilidade pública, fica a obrigação de produzir normas 
jurídicas que também possam gerar no mundo fenomênico tais efeitos 
concretos de ampliação do acesso da população aos produtos e serviços 
de saúde. 
 

Obviamente, a execução das ações e políticas públicas4 na área da saúde, bem como a 

fiscalização dos serviços desta natureza praticados pelo setor privado que ficam a cargo 

do Poder Executivo, sofrem várias limitações, principalmente de natureza orçamentária5. 

 

Ao Poder Legislativo incumbe, principalmente, a elaboração das normas que vão dar o 

arcabouço jurídico para viabilizar a execução das políticas públicas propostas, bem como 

aprovar o orçamento, com base na proposta do Poder Executivo, e as emendas 

respectivas.  

 

Ao Judiciário, em princípio, restaria apenas o julgamento da legalidade das atuações do 

Executivo e Legislativo, bem como dos entes privados, entre eles aqueles que prestam 

serviços na área da saúde, por força do inciso XXXV do artigo 5º da Constituição6, mas 

como se verá não é o que tem acontecido. 

 

                                                 
3Regulamentação econômica da saúde. São Paulo: LCTE Editora, 2008. p. 72. 
4 “A alocação de meios para as políticas públicas abrange possibilidades amplas e diversas, além dos 
recursos orçamentários. Os meios públicos disponíveis para a implementação de uma política pública 
podem compreender também créditos fiscais, empréstimos públicos, cessão de uso de áreas ou bens 
públicos e recursos humanos e materiais. Todas essas possibilidades, evidentemente, sujeitas aos 
princípios e regramentos do direito público”. BUCCI, Maria Paula. Fundamentos para uma teoria jurídica das 
políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 174. 
5 “Há uma especificidade das formas de elaboração e aprovação da lei orçamentária e um certo insulamento 
dos estudos orçamentários em relação a matérias conexas, mesmo em campos transdisciplinares em que a 
realização dos direitos e o seu financiamento são inseparáveis, tais como a saúde pública, a previdência, a 
educação etc.” BUCCI, Maria Paula. Op. cit. p 177. 
6Art. 5º, XXXV, Constituição Federal - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça 
a direito. 
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Na medida em que a Constituição Federal de 1988 permitiu à iniciativa privada atuar no 

âmbito da prestação de serviços de saúde7, formou-se o chamado Sistema Suplementar 

de Saúde. Ao Estado - no âmbito dos três poderes - também cabe atuar nesta esfera, na 

medida em que o atendimento à saúde de todos, independente de quem presta o serviço, 

é parte da missão constitucional que deve ser alcançada pelo Estado brasileiro, nos 

termos do já referido artigo 196.  

 

Na chamada saúde suplementar, portanto, o Estado não presta diretamente nenhum 

serviço, mas é responsável pela regulamentação e fiscalização da prestação executada 

pela iniciativa privada, o que é feito primordialmente pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS)8. 

 

Ao permitir que os serviços de saúde sejam explorados pela livre iniciativa e oferecidos 

como bens de consumo no mercado, a Constituição Federal acabou por criar uma 

situação dúplice em relação ao direito à saúde. Se por um lado a saúde é um direito social 

que deve ser garantido e promovido pelo Estado, por outro, ao ser oferecido no mercado 

por empresas privadas, torna-se um serviço, sendo que aqueles que o contratam passam 

a ser consumidores, e a relação jurídica estabelecida entre fornecedor e consumidor 

passa a estar submetida às regras do Direito do Consumidor.  

 

Ao classificar os direitos sociais, José Afonso da Silva os divide em direitos do homem 

como produtor e como consumidor9, entrando na categoria do homem produtor aqueles 

previstos nos artigos 7º a 11º da Constituição Federal10 e na categoria do homem 

consumidor os indicados no artigo 6º da Constituição Federal, dentre os quais 

destacamos o direito à saúde.11 

 

Neste panorama, o direito à saúde e o direito do consumidor estão interligados, de modo 

que é:  

                                                 
7 Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos 
termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado e Art. 199. A 
assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
8 A respeito ver tópico 4.2.2.1. 
9 Curso de Direito Constitucional Positivo. 30 ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 287. 
10 Quais sejam: liberdade de instituição sindical, o direito de greve, o direito de o trabalhador determinar 
condições de seu trabalho, direito de cooperar na gestão da empresa e o direito de obter um emprego.  
11 Bem como o direito à segurança social, ao desenvolvimento intelectual, o igual acesso das crianças e 
adultos à instrução, à formação profissional e à cultura e garantia ao desenvolvimento da família. 
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inquestionável que ao se aperfeiçoar a proteção do consumidor, 
incrementa-se a tutela da saúde, o que se percebe, de forma muito clara, 
pela atividade de alguns órgãos, como a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, órgão regulador destinado à normatização e controle das 
operadoras dos planos de saúde, e a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, que, dentre outras coisas, é responsável pela autorização de 
comercialização de novos medicamentos, bem como das informações, em 
bula, que deles devem ser prestadas.12  
 

Ademais, sendo o direito à saúde, direito subjetivo, se “permite que o cidadão ingresse 

com uma ação junto ao Poder Judiciário para exigir do Estado ou de terceiros 

responsáveis legalmente, a adoção ou a abstenção de medidas concretas em favor da 

saúde.”13  

 

É neste ponto que a atuação do Poder Judiciário tem se destacado, pois é nele que vão 

desaguar todas as desavenças que surgem entre consumidores e prestadores da saúde 

suplementar, fato que tem gerado imensa judicialização no âmbito da saúde suplementar. 

 

De forma simples, é possível destacar que a tensão entre os consumidores e os 

prestadores da saúde resume-se ao seguinte: os consumidores ingressam com ações 

contra as prestadoras da saúde suplementar, muitas vezes requerendo serviços que não 

estão contemplados no contrato, sob o fundamento do direito à saúde; as prestadoras de 

serviço, por sua vez, normalmente se defendem alegando que a prestação dos serviços 

deve limitar-se ao contrato firmado com o consumidor, pois a relação seria 

exclusivamente privada, devendo ser afastada a garantia constitucional do direito à 

saúde. Ademais, alegam as operadoras dos planos privados de saúde a inexigência de 

determinados pleitos por estarem estes excluídos do Rol de Procedimentos Obrigatórios 

da ANS.14  

 

Na prática forense, o que se tem visto é que o Poder Judiciário, com base na efetivação 

dos direitos do consumidor, bem como pelo direito constitucional à saúde, acaba por 

proferir uma série de decisões favoráveis aos cidadãos, mesmo quando não há violação 

dos direitos do consumidor por parte das prestadoras de saúde suplementar, o que tem 
                                                 
12 DALLARI, Sueli Gandolfi, NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Direito sanitário. São Paulo: Editora Verbatim, 
2010. p. 31 e 32. 
13 AITH, Fernando. Curso de direito sanitário – A proteção do direito à saúde no Brasil. São Paulo: Quartier 
Latin, 2007. p. 72. 
14 A esse respeito ver item 4.2.2.1. 
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por consequência aumentar ainda mais a procura dos consumidores da saúde privada 

pelo Judiciário, conforme destacam Andrea Salazar Lazzarini e Karina Bozola Grou: 

 

O papel do Poder Judiciário na realização do direito à saúde tem ganhado 

cada vez maior importância, sendo alvo de debates calorosos, em virtude, 

especialmente, das inúmeras decisões favoráveis aos pleitos dos 

cidadãos15.  

 

Sendo assim, chama atenção o fato do Poder Judiciário utilizar, no mais das vezes, como 

fundamento para as decisões favoráveis ao cidadão o argumento do direito constitucional 

à saúde.  

 

Não há dúvidas de que os cidadãos têm direito à saúde e que esse deva ser garantido 

pelo Poder Judiciário, mas a questão que se coloca é se o direito à saúde – que é 

obrigação do Estado - pode ser efetivado às custas das empresas de saúde suplementar, 

em situações em que estas não se comprometeram contratualmente a prestar 

determinados serviços e tampouco estão obrigadas pela legislação à fazê-lo.  

 

O que leva a outro ponto debatido pelas operadoras, em diversos casos, há a concessão 

pelo Judiciário do pleito do consumidor em antecipação de tutela e ao final do litígio a 

operadora acaba por sair vencedora. Entretanto não há cobrança do consumidor pelo 

serviço já prestado, de modo que, na prática, ainda que diante de uma decisão favorável 

transitada em julgado, a operadora sai perdedora.   

 

 

1.1. As violações aos direitos do consumidor pelos planos de saúde 

 

O Código de Defesa do Consumidor tutela uma série de situações relacionadas ao 

mercado de consumo visando à proteção do consumidor e, consequentemente, o 

equilíbrio e a harmonia do mercado de consumo. Ocorre que, apesar de positivados, 

muitos destes direitos não são efetivados.  

 

                                                 
15 LAZZARINI, Andrea Salazar. GROU, Karina Bozola. A defesa da saúde em juízo. São Paulo: Verbatim, 
2009, p. 11. 
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No âmbito da saúde suplementar, ou seja, da prestação de serviços de saúde pela 

iniciativa privada, é recorrente a violação dos direitos dos consumidores pelos planos de 

saúde. 

 

De início, a violação se dá ao dever de informação, imposto aos fornecedores por força do 

inciso IV do artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista ser o 

consumidor, de forma geral, leigo e, estando doente ou, diante de algum familiar doente, 

ter sua vulnerabilidade ampliada. 

 

Temos assim que:  

 

... no mercado de saúde suplementar que se evidenciam as mais graves 
falhas de mercado que justificam uma atuação mais global do Estado para 
suprir suas deficiências, pois é nesse mercado, também que se observam 
as maiores vulnerabilidades do consumidor... 
...existem esferas de mercado, como no mercado de assistência privada à 
saúde, em que as falhas de mercado são muito mais profundas, ante os 
custos dos serviços e a concentração de fornecedores, sem contar a 
indiscutível situação de fragilidade do consumidor quando se apresenta a 
necessidade do uso de serviços de saúde, fragilidade essa decorrente 
tanto da ausência de informação como, também, fragilidade física causada 
pela especial situação da saúde daqueles que usualmente buscam, a 
assistência privada à saúde.16  

 

Nesse ponto, podemos apontar que as principais causas de reclamações dos 

consumidores dos planos de saúde no Judiciário referem-se, de forma genérica, a 

problemas relacionados com o contrato firmado entre as partes, seja em relação à 

nulidade de cláusula abusiva, seja em relação à negativa de cobertura prevista.  

 

Destaquem-se ainda as exclusões ilegais dos usuários dos planos, bem como exclusão 

de médicos e estabelecimentos de saúde da rede de atendimento sem aviso prévio ao 

consumidor e a devida substituição. Por fim, há uma busca incessante ao Judiciário pelos 

consumidores para o controle de aumentos abusivos dos valores do contrato.  

 

Assim, é fato que há um excesso de violações dos direitos dos consumidores pelas 

empresas privadas do setor de serviços de saúde suplementar, sendo que especialmente 

neste setor a vulnerabilidade dos consumidores é mais evidenciada, na medida em que: 

                                                 
16 LADEIRA, Fernando de Oliveira Domingues. Regulação Estatal e assistência privada à saúde: liberdade 
de iniciativa e responsabilidade social na saúde suplementar. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 110 e 94. 
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a ausência de conhecimento quanto à qualidade, integralidade e 
efetividade da assistência prestada tornam o consumidor especialmente 
vulnerável e dependente do médico assistente, cristalizando-se uma 
relação de principal-agente; são elementos, portanto, que desvendam o 
comportamento de consumo deste bem, diferenciado de qualquer outro.17  

 

Importante destacar que as violações praticadas pelas prestadoras de serviço da saúde 

suplementar não se limitam às normas consumeristas, pois existem também várias 

violações às normas relacionadas à própria saúde suplementar, motivo pelo qual justifica-

se cada vez mais a ampla atuação do Estado no setor por meio da regulação.  

 

É preciso analisar então, até que ponto a regulação estatal e as normas postas no setor 

da prestação de serviços de saúde pela iniciativa privada são suficientes para evitar as 

lesões aos consumidores e, também, para evitar que consumidores lesados busquem 

soluções para os conflitos com os planos de saúde no Judiciário.  

 

Pode-se afirmar, portanto, que a judicialização da saúde suplementar decorre não só da 

busca dos consumidores por direitos não contratados sob o argumento do direito à saúde, 

mas também da forma inadequada de prestação de serviço pelas empresas de saúde 

suplementar, que violam sistematicamente os direitos dos consumidores e as normas 

regulamentares do setor. 

 

 

1.2. Atuação do Judiciário na resolução dos conflit os entre consumidores e planos 

de saúde 

 

Apesar de previsto na Constituição Federal de 1988 o controle da atividade das 

operadoras dos planos de saúde pelo Poder Público, inclusive com a edição de legislação 

a respeito, a lei que versa sobre essa atuação só veio a ser editada dez anos depois, em 

1998, – Lei nº 9.656.  

 

Assim, em virtude deste vácuo legislativo, houve um excesso de abusos por parte das 

empresas prestadoras dos serviços de saúde suplementar que aproveitaram-se da 

                                                 
17 RIBAS, Bárbara Kirchner Corrêa. Regulação do setor de saúde suplementar e defesa da concorrência: a 
especificidade da regulação setorial. In MOREIRA, Egon Bockmann. MATTOS, Paulo Todescan Lessa. 
(coord.) Direito concorrencial e regulação econômica. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p. 372. 



18 
 

 

situação de ausência de regulamentação e controle, como bem destaca Mariângela 

Sarrubbo Fragata:  

 

A ausência do controle do Estado sobre as atividades das operadoras de 
convênios médicos, somada ao imenso volume de associados por 
contratos de adesão, resultou em hipertrofia da vontade do fornecedor de 
serviços. O desequilíbrio contratual tornou-se regra. Diante da torpeza na 
edição dessas leis, o Poder Judiciário foi cada vez mais suscitado para 
decidir conflitos que poderiam ter sido evitados.18    

 

Não obstante a ausência de regulamentação no que se refere às normas de saúde 

suplementar, já em 1990, dois anos após a Constituição de 1988, foi editado o Código de 

Defesa do Consumidor.  

 

Entretanto, a simples existência de um Código de Defesa do Consumidor não foi 

suficiente para impedir a violação aos direitos do consumidor, pois ainda hoje, quase 25 

anos após sua promulgação, as violações ainda são constantes, de modo que aos 

consumidores, para ver seus direitos efetivados, resta apensar recorrer aos órgãos 

extrajudiciais, tais como o Procon, e o Poder Judiciário.  

 

Ainda, importante frisar que após a edição da Lei nº 9.656/98 - específica para regulação 

dos planos de saúde privado -, foi instituída também a Agência Nacional da Saúde (ANS), 

no ano de 200019. Entretanto, nem mesmo a instituição de tal agência reguladora foi 

capaz de dirimir os conflitos entre os consumidores e os fornecedores dos planos 

privados de saúde.  

 

Ocorre que, apenas a via judicial tem força coercitiva capaz de obrigar as empresas 

prestadoras dos serviços de saúde suplementar a cumprir a legislação. Fato que conduz à 

judicialização, seja porque a reclamação extrajudicial não surtiu o efeito necessário, seja 

porque essa via não foi nem ao menos buscada.  

 

Temos então uma divergência entre a vontade do constituinte e das leis destinadas à 

regular a atuação da iniciativa privada na saúde, e a realidade fática onde a única forma 

                                                 
18 A saúde na Constituição Federal e o contexto para recepção da Lei 9.656/98. In MARQUES, Claudia 
Lima; SCHMITT, Cristiano Heineck; LOPES, José Reinaldo de Lima; PFEIFFER, Roberto Augusto 
Castellanos (coords.). Saúde e responsabilidade 2: a nova assistência privada à saúde. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2008, p. 181. 
19 Lei nº 9.961/00. 
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de efetivação dos direitos dos consumidores contratantes, passa a ser por meio do Poder 

Judiciário, quando esta deveria ser a última alternativa e aplicável apenas para casos 

extremos.  

 

O Poder Judiciário, embora muitas vezes seja tido pelos próprios 
consumidores como a única via para a garantia dos seus direitos, é, na 
verdade, a última instância, já que tais direitos deveriam ser resguardados 
tanto pelas resoluções das agências reguladoras como pelas instituições 
públicas cujo objetivo é a proteção e tutela do consumidor, até porque 
muitas delas são legitimadas para tanto, inclusive com poderes 
sancionatórios, como, por exemplo, o Procon.20 

 

Ocorre que, como já referido, nos casos em que o objeto do litígio é a saúde, depara-se 

com uma situação extremamente peculiar na medida em que há uma mescla do direito 

privado - da relação contratual entre o consumidor e a operadora do plano de saúde - com 

o público, tendo em vista que o direito à saúde é direito social garantido de forma 

universal pela Constituição.   

 

Ao analisarem a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, José 

Reinaldo de Lima Lopes e Paulo Macedo Garcia Neto destacam essa confusão entre o 

público e o privado ao afirmarem que: 

 

Os julgados demonstram que o Tribunal de Justiça de São Paulo partiu de 
algumas presunções: a primeira, a de que a saúde é um bem cuja defesa 
não se confunde com a defesa da propriedade ou de outros bens de 
consumo; a segunda diz respeito à irreversibilidade dos danos, do ponto 
de vista do consumidor, em oposição ao interesse patrimonial, e, portanto, 
mais facilmente reparável, das administradoras de planos de saúde (que 
poderiam internalizar os custos ou distribui-los). Finalmente, o Tribunal 
aplicou regras da teoria contratual do Código de Defesa do Consumidor 
que permitem a revisão das cláusulas contratuais.21 

 

Tem-se assim que decisões favoráveis ao consumidor são recorrentes no Judiciário, 

fundamentando sua decisão no direito fundamental à saúde, bem como levando em conta 

as regras de proteção consumeristas garantidas pelo Código de Defesa do Consumidor, 
                                                 
20 BURGER, Adriana Fagundes; BALBINOT, Christine. Direito à saúde, ações coletivas e individuais – 
Aspectos Processuais. In MARQUES, Claudia Lima; SCHMITT, Cristiano Heineck; LOPES, José Reinaldo 
de Lima; PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos (coords.). Saúde e responsabilidade 2: a nova 
assistência privada à saúde. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 299. 
21 LOPES, José Reinaldo de Lima; GARCIA NETO, Paulo Macedo. Consumidores de planos de saúde (ou, 
doente também tem direitos) – Uma revisão. In MARQUES, Claudia Lima; SCHMITT, Cristiano Heineck; 
LOPES, José Reinaldo de Lima; PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos (coords.). Saúde e 
responsabilidade 2: a nova assistência privada à saúde. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 
164. 
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desconsiderando a letra do contrato de prestação de serviços firmado pelas partes - 

consumidor e operadora do plano de saúde.  

 

Nesse sentido é o julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo destacado por 

Mariângela Sarrubo Fragata22: 

 

Constitui verdade sabida, que o denominado seguro-saúde floresceu no 
Brasil, em decorrência da notória falência do sistema de saúde mantido 
pelo Poder Público, sendo verdade sabida também que a atividade é 
altamente lucrativa, tendo em vista a propaganda, notadamente aquela 
veiculada pela televisão em horários denominados como sendo ‘nobres’, 
em demonstração de que os cálculos atuariais conduzem a grandes lucros 
dessas empresas. Os contratos de saúde, atualmente, são a única opção 
para um grande segmento da sociedade, que procura, diante de tanta 
propaganda, um seguro eficaz para todos os males da saúde de sua 
pessoa e de sua família. Assim sendo, o contrato é quase que uma 
obrigação para o homem médio – tendo em vista os convênios firmados 
pelas empresas onde trabalham – e tal tipo de contrato não pode ser 
encarado com o rigor absoluto da autonomia de vontades no contrato e, 
para tal ilação, basta que se observe a regra contida no art. 51, §1º, do 
CDC.  
(...) 
Poder-se-ia argumentar que o art. 196 da Constituição Federal atribuiu ao 
Estado garantir a todos, saúde. Ocorre que o art. 199 da Carta Magna diz 
ser livre à iniciativa privada a assistência à saúde, que dela participará de 
forma complementar (§1º). Ora, se a Constituição Federal facultou à 
iniciativa privada participar da assistência à saúde de forma complementar, 
conclui-se que as prestadoras de tais serviços suprem as deficiências do 
Estado, mediante autorização constitucional, e suprindo tais serviços, à 
semelhança do que ocorre com o Estado, devem garantir o direito à saúde.  

 

De outro lado, temos, também, que as questões ligadas aos contratos de saúde privada, 

levadas ao Poder Judiciário, geraram uma “evolução jurisprudencial no sentido da 

conscientização da necessidade de um direito dos contratos mais social, mais 

comprometido com a equidade, com a boa-fé, e menos influenciado pelo dogma da 

autonomia da vontade.”23 

 

Para ter-se um panorama de como as questões relativas aos planos de saúde 

suplementar têm sido decididas pela jurisprudência, apresentar-se-ão algumas questões 

                                                 
22 FRAGATA, Mariângela Sarrubbo. A saúde na Constituição Federal e o contexto para recepção da Lei 
9.656/98. In MARQUES, Claudia Lima; SCHMITT, Cristiano Heineck; LOPES, José Reinaldo de Lima; 
PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos (coords.). Saúde e responsabilidade 2: a nova assistência privada 
à saúde. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 181 e 182  
23MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações 
contratuais. 5ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 470. 
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pontuais e recorrentes, levadas ao Superior Tribunal de Justiça, que é a Corte Superior 

responsável pela última palavra em relação à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. 

 

É entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça a intepretação mais favorável 

ao consumidor das cláusulas dos contratos firmados com operadoras de plano de saúde, 

bem como serem abusivas as cláusulas que restrinjam procedimentos médicos.24   

 

Tanto é assim, que o Superior Tribunal de Justiça acabou por editar a súmula 302, que 

trata especificamente dos contratos relativos à saúde suplementar, especialmente no que 

se refere às cláusulas abusivas, ao prever que: “É abusiva a cláusula contratual de plano 

de saúde que limita no tempo, a internação hospitalar do segurado.” O STJ tem se 

manifestado nos mais diversos casos de judicialização da saúde privada, gerando 

precedentes para outros pleitos similares.  

 

Questão importante refere-se às informações prestadas pelos corretores responsáveis 

pela oferta e comercialização dos planos de saúde, bem como a publicidade feita 

diretamente pelos planos que, por força do artigo 30 do Código de Defesa do 

Consumidor, integram o contrato e obrigam o fornecedor.  

 

Em ação que discutia a divergência entre as informações prestadas pelo corretor 

responsável pela venda e o contrato assinado pelas partes, entendeu o STJ que “sob a 

égide do Código de Defesa do Consumidor, as informações prestadas por corretor a 

respeito de contrato de seguro-saúde (ou plano de saúde) integram o contrato que ser a 

ser celebrado”.25 A ementa em parte transcrita, refere-se a julgado, a respeito de 

informação de isenção de carência em novo plano, por aproveitamento da carência do 

plano anterior, na prática não cumprida pela operadora de forma extrajudicial, apenas 

após a judicialização do caso.  

 

                                                 
24 Nesse sentido AgRg no Resp 279.354/DF, 4 Turma, Rel. Min. Raul Araújo. "O Tribunal a quo negou 
provimento ao apelo interposto pela ora agravante, sob o fundamento de que, nas relações de consumo, as 
cláusulas limitativas de direito serão sempre interpretadas a favor do consumidor, desse modo, ao assim 
decidir, adotou posicionamento consentâneo com a jurisprudência desta egrégia Corte, que se orienta no 
sentido de considerar que, em se tratando de contrato de adesão submetido às regras do CDC, a 
interpretação de suas cláusulas deve ser feita da maneira mais favorável ao consumidor, bem como devem 
ser consideradas abusivas as cláusulas que visam a restringir procedimentos médicos"  
25 REsp nº 531.281. 3ª Turma. Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi. 
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Outro ponto de destaque, sempre objeto das lides, é a negativa de cobertura. Cita-se aqui 

julgado que determinou que a seguradora cobrisse todas as despesas de segurado em 

decorrência de cirrose, o que incluía transplante de fígado no exterior e posterior 

retransplante: 

 

A negativa de cobertura de transplante – apontado pelos médicos como 
essencial para salvar a vida do paciente -, sob a alegação de estar 
previamente excluído do contrato, deixa o segurado à mercê da 
onerosidade excessiva perpetrada pela seguradora, por meio de 
abusividade em cláusula contratual.  
Com vistas à necessidade de se conferir maior efetividade ao direito 
integral à cobertura de proteção à saúde – por meio do acesso ao 
tratamento médico-hospitalar necessário -, deve ser invalidada a cláusula 
de exclusão de transplante do contrato de seguro-saúde, notadamente 
ante a peculiaridade de ter sido, o segurado, submetido a tratamento 
complexo, que incluía a probabilidade – e não a certeza – da necessidade 
do transplante, procedimento que, ademais, foi utilizado para salvar-lhe a 
vida, bem mais elevado no plano não só jurídico, como também 
metajurídico.26  

 

Em outro julgamento de destaque nesta corte, está o que considerou abusiva cláusula 

que excluía expressamente cobertura ao tratamento de segurado portador de HIV. 

Entendeu o relator ser abusiva qualquer cláusula que afaste o tratamento de doenças 

infectocontagiosas de notificação compulsória, como o caso.27  

 

A questão do reajuste do valor da mensalidade do plano, apesar de regulamentado pela 

ANS, responsável por controlar os aumentos de mensalidade dos planos de saúde, 

também é questão que gera grande judicialização. A respeito, a 3ª Turma do STJ decidiu 

ser ilegítima a rescisão contratual por conta da alta sinistralidade causada pela idade, 

vedando o reajuste de mensalidade de plano de saúde em razão de mudança de faixa 

etária quando se tratar de segurado idoso.28 

 

Tem-se, assim, que, além de interpretar de forma especial as questões em que o objeto é 

a saúde do consumidor, há também uma preocupação do Poder Judiciário em prestar 

                                                 
26 REsp nº 1053810. 3ª Turma. Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi. Nesse sentido é também o julgado do 
REsp nº 1106789, também da relatoria da Min. Fátima Nancy Andrighi na 3ª Turma do STJ que entendeu 
que se o contrato previa cobertura para doença de obesidade mórbida, deveria cobrir o tratamento mais 
adequado para a doença, no caso, procedimento cirúrgico denominado gastroplastia redutora, ainda que, 
sem previsão específica no contrato. Nesse caso o Tribunal foi além reconhecendo dano moral sofrido pela 
consumidora por ter a cobertura do plano de saúde negada em momento de dificuldade.   
27 REsp nº 650.400. 4ª Turma. Rel. Min. Aldir Passarinho Junior.  
28 REsp nº 1106557, 3ª Turma. Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi. No mesmo sentido REsp nª 989.380. 3ª 
Turma. Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi. 
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uma tutela especial àquele mais vulnerável, tendo em conta as proteções garantidas pela 

Constituição e pelo Código de Defesa do Consumidor, principalmente em se tratando de 

contratação por adesão.  

 

É possível constatar, portanto, que há uma busca tanto da doutrina, como da lei e 

também do próprio Poder Judiciário, para que a formação e a execução dos contratos de 

consumo, feitos por adesão, nos quais se encaixam os de plano de saúde, sigam os 

ditames da boa-fé objetiva, punindo abusos e equilibrando as forças na relação 

contratual29.   

 

O STJ “incumbido pela Constituição Federal da tarefa de harmonizar a jurisprudência 

infraconstitucional brasileira, ganha uma importância ímpar na efetivação da defesa do 

consumidor.”30 

 

De fato há uma série de abusos dos fornecedores da saúde privada em relação a seus 

consumidores, com constantes infrações contratuais. Porém, por outro lado, também há 

uma gama de contratos de prestação de serviços de saúde que contempla uma restrição 

na prestação em virtude de contraprestação reduzida, ou seja, o consumidor opta por 

firmar um contrato no qual as prestações mensais serão baixas, em contrapartida, não 

terá cobertura completa.  

 

Ademais, existem casos em que mesmo optando conscientemente por uma cobertura 

mais reduzida, o consumidor, diante de um problema de saúde, decide por acionar o 

Poder Judiciário solicitando que a empresa de plano de saúde preste um serviço que não 

foi contratado. 

 

O que ocorre é que, nesses casos, muitas vezes o Judiciário leva em conta o direito social 

à saúde para obrigar aos planos de saúde que prestem o serviço, ainda que não 

contratado pelo consumidor, principalmente em casos urgentes em que há risco de perda 

da vida do paciente/consumidor, o que fomenta, ainda mais, a busca dos consumidores 

da saúde privada ao Judiciário. 
                                                 
29 MARQUES, Claudia Lima. Op. cit. p. 474. 
30 ANDRIGHI, Fátima Nancy. Os planos de saúde privados e o Código do Consumidor: Principais questões 
geradoras de conflito entre planos de saúde e consumidores. In NOBRE, Milton Augusto de Brito. SILVA, 
Ricardo Augusto Dias. (coord.) O CNJ e os desafios da efetivação do direito a saúde. Belo Horizonte: 
Fórum, 2011. p. 79. 
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José Reinaldo de Lima Lopes e Paulo Macedo Garcia Neto, analisando essa questão, 

especialmente em relação à atuação do Poder Judiciário afirmam que: 

 

... percebe-se que, muitas vezes, o Judiciário acaba atuando como uma 
espécie de “avalista” dos pacientes segurados, uma vez que mitiga as 
regras de carência ou as exclusões contratuais de tratamentos (cirurgias, 
transplantes/implantes, uso de material importado não nacionalizado, 
utilização de hospitais não credenciados), nos casos em que há risco 
iminente de perda da vida ou dano permanente à saúde...31 

 

Assim, no mais das vezes, ao decidir favoravelmente ao consumidor, o Judiciário acaba 

por afastar qualquer entendimento que privilegie a autonomia da vontade na formação do 

contrato de consumo de saúde, privilegiando a aplicação das regras de proteção 

consumerista e dos preceitos constitucionais de proteção à vida e à saúde.  

 

Ao tratar da defesa da saúde em juízo, Andrea Lazzarini Salazar e Karina Bozola Grou 

afirmam que: 

 

Ao permitir a participação da iniciativa privada, a Constituição não afastou 
da atividade daqueles que decidem prestar serviços de saúde, a incidência 
dos princípios constitucionais, entre eles os que asseguram o respeito aos 
direitos fundamentais. Assim, a autonomia privada não confere aos 
particulares o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas e 
definidas pela própria Constituição, encontrando claras limitações na 
ordem jurídica. 32 

 

Assim, diante desta situação, concorda-se com os autores supra quando afirmam que “o 

problema gira em torno da compatibilização entre a aplicação dos direitos fundamentais 

nas relações privadas e a autonomia da vontade, que está na base dessas relações.33 

 

A respeito da aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas, assim já se 

manifestou o Supremo Tribunal Federal, como se depreende do voto do Ministro Gilmar 

Mendes em relatoria do Recurso Extraordinário nº 201.819-8/RJ: 

 

(...) se o juiz não reconhece, no caso concreto, a influência dos direitos 
fundamentais sobre as relações privadas, então ele não apenas lesa o 
direito constitucional objetivo, como também afronta direito fundamental 

                                                 
31 Op. cit. p. 165. 
32 A defesa da saúde em juízo. São Paulo: Verbatim, 2009. p. 98. 
33SALAZAR, Andrea Lazzarini. GROU, Karina Bozola. Op. cit. p. 99. 
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considerado como pretensão em face do Estado, ao qual, enquanto órgão 
estatal está obrigado a observar. Assim, ainda que se não possa cogitar de 
vinculação direta do cidadão aos direitos fundamentais, podem esses 
direitos legitimar limitações à autonomia privada, seja no plano da 
legislação, seja no plano da interpretação.  

 

Angélica Carlini, em entendimento voltado ao equilíbrio das relações, sem que o direito 

social à saúde prevaleça sobre o contratado, afirma que: 

 

Temos que compreender que nenhum de nós tem direitos absolutos na 
área dos direitos sociais. Temos sempre direitos relativos ao fato de 
vivermos em sociedade e sermos todos iguais perante a lei.  
No âmbito privado dos contratos ocorre o mesmo: nenhum contrato gera 
direitos absolutos, sobretudo quando se trata de contrato alicerçado em 
uma mutualidade como ocorre nos casos de planos e seguros de saúde.  
Nos contratos mutuais mais do que em outros as partes devem agir em 
regime de cooperação, procurando contribuir umas com as outras para que 
os melhores fins sejam alcançados.34  

 

O que ocorre é que tal equilíbrio, na prática, só se dá por meio de ações positivas, seja do 

órgão regulador do setor (ANS), seja do Poder Judiciário que acaba por conceder as 

tutelas aos consumidores justamente para corrigir o desequilíbrio decorrente do poderio 

econômico das operadoras dos planos de saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 A ANS e a efetividade de sua missão – dificuldades, perspectivas, controle eficaz dos fornecedores. In 
NOBRE, Milton Augusto de Brito. SILVA, Ricardo Augusto Dias. (coord.) O CNJ e os desafios da efetivação 
do direito a saúde. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 26. 
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2. A SAÚDE COMO DIREITO SOCIAL E BEM DE CONSUMO  

 

O Estado Liberal reclamado e conquistado pelas revoluções burguesas, foi responsável 

pelo reconhecimento das liberdades e igualdade formal entre os indivíduos, que a partir 

desse momento poderiam exigir que o Estado se abstivesse de intervir em determinadas 

esferas de seus direitos35.  

 

Porém, com o passar do tempo, já no fim do século XIX, a liberdade e a igualdade formal 

tornam-se insuficientes diante dos anseios dos trabalhadores, que não se contentavam 

mais somente com a abstenção do Estado, e passam a exigir deste, prestações positivas 

no sentido de se concretizar uma igualdade material, fato que politicamente culminou no 

Estado Social36 e, juridicamente, no reconhecimento dos direitos sociais. 

 

Vale, neste momento, transcrever trecho de José Afonso da Silva sobre os direitos 

sociais: 

 

Assim, podemos dizer que os direitos sociais, como dimensão dos direitos 
fundamentais do homem, são prestações positivas proporcionadas pelo 
Estado, direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, 
que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que 
tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, 
portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade. Valem como 
pressupostos do gozo dos direitos individuais na medida em que criam 
condições materiais mais propícias ao auferimento da igualdade real, o 
que, por sua vez, proporciona condição mais compatível com o exercício 
efetivo da liberdade. 37 

 

A Constituição Federal de 1988, ao dar à saúde caráter de direito fundamental, seguiu o 

contexto global do pós-guerra, tendo em vista que “as condições políticas depois de 1945 

eram favoráveis à concessão de novos e abrangentes direitos sociais38.  

 
                                                 
35 Neste sentido, interessante Paulo Bonavides ao escrever que: “Na doutrina do liberalismo, o Estado foi 
sempre o fantasma que atemorizou o individuo. O poder, de que não pode prescindir o ordenamento estatal, 
aparece, de início, na moderna teoria constitucional como o maior inimigo da liberdade.” In: Do Estado 
Liberal ao Estado Social. 7ª ed. São Paulo: Malheiros Editores. 2004. p. 40. 
36 Neste sentido Antonio E. Peréz Luño: “A lo largo del siglo XIX el proletariado va adquiriendo protagonismo 
histórico, a medida que avanza el processo de industrialización, y cuando desarolla una consciencia de 
clase reinvindica unos derechos económicos y sociales frente a los clásicos derechos inividuales, gruto del 
triunfo de la revolución liberal burguesa.”In: Los derechos fundamentals. 11ª ed. Madrid: Tecnos. 2013. p. 
34.  
37 Curso de Direito Constitucional Positivo. 30ª ed. São Paulo: Malheiros Editores. 2008. p. 286. 
38 PINSKY, Jaime, PINSKY, Carla Bassanezi. História da Cidadania. 4 ed. São Paulo: Contexto, 2008. p. 
251. 
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Sendo assim, a Constituição Federal de 1988, na esteira inaugurada pela Constituição 

Mexicana de 1917 e pela Constituição de Weimar de 1919, traz um Capítulo próprio “Dos 

Direitos Sociais” (Capítulo II, Título II)39. Conhecida como Constituição Cidadã, “os direitos 

individuais, coletivos e sociais são alçados à principal motivação do Estado, que passa a 

existir para garantir o seu atendimento.”40 

 

Entre os direitos sociais do Estado Brasileiro consagrados nos artigos 5º e 6º da 

Constituição Federal, está o direito à saúde, decorrente do direito à vida. Ademais, a 

saúde também está entre os direitos que compõem a chamada seguridade social41, de 

modo que os serviços de saúde são garantidos constitucionalmente a todos, sendo assim, 

uma responsabilidade do Estado.  

 

A Constituição Federal brasileira é considerada uma constituição social42 que garante 

uma série de direitos sociais à sua população, dentre eles o direito à saúde. Surge então 

uma série de problemas quanto a sua aplicabilidade, na medida em que “nas 

constituições sociais, em que o valor maior a tutelar é a igualdade do cidadão, são 

exigidas muitas ações governamentais para corrigir desequilíbrios”.43 

 

Neste sentido escreve Clarice Seixas Duarte44: 

 

No contexto de um Estado Social e Democrático de Direito, modelo 
adotado pela Constituição Brasileira de 1988, a ação dos Poderes Públicos 

                                                 
39 No Brasil, a Constituição Federal de 1934 foi a primeira a prever um título sobre a ordem econômica e 
social. Entretanto, na Constituição Federal de 1988, houve uma cisão geográfica, dentro do texto, entre a 
ordem social e os direitos sociais. Tanto é assim que a ordem social ficou no título VIII e os direitos sociais 
no título II, capítulo II. Porém, como adverte José Afonso da Silva “Mas não ocorre uma separação radical, 
como se os direitos sociais não fossem algo ínsito na ordem social. O art. 6º mostra muito bem que aqueles 
são conteúdo desta, quando diz que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. Esta forma é dada precisamente no título da ordem social. 
Cindindo-se a matéria, como se fez, o constituinte não atendeu ao melhores critérios metodológicos, mas dá 
ao jurista a possibilidade de extrair, daqui e de lá, aquilo que constitua o conteúdo dos direitos relativos a 
cada um daqueles objetos sociais, deles tratando aqui, deixando para tratar, na ordem social, de seus 
mecanismos e aspectos organizacionais.” In: Op. cit. p. 285. 
40 SILVA, Rodrigo Alberto Correia da. Regulamentação econômica da saúde. São Paulo: LCTE Editora, 
2008. p. 24. 
41 Artigo 194, Constituição Federal. 
42 FRAGATA, Mariângela Sarrubbo. A saúde na Constituição Federal e o contexto para recepção da Lei 
9.656/98. In MARQUES, Claudia Lima; SCHMITT, Cristiano Heineck; LOPES, José Reinaldo de Lima; 
PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos (coords.). Saúde e responsabilidade 2: a nova assistência privada 
à saúde. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 177. 
43 FRAGATA, Mariângela Sarrubbo. Op. Cit. p. 177 e 178.  
44 O Ciclo das Políticas Públicas. In: O direito e as políticas públicas no Brasil. Gianpaolo Poggio Smanio e 
Patrícia Tuma Martins Bertolin (org). São Paulo: Atlas. 2013. p. 16. 
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é especialmente relevante para se atingirem objetivos coletivos 
transformados em princípios e regras juridicamente vinculantes. Há, aí, 
forte preocupação com uma adequada e justa distribuição e redistribuição 
dos bens socialmente produzidos, com a meta de redução das 
desigualdades e realização da justiça social. O Estado assume a tarefa de 
proporcionar prestações necessárias e serviços públicos adequados para o 
pleno desenvolvimento da personalidade humana, por meio da realização 
de fins materiais. Para cumprir os ideais do Estado Social, a ação dos 
governantes deve ser racional e planejada, o que ocorre por meio da 
elaboração e implementação de políticas públicas. 

 

Porém, importante destacar que muito antes do surgimento do Estado Social e de suas 

constituições, o direito à saúde já aparecia em textos importantes, como por exemplo, na 

própria Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, no item 1 do artigo XXV, 

com a seguinte redação: 

 

Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a 
sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, 
habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, o direito 
à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice 
ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias 
fora de seu controle.45  

 

Por sua vez, a Organização Mundial da Saúde, criada em 1948, com o objetivo de 

possibilitar a melhor saúde possível a todos, prevê em sua Constituição que “A saúde é o 

estado de completo bem estar físico, mental e social e não meramente a ausência de 

doença ou enfermidade.”46 

 

Entretanto, já em 1946, antes mesmo da existência da Organização Mundial da Saúde, no 

sentido de efetivar o direito social à saúde, o Reino Unido criava o National Health Service 

(Serviço Nacional de Saúde), através do qual o Estado prestaria serviços de saúde a 

todos e de forma integral, tendência que foi seguida por diversos países que buscaram 

efetivar o Estado de Bem Estar Social (Welfare State).47  

 

Pode-se afirmar, portanto, que o direito à saúde é produto de uma evolução histórica e de 

conquistas civilizatórias, de modo que foi trilhado um caminho até que a Constituição da 

Organização Mundial da Saúde sedimentasse a noção de saúde como direito humano 

                                                 
45 Organização das Nações Unidas – ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Paris: ONU, 1948. 
46Disponível em: www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organização-Mundial-da-Saúde/constituicao-
da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html. Acesso em 08.11.2014. 
47 DALLARI, Sueli Gandolfi, NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Direito sanitário. São Paulo: Editora Valentim, 
2010. p. 67. 
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universal, “passo fundamental para que progressivamente fosse grassando 

constitucionalização em boa parte dos países do mundo.”48 

 

Porém, apesar de não haver dissenso quanto ao direito universal à saúde, a definição de 

um conceito de saúde não é uníssona.  

 

Para Nicola Abbagnano, por exemplo, saúde pode ser definida como: 

 

a condição de bem-estar da pessoa nas suas diferentes funções: físicas, 
mentais, afetivas e sociais; não se identifica com a simples ausência de 
doença, mas com a plena eficiência de todas as funções: orgânicas e 
culturais, físicas e relacionais. (...) Atualmente, graças à nova cultura da 
corporeidade, à reconsideração da saúde como condição de bem-estar 
geral e à política do Estado Social que insere a saúde entre os direitos 
humanos, a saúde apresenta-se como questão também filosófica que 
propõe uma série de problemas teóricos, éticos e sanitários.(...)49  

 

A Organização Mundial da Saúde, por sua vez, tem um conceito próprio de saúde, 

conceito esse que foi objeto de diversas críticas, mas acabou consolidando-se como: 

  

...fatores determinantes da saúde devem concorrer não apenas os ligados 
às características pessoais e individuais, tais como os de ordem genética 
ou comportamentais, mas também os relacionados ao meio ambiente, à 
cultura e à organização social e política em que esse indivíduo está 
imerso.50 
 

Sueli Gandolfi Dallari, ao tratar do conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde, 

aduz que: 

 

...enaltece a saúde como um bem jurídico não só individual, mas também 
coletivo e, nessa medida, de desenvolvimento, acenando para a 
necessidade da preservação presente e futura, tanto do indivíduo – 
tomado isoladamente – como da humanidade.51 

 

                                                 
48 Idem. 
49 Dicionário de filosofia. 6 ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012. p. 1026. 
50 GLOBEKNER, Osmir Antonio. A saúde entre o público e o privado: o desafio da alocação social dos 
recursos sanitários escassos. Curitiba: Juruá, 2011. p. 30.  
51 Direito sanitário. São Paulo: Editora Valentim, 2010. p. 10. 
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O direito à saúde se configura, portanto, como “direito social prestacional, que objetiva 

assegurar à pessoa humana condições de bem-estar e de desenvolvimento mental e 

social, livre de doenças físicas e psíquicas”.52 

 

O direito à saúde passa a ser considerado como direito de segunda dimensão na medida 

em que deixa de ter somente caráter de abstenção, e passa a ter, também, caráter de 

efetiva prestação em sua proteção, com uma série de ações para assegurá-lo com vistas 

a garantir a igualdade entre todos.  

 

O acesso aos melhores recursos de saúde é anseio de toda população.  

 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, no sentido de universalizar o direito à saúde, 

instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS) que foi regulamentado pela Lei nº 8.080/90.  

 

Entretanto, a Constituição Federal não definiu a prestação de serviços de saúde como de 

competência exclusiva do Estado, já que permitiu que a iniciativa privada também atuasse 

nessa seara53, criando um sistema de saúde misto, com a atuação simultânea do Estado 

e da iniciativa privada, com opção livre de utilização pelo usuário do serviço54.  

 

Desse modo, diante deste sistema constitucional misto de saúde, é possível afirmar que a 

saúde, além de direito social e bem essencial, é também um bem de consumo, disponível 

no mercado para aqueles que tenham condições de comprá-lo. 

 

O Estado provê a todos um sistema de saúde que não depende de qualquer tipo de 

contribuição de forma direta, mas também dá ao cidadão a opção de, às suas expensas, 

contratar serviços de saúde privados.  

 

Seja no âmbito público ou no privado, o acesso a um serviço de saúde de qualidade deve 

ser garantido a todos: 

 

Há fundamentalmente dois modelos de prestação da atenção à saúde: o 
de natureza pública e o de natureza privada. Em tese, em ambos os 

                                                 
52 LADEIRA, Fernando de Oliveira Domingues. Regulação Estatal e assistência privada à saúde: liberdade 
de iniciativa e responsabilidade social na saúde suplementar. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 77. 
53 Artigos 197 e 199. 
54 SILVA, Rodrigo Alberto Correia da. Op. cit. p. 45. 
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sistemas, presume-se que haverá condições de acesso garantidas a toda 
a população pelo Estado.55  

 

Entretanto, é de se dizer que a universalidade de acesso à saúde garantida pela 

Constituição Federal, refere-se à saúde pública gratuita e não à privada. Quanto à 

prestação dos serviços de saúde privada, a Lei nº 9.656/98 e o Código de Defesa do 

Consumidor, obrigam as prestadoras destes serviços a firmar contratos com todo aquele 

que estiver disposto a pagar pelos serviços prestados. Segundo Roberto Augusto 

Castellanos Pfeiffer,  

 

Trata-se, desta maneira, de um universo muito mais restrito de proteção, já 
que abrange apenas aqueles que tenham poder aquisitivo suficiente para 
pagar os prêmios cobrados, os quais, apesar de regulados pela ANS, 
costumam ser substancialmente elevados. 56 

 

Ainda, interessante a opinião de Osmir Antonio Globekner: 

 

Na realidade brasileira pós-Constituição de 1988, a elevação do direito à 
saúde ao status constitucional, com a assunção de um dever estatal 
correspondente, bem como as repercussões que tal elevação trouxe 
também à esfera privada, determinou intensa demanda perante os 
tribunais e sensível expansão de provimentos jurisdicionais voltados a 
obter a satisfação das obrigações correspondentes por parte do Estado e 
dos entes privados que atuam no setor econômico dos serviços de saúde, 
mormente no setor dos seguros saúde. 
(...) 
No campo sanitário, é necessário reconhecer que a garantia formal do 
acesso, que no Brasil se expressou no reconhecimento do exercício de um 
direito subjetivo público ao provimento estatal de prestações concretas de 
atenção em saúde, pode mostrar-se insuficiente em face da realidade.57  

 

Ocorre que, apesar da permissão expressa da Constituição para que os serviços de 

saúde sejam objeto de atividade econômica da iniciativa privada, visando o lucro, a saúde 

não pode ser considerada como uma prestação de serviço qualquer, pois pela sua própria 

natureza de direito fundamental, é setor que necessita de forte intervenção estatal.  

 

                                                 
55 GLOBEKNER, Osmir Antonio. Op. cit. p. 49. 
56 Planos de saúde e direito do consumidor. In MARQUES, Claudia Lima; SCHMITT, Cristiano Heineck; 
LOPES, José Reinaldo de Lima; PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos (coords.). Saúde e 
responsabilidade 2: a nova assistência privada à saúde. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 
58. 
57 Op. cit. p. 25 e 26.  
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Desse modo, mesmo quando prestada por entes privados, por meio de contratos 

particulares entre as partes - consumidores e fornecedores -, o bem jurídico em jogo é a 

própria saúde, direito fundamental social e direito subjetivo púbico58.  

 

Surgem, assim, questionamentos no que tange à possibilidade de se atender ao mesmo 

tempo a universalização do direito à saúde, previsto constitucionalmente, com os 

interesses privados dos entes que prestam serviços de saúde no âmbito privado. 

 

É justamente desta duplicidade da natureza jurídica do direito à saúde, como direito social 

constitucionalmente garantido e como bem de consumo - quando fruto de relação 

contratual entre consumidores e operadoras privadas de planos e seguros de saúde - que 

surgem os questionamentos sobre a fundamentação da concessão das tutelas 

jurisdicionais. 

 

 

2.1. Tutela constitucional da saúde 

 

A Constituição Federal determina a tutela da saúde da população como um todo, 

regulamentando-a em diversos artigos, sendo a saúde parte integrante do sistema de 

seguridade social, estruturado constitucionalmente. 

 

Ademais, o direito à saúde é parte dos direitos fundamentais, fundamentalidade esta que 

se estende a todos os dispositivos dedicados ao tema59.  

 

É de se ressaltar que a saúde só ganhou o caráter de fundamental no Brasil com a 

Constituição Federal de 1988, que fez da saúde “elemento intrínseco à dignidade do ser 

humano”60.Até a promulgação da Constituição vigente, a prestação de serviços de saúde 

pelo Estado estava vinculada à contribuição previdenciária, de modo que não havia 

acesso universal, pois este limitava-se apenas aos contribuintes do sistema 

previdenciário.  

                                                 
58 “Faculdade de agir por parte de um cidadão ou de uma coletividade para ver um direito seu ser 
observado.” AITH, Fernando. Curso de direito sanitário – A proteção do direito à saúde no Brasil. São Paulo: 
Quartier Latin, 2007. p. 72. 
59 DALLARI, Sueli Gandolfi, NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Direito sanitário. São Paulo: Editora Valentim, 
2010. p. 67. 
60 Idem. p. 72. 
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Sobre o tema, escreve José Afonso da Silva; 

 

É espantoso que um bem extraordinariamente relevante à vida humana só 
agora é elevado à condição de direito fundamental do homem. E há de 
informar-se pelo princípio de que o direito igual à vida de todos os seres 
humanos significa também que, nos casos de doença, cada um tem o 
direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência 
médica, independentemente de sua situação econômica, sob pena de não 
ter muito valor sua consignação em normas constitucionais.61 

 

Ao posicionar a saúde como parte dos Direitos Fundamentais, o direito à saúde passou a 

ser universal e igualitário, ou seja, é direito de toda pessoa, independente de gênero, 

classe social ou qualquer outra condição.  

 

Pela natureza do direito à saúde, sua interpretação deve se dar sempre de forma a 

garantir maior eficácia ao direito fundamental. Tendo em vista o tratamento dado ao 

direito à saúde na Constituição Federal, as normas infraconstitucionais que versem sobre 

o tema, deverão estar em consonância com o determinado constitucionalmente, de modo 

que o direito à saúde não pode ser alterado por normas infraconstitucionais.   

 

Outro aspecto da proteção constitucional da saúde é a gratuidade de todo e qualquer 

serviço prestado pelo Estado, tendo suporte financeiro na tributação. 

 

Temos assim que o direito saúde é tratado pela Constituição no artigo 6º62, colocando a 

saúde como um direito social. O direito à saúde é, também, direito subjetivo, conforme 

afirma Fernando Aith em estudo a respeito do Direito Sanitário: 

 

o Direito à saúde é ao mesmo tempo um direito social e um direito 
subjetivo pois permite que um cidadão ou uma coletividade exijam que o 
Estado adote medidas específicas em benefício da sua saúde ou que o 
Estado se abstenha de adotar ações que possam causar prejuízos à saúde 
individual ou coletiva (ou seja, também exige abstenção do Estado, como 
por exemplo não poluir o ambiente).63 

 

                                                 
61 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 30ª ed. São Paulo: Malheiros Editores. 
2008. p. 308. 
62 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição. 
63 Curso de direito sanitário – A proteção do direito à saúde no Brasil. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 72. 
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O artigo 24, XII64, por sua vez, dispõe sobre a competência concorrente da União, 

Estados e Distrito Federal para legislar na defesa e proteção da saúde. O artigo 30, VII65 

determina que: compete aos municípios a prestação de serviços de atendimento à saúde 

da população, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado.  

 

Os artigos 34 e 35 determinam que a União não intervirá nos Estados, no Distrito Federal 

e nos municípios, e os Estados não intervirão nos Municípios, exceto para garantir a 

aplicação do mínimo exigido da receita dos impostos estaduais e municipais na prestação 

do serviço público de saúde.  

 

Nos artigos 194 e 195, a Constituição versa sobre a seguridade social como um conjunto 

de ações do Poder Público e da sociedade para garantir os direitos relativos à saúde, 

determinando que a Lei definirá os critérios de transferência de recursos para o sistema 

único de saúde. 

 

A Seção II da Constituição, dos artigos 196 a 200, versa exclusivamente sobre o direito à 

saúde, tratada como direito de todos e constituindo um dever do Poder Público em prestar 

assistência à saúde de forma universal e igualitária.   

 

O artigo 196 da Constituição Federal posiciona a saúde como um direito indisponível, 

assegurado a todos, sendo responsabilidade do Estado sua promoção, proteção e 

recuperação, ou seja, cabe ao Poder Público formular e implementar políticas públicas 

que visem a garantia universal e igualitária do direito à saúde. 

 

Cabe também ao Estado, por força do artigo 197, na medida em que classifica como 

sendo de relevância pública as ações e serviços de saúde, a regulamentação, fiscalização 

e controle de tais ações e serviços, sejam estes executados pelo próprio Estado ou pela 

iniciativa privada, na medida em que a assistência à saúde é livre à inciativa privada por 

força do artigo 199 da Constituição Federal.  

 

                                                 
64 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
(…) 
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 
65 Art. 30. Compete aos Municípios: 
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde 
da população; 
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Para dar efetividade ao direito à saúde, a Constituição determinou a instituição do 

Sistema Único de Saúde (SUS), “abrangendo os recursos e ações de todos os entes da 

Federação... de maneira a se lograr um conjunto integrado e harmônico, apto a realizar os 

elevados objetivos que lhe foram atribuídos pela Constituição.”66  

 

A efetivação do determinado se deu com a edição da Lei 8.080/90 que regulamentou o 

SUS e é conhecida como Lei Orgânica da Saúde. A instituição do SUS configura-se como 

uma política pública na área da saúde, formulada pela própria Constituição e após pela 

Lei que o instituiu. 

 

 

2.2. O direito à saúde prestado por entes privados  

 

O artigo 19967 da Constituição Federal permite que a iniciativa privada preste assistência 

à saúde de forma complementar ao Sistema Único de Saúde.  

 

Porém, a iniciativa privada não tem liberdade plena para oferecimento dos serviços 

relativos à saúde, pois nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, incumbe ao 

Poder Público, a fiscalização e controle dessa prestação de serviços. Por sua vez, o artigo 

197 prevê a edição de legislação que regulamente a prestação dos serviços pela iniciativa 

privada. 

 

A Constituição, assim, preocupa-se, sobretudo, com a saúde pública, mas também 

permite que a iniciativa privada explore o setor da saúde, sendo que para tanto exige que 

os serviços de saúde privados se submetam aos princípios constitucionais, bem como ao 

conjunto normativo do setor.  

 

Interessante notar que a prestação privada de serviços na área da saúde, com o 

permissivo constitucional, transformou-se em mercado crescente e lucrativo68, na medida 

                                                 
66 DALLARI, Sueli Gandolfi, NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Direito sanitário. São Paulo: Editora Valentim, 
2010. p. 80. 
67 Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
68 A esse respeito ver item 3.1. 
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em que os planos de saúde “ganharam a dimensão que hoje possuem em razão das 

notórias deficiências apresentadas pelos serviços públicos de saúde.”69  

 

Em análise ao artigo 197 da Constituição Federal, quanto às atividades que o Estado está 

obrigado, Mariângela Sarrubo afirma que “no que compete ao dever de prestação direta 

de serviços de saúde, não foi capaz de superar as dificuldades crônicas do setor, 

oferecendo à população um serviço de baixa qualidade.”70  

 

As ações e serviços de saúde não são exclusivos do Estado, entretanto, é função pública 

assegurar a saúde, na medida em que a matéria tem relevância pública. Portanto, mesmo 

quando o Estado não está prestando diretamente o serviço de saúde à população, tem a 

responsabilidade de dirigir sua prestação, fixando os parâmetros para tanto, levando a 

conclusão de que a atuação da iniciativa privada nesta seara sofre limitações do Poder 

Público.  

 

Nesse sentido afirma Sueli Gandolfi Dallari: 

 

... a saúde, por um lado, inscreve-se no rol de responsabilidades do Estado 
não só como serviço a ser prestado, diretamente ou por terceiros, mas 
também como atividade relevante, que, por si, reclama normatização, 
fiscalização e controle, tanto nos casos em que é engendrada pela 
iniciativa privada quanto quando prestada diretamente.71 

 

Porém, não obstante a Constituição Federal ter sito promulgada em 1988, a 

regulamentação específica da prestação de serviços de saúde pela iniciativa privada só 

ocorreu em 1998, com a edição da Lei nº 9.656 e, após, em 2000, com a instituição da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar72. 

 

Esta lacuna normativa acabou por gerar uma sobreposição da vontade do fornecedor 

sobre o consumidor dos serviços.  

                                                 
69 PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. Cláusulas Relativas à Cobertura de dienças, tratamentos de 
urgência e emergência e carências. In: MARQUES, Claudia Lima; SCHMITT, Cristiano Heineck; LOPES, 
José Reinaldo de Lima; PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos (coords.). Saúde e Responsabilidade: 
seguros e planos de assistência privada à saúde. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. p. 73 e 
74. 
70 A saúde na Constituição Federal e o contexto para recepção da Lei 9.656/98. In: MARQUES, Claudia 
Lima; SCHMITT, Cristiano Heineck; LOPES, José Reinaldo de Lima; PFEIFFER, Roberto Augusto 
Castellanos (coords.). Op. cit. p. 16. 
71 DALLARI, Sueli Gandolfi, NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Op. Cit. p. 71. 
72 A esse respeito ver item 4.2.2.1. 
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Enquanto a Constituição garante o direito à saúde universal, igualitário e gratuito a todos, 

quando prestada pelo Estado, ao ser prestada por entes privados, se dá mediante 

pagamento, destinando-se somente aos que por ela podem pagar e, ainda, não se dá de 

forma igualitária, pelo contrário, varia de acordo com o plano contratado que, por sua vez, 

varia de acordo com o preço por ele pago.  

 

O que temos hoje é a convivência entre a prestação do serviço de saúde pelo Estado e 

pela iniciativa privada, apesar de regidos por regimes jurídicos diversos. “Existe uma 

disciplina jurídica para a atuação da iniciativa privada junto ao SUS e outra para atuação 

fora dele.”73  

 

O §1º do artigo 199 da Constituição Federal autoriza a atuação da iniciativa privada na 

área da saúde de forma complementar, ou seja, para suprir necessidades da população 

não atendidas pelo SUS.  

 

Desse modo,  

  

ao falar em complementação, a Constituição deixa claro que sua ideia foi 
a de que o sistema fosse diretamente capitaneado pelo Poder Público, 
admitindo a concorrência da esfera privada, porém de forma residual, 
preenchendo espaços necessários para que o atendimento se viabilize. 
... 
Em outras palavras, devem existir unidades públicas de atendimento, 
secundadas, se necessário e conveniente, por entidades privadas.74   

 

No que tange à prestação de serviços de saúde pela iniciativa privada fora do SUS, esta 

se dá de forma suplementar, ou seja, os entes privados podem atuar na prestação de 

serviços de saúde de forma livre, tendo como restrição apenas a fiscalização e regulação 

pelo Poder Público, devido à natureza do serviço prestado.  

 

 

2.3. Tutela legal do consumidor do serviço de saúde  

 

O consumidor ocupa hoje uma posição central no sistema econômico capitalista. 

                                                 
73 DALLARI, Sueli Gandolfi, NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Op. Cit. p. 96. 
74 Idem. p. 96. 
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Nesse sentido, as palavras abaixo transcritas, de Armando Castelar Pinheiro, fornecem 

uma noção dessa relação entre humanidade e consumo:  

 

(...) um consumidor nunca se enjoa de consumir, razão pela qual, preferirá, 
em todas as situações, mais a menos de qualquer produto ou serviço. Isso 
equivale a dizer que sempre que se aumentar a quantidade de algum bem 
ou serviço na cesta de consumo, mantendo-se as demais quantidades 
constantes, sua utilidade aumentará.75 

 

Há hoje uma verdadeira confusão ou fusão do status de cidadão com o de consumidor. 

 

Em relação ao direito à saúde, essa confusão entre cidadão e consumidor ganha 

destaque, na medida em que o direito à saúde é um direito universal, configurando-se 

como direito social, constitucionalmente garantido.  

 

Entretanto, a prestação do serviço privado de saúde faz com que ela se torne, também, 

um bem privado, um bem de consumo, regulado não só pelas normas constitucionais, 

mas também pelas normas consumeristas e legislações esparsas e específicas para a 

proteção do consumidor da saúde privada, além da regulação estatal que vêm para 

conciliar esses dois universos, quais sejam, o da saúde como direito social e como bem 

de consumo.  

 

José Murilo de Carvalho, em obra dedicada ao estudo da cidadania no Brasil, ao tratar 

especificamente sobre a relação entre consumo e cidadania, pontua que: 

 

Mas há também sintomas perturbadores oriundos das mudanças trazidas 
pelo renascimento liberal. Não me refiro à defesa da redução do papel do 
Estado, mas ao desenvolvimento da cultura do consumo entre a 
população, inclusive a mais excluída. Exemplo do fenômeno foi a invasão 
pacífica do shopping Center de classe média no Rio de Janeiro por um 
grupo de sem-teto. A invasão teve o mérito de denunciar de maneira 
dramática os dois brasis, o dos ricos e o dos pobres. Os ricos se 
misturavam com os turistas estrangeiros, mas estavam a léguas de 
distância de seus patrícios pobres. Mas ela também revelou a 
perversidade do consumismo. Os sem-teto reivindicavam o direito de 
consumir. Não queriam ser cidadãos, mas consumidores. Ou melhor, a 
cidadania que reivindicavam era a do direito ao consumo, era a cidadania 
pregada pelos novos liberais.76  

                                                 
75 Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. p. 72. 
76 Cidadania no Brasil: o longo caminho. 9. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. p. 228. 
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Tamanha é a importância das relações de consumo na sociedade contemporânea e da 

necessidade de regulamentação jurídica dessa relação, que, no último século, os Estados 

passaram a prever em suas Cartas Políticas, direitos básicos do consumidor, vinculando a 

sua defesa à própria ordem econômica e financeira.  

 

Eros Roberto Grau, ao tratar da relevância da ideologia do consumo no capitalismo atual, 

destaca a sua influência na própria Constituição Federal e a relação do consumismo com 

a ordem econômica, ao dizer que: 

 

A par de consubstanciar, a defesa do consumidor, um modismo 
modernizante do capitalismo – a ideologia do consumo contemporizada (a 
regra “acumulai, acumulai” impõe o ditame “consumi, consumi”, agora, 
porém sob proteção jurídica de quem consome) – afeta todo o exercício de 
atividade econômica, inclusive tomada a expressão em sentido amplo, 
como se apura da leitura do parágrafo único, II do art. 175. O caráter 
constitucional conformador da ordem econômica, deste com dos demais 
princípios de que tenho cogitado, é inquestionável.77 

 

A Constituição brasileira de 1988 previu a proteção aos consumidores pelo Estado, na 

forma da lei, no inciso XXXII do artigo 5º, dando ao direito do consumidor, status de direito 

e garantia fundamental e de condição cogente, que não pode ser ignorado por quem 

exerce atividade econômica. Ademais, no inciso V, do artigo 170, a Constituição Federal 

elevou a defesa aos direitos do consumidor à condição de princípio da ordem econômica. 

 

Ao tratar da questão da defesa dos direitos do consumidor como um princípio da própria 

ordem econômica, Fabiano Del Masso afirma que: 

 

Os princípios dispostos no art. 170 da Constituição Federal representam os 
interesses e também ao mesmo tempo os limites impostos à economia de 
mercado. O simples crescimento econômico despregado dos pressupostos 
reais para o desenvolvimento não são capazes de contribuir para a 
satisfação das necessidades humanas de forma equilibrada. Em outras 
palavras, o crescimento da produção apenas, sem considerar os efeitos ao 
meio ambiente, ao pleno emprego das forças de trabalho a livre 
concorrência, entre outros, não há como proporcionar o desenvolvimento 
sem alguns limitadores do crescimento. O princípio econômico da defesa 
do consumidor possui o significado de restrição à atividade produtiva 
(representada nesse caso pelos fornecedores de produtos e serviços) em 

                                                 
77 A Ordem Econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 248. 
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benefício do real desenvolvimento econômico, que garante dignidade ao 
destinatário final em suas relações econômicas. 78 

 

A fim de concretizar tais normas constitucionais, em 1990 foi editada a Lei nº 8.078, 

conhecida como Código de Defesa do Consumidor que garante uma série de direitos ao 

consumidor e impõe limites e obrigações ao fornecedor, tendo criado um verdadeiro 

microssistema de direitos e deveres inerentes às relações de consumo, aproximando de 

modo mais efetivo suas proposições normativas dos fatos da vida que regula.  

 

Já em seu artigo 1º, o Código de Defesa do Consumidor se apresenta como uma norma 

de ordem pública e de interesse social, na medida em que se refere à garantia de um 

direito fundamental de matriz constitucional. 

  

A proteção do consumidor cumpre uma função social, não só no que tange a sua 

proteção individual, mas também em relação ao desenvolvimento do país, na medida em 

que estimula a produção e o consumo. “Consumidores protegidos consomem mais e isso 

alimenta o mercado.” 79 Dessa forma, a proteção do consumidor, gera também uma 

proteção do próprio sistema capitalista de mercado. 

 

Ao se estabelecer proteção específica ao consumidor, se pretende promover a igualdade, 

através do ordenamento jurídico, de uma relação que, na prática, é extremamente 

desigual. Reconhece-se a situação de desigualdade entre consumidores e fornecedores e 

se pretende, através de uma série de normas, proteger o consumidor e assim realizar a 

equiparação de condições.  

 

Há, de fato, a intenção expressa de proteção ao consumidor “ao impor regras para a 

contratação e determinação do conteúdo do contrato”80 visando a equiparação e a 

igualdade entre consumidores e os prestadores do serviço.  

 

Ocorre que, apesar da previsão legal de uma série de direitos na tentativa de equiparar 

normativamente o consumidor ao fornecedor nas relações de consumo, faticamente, o 

consumidor ainda ocupa uma posição de imensa desvantagem frente aos fornecedores. 

                                                 
78 Curso de Direito do Consumidor. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 5. 
79 LIMA, Maria Lucia L. M. Padua. Agenda contemporânea: direito e economia: 30 anos de Brasil. Tomo 2. 
São Paulo: Saraiva, 2012. p. 261. 
80 Idem. p. 274. 
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Na busca pelo lucro, ou seja, na diferença positiva entre receitas e custos, agindo na 

lógica capitalista, os fornecedores violam constantemente os direitos básicos 

consumeristas, maximizando seu lucro e seus interesses, à custa de lesões aos 

consumidores tanto de forma individual como coletiva.  

 

Desse modo, apesar da vasta legislação protetiva do consumidor, este ainda vê muitos de 

seus direitos violados, havendo necessidade de intervenção estatal para diminuir a 

desigualdade latente entre consumidor e fornecedor.  

 

Assim nos ensina José Nicolau dos Santos: 

 

...novos direitos do consumidor deixaram transparecer a necessidade de 
garantia, pelas autoridades públicas dos países democráticos, exigindo 
sua intervenção ou fiscalização mais constante e eficiente no campo da 
produção. Tais direitos dos consumidores constituem, ao reverso, deveres 
dos produtores, ou restrições justas às suas liberdades econômicas.  
Verifica-se a necessidade de interveniência da autoridade estatal para 
coibir o arbítrio de produtores e, afinal, assegurar a consumidores o melhor 
produto, na maior abundância, pelo menor preço.81  

 

A interferência estatal, portanto, se faz necessária, pois a simples existência do 

arcabouço jurídico-legal não tem sido suficiente para equiparar essa relação e, tampouco 

diminuí-la.  

 

No campo da saúde suplementar, a proteção ao consumidor se torna ainda mais 

necessária, na medida em que é campo em que a vulnerabilidade do consumidor frente 

ao fornecedor, é ainda mais latente, já que, no caso, o objeto do consumo é a própria 

saúde.  

 

Tal proteção inicia-se na forma de comercialização dos planos, no marketing utilizado 

pelas operadoras dos planos de saúde para atrair os consumidores. Fernando Gherardini 

Santos define o marketing como “o conjunto de atividades humanas que tem por objetivo 

facilitar e consumar as relações de troca, as quais, por sua vez, visam satisfazer 

necessidades humanas situadas dentro de determinado momento histórico”82. E 

                                                 
81 Democracia e planejamento. 2 ed. Curitiba: Ed. Universidade Federal do Paraná, 1982. p. 73 e 74. 
82 Direito do Marketing: uma abordagem jurídica do marketing empresarial. p. 20. 
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prossegue: “ou seja, trata-se de uma interface entre a atividade econômica do fornecedor 

e o mercado de consumo, além, repita-se, do marketing de pós-venda, relativo à garantia 

de adequação dos produtos e serviços.”83  

 

O marketing está diretamente relacionado à relação de consumo, “sem marketing não 

haveria, certamente, sociedade de consumo”84. “O marketing é uma das modalidades das 

práticas comerciais”85, razão pela qual há proteção específica no Código de Defesa do 

Consumidor no que tange à publicidade86 e à oferta87, institutos jurídicos que o integram.  

 

Em relação à comercialização dos planos de saúde, ela se dá através de uma 

propaganda ostensiva, veiculada inclusive em horário nobre na televisão aberta, levando 

os consumidores a acreditar que a contratação de um plano privado de saúde é única 

opção eficaz para garantir a sua saúde e de sua família.   

 

Nesse aspecto, destacamos o posicionamento de Flávia Tartuce e Daniel Amorim 

Assumpção Neves: 

 

Não se olvide a exposição do consumidor aos meios de oferta e 
informação, sendo impossível que a parte tenha conhecimento amplo 
sobre todos os produtos e serviços colocados no mercado. A publicidade e 
os demais meios de oferecimento do produto ou serviço estão 
relacionados a vulnerabilidade, eis que deixam o consumidor à mercê das 
vantagens sedutoras expostas pelos veículos de comunicação e 
informação.88  

 

Segundo Marcelo Gomes Sodré, Fabíola Meira e Patrícia Caldeira, “a oferta pública, 

notadamente aquela feita pela publicidade não é um chamariz inocente, mas um efetivo 

                                                 
83 Idem. p. 138. 
84 GRINOVER, Ada Pelegrini… (et al.). Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos 
autores do anteprojeto. 9 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007. p. 254. 
85 Idem. p. 256. 
86 Art. 6º. Lei 8.078/90: São direitos básicos do consumidor: 
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais 
87 Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao 
consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações 
constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua 
escolha: 
I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; 
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e 
danos; 
III - o abatimento proporcional do preço. 
88 Manual de direito do consumidor: direito material e processual. Rio de Janeiro: Forenze. São Paulo: 
Método, 2013. p. 32. 
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método de introdução de possíveis instrumentos pré-contratuais, ou , no mínimo um 

chamado a contratar e consumir.89  

 

É de se ressaltar o caráter vinculatório da oferta, por força do artigo 3090 do CDC, 

obrigando o fornecedor a cumprir com o que foi veiculado, sob pena de lhe ser imposta as 

penalidades previstas no artigo 35 do CDC91. A oferta deve ser precisa e clara quanto às 

informações por ela trazidas92, sendo vedada a publicidade enganosa ou abusiva, por 

força do o artigo 3793 do CDC.  

 

Parte-se do pressuposto de que a mensagem publicitária deve ser veraz, o 
que corresponde a transmitir os reais atributos que os produtos e serviços 
tenham, ou, então, não omita algum desses atributos reputados essenciais 
ao público-alvo-potencial-consumidor.  
No que tange à abusividade, a publicidade deve ser sóbria, ética. Isto é, 
não deve conter mensagens preconceituosas, de qualquer natureza, ou 
então violar os valores mencionados no próprio dispositivo legal. 94 

 

Há, ainda, uma preocupação do legislador na defesa da concorrência, visando, sempre, a 

proteção dos consumidores, já que, com o fomento da concorrência há menor preço e 

maior qualidade dos serviços, além de ampliar o direito de escolha do consumidor.  

 

                                                 
89 Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Verbatim, 2009. p. 224.  
90  Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio 
de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a 
fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 
91 Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou 
publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: 
I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; 
II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; 
III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente 
atualizada, e a perdas e danos. 
92Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, 
precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 
composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos 
que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. 
93 Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 
§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou 
parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o 
consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e 
quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. 
§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, 
explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, 
desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma 
prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. 
§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre 
dado essencial do produto ou serviço. 
94 FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de direitos do consumidor. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 181.  
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Segundo Angélica Carlini “é necessário incentivar a concorrência, para que ela se 

converta em maiores possibilidades de atendimento aos consumidores e de 

racionalização custos95.  

 

Desse modo a Lei 9.656/98 previu, no inciso III do artigo 18, que as operadoras de planos 

de saúde estão impedidas de firmar contratos de exclusividade com os profissionais da 

saúde.  

 

A defesa da concorrência também relaciona-se com o marketing na medida em que: 

 

Marketing e defesa do consumidor funcionam no mercado e são, portanto, 
dele dependentes. Sem mercado e concorrência, não há como se falar em 
marketing e proteção do consumidor. Logo, ao se proteger o mercado, ao 
se assegurar o seu funcionamento adequado, especialmente pelas normas 
de defesa do consumidor, em verdade, se está garantindo a própria 
sobrevivência do marketing.96  

 

Temos assim que, “quando a iniciativa privada decide prestar serviços de saúde àqueles 

que pagarem seus preços, sofre limitações de duas ordens: o arcabouço jurídico da 

saúde e o sistema jurídico criado para proteger o consumidor.”97 Ademais, as 

administradoras dos planos privados de saúde devem respeito às normas constitucionais 

e estão sujeitas às interpretações do Judiciário, de acordo com tais normas.  

 

 

2.3.1. A proteção contratual 

 

Em regra, o contrato se resume por uma convergência de interesses entre os 

contratantes, sendo fruto da autonomia da vontade e da liberdade negocial. Ocorre que, 

com a massificação da economia, massificou-se também a relação contratual por meio de 

contratos padronizados nos quais a autonomia da vontade fica extremamente minimizada.  

 

                                                 
95 A ANS e a efetividade de sua missão – dificuldades, perspectivas, controle eficaz dos fornecedores. In 
NOBRE, Milton Augusto de Brito. SILVA, Ricardo Augusto Dias. (coord.) O CNJ e os desafios da efetivação 
do direito a saúde. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 26. 
96 GRINOVER, Ada Pelegrini… (et al.). Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos 
autores do anteprojeto. 9 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007. p. 262. 
97 SALAZAR, Andrea Lazzarini. GROU, Karina Bozola. A defesa da saúde em juízo. São Paulo: Verbatim, 
2009. p. 103. 
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A liberdade negocial, a liberdade de contratar, de discutir as cláusulas e os pontos 

principais do contrato praticamente desaparecem, especialmente para o mais vulnerável, 

como é o caso do consumidor. 

 

Hoje, os contratos das relações de consumo em geral tornaram-se praticamente 

formulários previamente redigidos pelos fornecedores, nos quais o consumidor inclui 

apenas seus dados pessoais e assina, não lhe restando força para nenhuma alteração no 

conteúdo do instrumento. O consumidor assume, assim, o papel de mero aderente ao 

instrumento proposto pelo fornecedor. 

 

São os chamados contratos de adesão, previstos no Código de Defesa do Consumidor no 

artigo 54, assim definidos como: 

 

aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente 
ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, 
sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu 
conteúdo. 

 

“O fenômeno dos contratos de adesão é cada vez mais comum na experiência 

contemporânea, produzindo-se em múltiplos domínios, como, por exemplo, o dos planos 

de saúde.”98 “O contrato de plano de saúde é de um contrato de adesão que não dá ao 

consumidor qualquer possibilidade de alterar suas disposições, o que indica bem sua 

restrita autonomia ao contratar um plano de saúde.”99  

 

A principal característica do contrato de adesão é que nele praticamente não há liberdade 

contratual. Caso o consumidor queira ou necessite adquirir certo produto ou serviço, 

necessariamente terá que aderir ao instrumento proposto pelo fornecedor. Sendo assim, 

surge uma preocupação adicional do legislador em proteger o consumidor ao firmar esse 

tipo de contrato.  

 

Em decorrência de tal preocupação, determina o Código de Defesa do Consumidor que o 

contrato de adesão seja escrito e a aceitação do consumidor também se dê por escrito. O 

§ 4º do artigo 54 do CDC determina, ainda, que o contrato de adesão seja redigido com 

                                                 
98 Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais. 5 ed. Rev., atual. 
e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 72. 
99 SALAZAR, Andrea Lazzarini. GROU, Karina Bozola. A defesa da sáude em juízo. São Paulo: Verbatim. 
2009, p. 103.  



46 
 

 

termos claros, legíveis e de fácil compreensão. Ademais, caso o contrato preveja 

limitação a algum direito do consumidor, esta cláusula deverá ser redigida com destaque 

permitindo a compreensão imediata do consumidor (§ 5º, art. 54, CDC). 

 

O Código Civil, de igual modo, preza pela proteção do aderente em contrato de adesão, 

determinando a interpretação mais favorável ao aderente quando houver cláusulas 

ambíguas no contrato100, bem como a nulidade de cláusula que estipule a renúncia 

antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio101.  

 

Seja o contrato de adesão, ou não, a relação contratual firmada entre consumidores e 

fornecedores, feitos em grande escala, como se dá na seara da saúde privada, é campo 

em que há uma abusividade latente que amplia o desequilíbrio existente entre as partes.  

 

Ao tratar especificamente das cláusulas abusivas nos contratos de massa, Claudia Lima 

Marques afirma que: 

 

O fenômeno da elaboração prévia e unilateral, pelos fornecedores, das 
cláusulas dos contratos possibilita aos empresários direcionar o conteúdo 
de suas futuras relações contratuais com os consumidores como melhor 
lhes convém. As cláusulas contratuais assim elaboradas não têm, portanto, 
como objetivo, realizar o justo equilíbrio nas obrigações das partes – ao 
contrário, destinam-se a reforçar a posição econômica e jurídica do 
fornecedor que as elabora.102 

 

Desse modo, o consumidor, ao firmar este tipo de contrato de adesão de massa, fica 

ainda mais vulnerável frente aos fornecedores, razão pela qual, seguindo a ideia de 

proteção do consumidor e equilíbrio de forças entre consumidor e fornecedor do Código 

de Defesa do Consumidor, uma série de regras foram criadas tendo como objetivo 

específico a proteção contratual do consumidor.  

 

A condição de vulnerabilidade do consumidor é um dos princípios da Política Nacional das 

Relações de Consumo assim reconhecido pelo inciso I do artigo 4º do CDC devendo 

nortear toda e qualquer relação de consumo, considerando-se o consumidor a parte mais 

frágil da relação. A vulnerabilidade aplica-se à universalidade de consumidores, 

independentemente de sua condição financeira, na medida em que a vulnerabilidade não 
                                                 
100 Art. 423. 
101 Art. 424. 
102 Op. cit. p. 159. 
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se confunde com a hipossuficiência, ou seja, que o consumidor seja economicamente 

mais fraco que o fornecedor.  

 

A vulnerabilidade é uma presunção absoluta de fragilidade do consumidor no mercado de 

consumo, ou seja, o consumidor é sempre vulnerável, independente de sua condição 

financeira. Ainda que o consumidor tenha alto poder aquisitivo, será considerado 

vulnerável frente ao fornecedor. 

 

Ao comentarem o Código de Defesa do Consumidor, Marcelo Gomes Sodré, Fabíola 

Meira e Patrícia Caldeira afirmam que “o reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor é a base para a existência do próprio direito do consumidor. É porque se 

reconhece que o consumidor é vulnerável que se justifica a existência de normas para o 

proteger.”103 

 

A doutrina aponta diversas espécies de vulnerabilidade, dentre as quais destacamos a 

vulnerabilidade fática , ou seja, a decorrente da fraqueza do consumidor frente ao 

fornecedor nas mais variadas formas; a vulnerabilidade técnica , traduzida pela falta de 

conhecimento técnico dos consumidores no que tange aos produtos e serviços que 

adquire, de modo que é o fornecedor que detém o conhecimento e controle da produção, 

e a vulnerabilidade jurídica  decorrente da falta de informações do consumidor a respeito 

dos direitos que lhe são legalmente garantidos, bem como às falhas no acesso à justiça 

pelos consumidores, principalmente no que tange à celeridade processual.  

 

Fabiano Del Masso afirma que “o reconhecimento da vulnerabilidade tem por efeito 

garantir direitos por normas de ordem pública para que a relação jurídica com 

fornecedores se equilibre.”104 

 

Com o fito de equilibrar a relação contratual firmada entre consumidores e fornecedores, 

suprindo a vulnerabilidade do consumidor, o contrato passa a ter uma função social. 

Passa-se a buscar muito mais do que a tradução da convergência de vontades com força 

obrigatória, para buscar o alcance do bem comum. Desse modo, os contratos passam a 

                                                 
103 São Paulo: Editora Verbatim, 2009. p. 42. 
104 Curso de direito do consumidor. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 67. 
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ser regidos pelos princípios da equidade e da boa-fé objetiva, abrindo uma maior margem 

de ação aos aplicadores do Direito na interpretação e na execução dos contratos.  

 

O atual Código Civil trata da função social do contrato no artigo 421, no qual determina 

que “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do 

contrato” e prossegue, no artigo 422, determinando que os contratantes são obrigados a 

guardar, na conclusão e na execução do contrato, os princípios da probidade e boa-fé. 

Ademais, prevê como ato ilícito aquele cometido por titular de direito que excede os 

limites impostos pelo seu fim social, boa-fé e bons costumes.105  

 

Fernando Rodrigues Martins posiciona a função social do contrato como um dos pilares 

da justiça contratual e esta, por sua vez, como um princípio do direito contratual, com a 

necessidade constante de equilíbrio dos contratos, e a define como aquela:106  

 

... que permite a avaliação da justiça contratual entre as partes ante a 
exigência do solidarismo e da proteção da dignidade da pessoa humana, 
ainda garante o exercício jurídico de releitura do princípio da relatividade 
dos efeitos do contrato para proteger a justiça contratual realizada pelas 
partes de terceiros e protege terceiros e a sociedade dos efeitos injustos 
do contrato celebrado pelas partes, além de, autorizar a volta ao statu quo 
ante nos casos de perda do fim ou de sua utilidade. 

 

Claudia Lima Marques, por sua vez, fala em “concepção social do contrato” pela qual, 

 

não só o momento da manifestação de vontade importa, mas onde 
também e principalmente os efeitos do contrato na sociedade serão 
levados em conta e onde a condição social e econômica das pessoas nele 
envolvidas ganham em importância. 
(...) 
Conceitos tradicionais como os do negócio jurídico e da autonomia da 
vontade permanecerão, mas o espaço reservado para que os particulares 
auto-regulem suas relações será reduzido por normas imperativas como o 
próprio Código de Defesa do Consumidor. É uma nova concepção de 
contrato no Estado social, em que a vontade perde a condição de 
elemento nuclear, surgindo em seu lugar elemento estranho às partes, 
mas básico para a sociedade como um todo: o interesse social.107 

 

                                                 
105 Art. 187, CC.  
106 MARTINS, Fernando Rodrigues. Princípio da Justiça Contratual. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 267, 271 e 
306. 
107Op. cit. p. 210 e 211.  
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Há um intervencionismo maior do Estado nas relações contratuais, com a lei como 

limitadora da autonomia da vontade para que os contratos alcancem sua função social. 

 

O que se busca é uma proteção que supera a proteção individual e alcança a 

coletividade. Segundo Ricardo Luis Lorenzetti, “La función social no es la que impone el 

Estado, sino una limitación de los interesses individuales cuando están presentes 

intereses metaindividuales.108  

 

O Código de Defesa do Consumidor traz uma série de artigos para regulação dos 

contratos. Especificamente à evidência da função social, determina, no inciso III do artigo 

4º a harmonização dos interesses dos consumidores e fornecedores “de modo a viabilizar 

os princípios nos quais se funda a ordem econômica, sempre com base na boa-fé e 

equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores.” No inciso IV do artigo 51, por 

sua vez, o CDC considera nula cláusula contratual incompatível com a equidade109. E no 

inciso II do §1º do mesmo artigo considera como vantagem exagerada aquela que 

ameace o equilíbrio contratual.  

 

Nos artigos 46 a 54, o Código de Defesa do Consumidor prevê a proteção contratual do 

consumidor, com normas que devem ser seguidas ao se firmarem contratos de consumo, 

visando a tutela do consumidor, com o intuito de que, com essa proteção legal especial, 

se equiparem aos fornecedores no mercado de consumo.  

 

O artigo 47 determina que as cláusulas contratuais sempre serão interpretadas da forma 

mais benéfica ao consumidor. Essa interpretação alcança todo o conteúdo do contrato, 

inclusive cláusulas não expressas, atingindo desde a oferta até os efeitos do contrato. 

 

No artigo 51, o Código enumera, de forma exemplificativa, dezesseis causas de cláusulas 

contratuais consideradas abusivas que geram, de plano, sua nulidade absoluta. A Lei não 

trouxe o conceito de tal abusividade, mas pode ser resumido como uma cláusula 

                                                 
108 Tratado de los contratos: Parte Geral. Santa Fe: Rubinzal – Culzoni, 2004. p. 111. 
109 A equidade aparece também no artigo 7º do CDC, pelo qual os direitos previstos naquele código não 
excluem os decorrentes, dentre outros, da equidade. Não há definição legal de equidade, de modo que nos 
valemos da definição trazida por Nicola Abbagnano em seu Dicionário de Filosofia (6 ed., São Paulo: 
Editora WMF Martins Fontes, 2012. p. 396) pelo qual a equidade é um “apelo à justiça com o objetivo de 
corrigir a lei em que a justiça se expressa. A lei tem necessariamente caráter geral; por isso às vezes sua 
aplicação é imperfeita ou difícil, em certos casos. Nesses casos, a equidade intervém para julgar, não com 
base na lei, mas com base na justiça que a própria lei deve realizar.  
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extremamente desfavorável e prejudicial para o consumidor, que gere vantagens 

unilaterais ao fornecedor, diminuindo ou exonerando suas responsabilidades e riscos. 

 

Segundo Claudia Lima Marques, 

 

A abusividade da cláusula contratual é, portanto, o desequilíbrio ou 
descompasso de direitos e obrigações entre as partes, desequilíbrio de 
direitos e obrigações típicos àquele contrato específico; é a unilateralidade 
excessiva, é a previsão que impede a realização total do objetivo 
contratual, que frustra os interesses básicos das partes presentes naquele 
tipo de relação, é, igualmente, a autorização de atuação futura contrária à 
boa-fé, arbitrária ou lesionária aos interesses do outro contratante, é a 
autorização de abuso no exercício da posição contratual preponderante.110   

 

Nos contratos de massa, como geralmente são os contratos de prestação de serviços na 

área da saúde, é comum a inclusão de cláusulas contratuais que geram vantagens 

exageradas ao fornecedor que o elaborou, aumentando ainda mais o desequilíbrio entre 

as partes, razão pela qual neste tipo de contrato, é imposto ao fornecedor uma “boa-fé 

extremamente qualificada, exigindo de todos os fornecedores (operadoras, seguradoras e 

outros) o cumprimento do dever de informação, cooperação e cuidado.”111 

 

Dentre as causas de abusividade previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos 

interessa para o presente trabalho, o inciso I do artigo 51 que traz a vedação à cláusula 

contratual que implique em renúncia ou disposição de direitos112. Levando-se em conta 

que as normas do CDC são normas de ordem pública, por força do artigo 1º deste 

diploma, os consumidores não podem dispor livremente dos direitos positivados, sendo 

inválida qualquer declaração de vontade nesse sentido, ainda que expressa pelo 

consumidor, ou seja, será considerada abusiva cláusula em que o consumidor, ainda que 

de forma expressa, renuncie a algum direito legalmente garantido.  

 

Aplicável, ainda, aos contratos de plano de saúde, a abusividade inerente à cláusula que 

estabeleça desvantagem exagerada ao consumidor ou que seja incompatível com a boa-

fé ou a equidade.113 

                                                 
110 Op. cit. p. 161. 
111 Idem. p. 476. 
112 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de 
produtos e serviços que: I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por 
vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos.  
113 Art. 51. IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 
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Por fim, o parágrafo 1º do artigo 51 do CDC considera exagerada a vantagem que 

restrinja direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal 

modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual e aquela que se mostrar 

excessivamente onerosa para o consumidor.114 

 

Geralmente o controle da abusividade da cláusula se dá no âmbito do Judiciário por meio 

de demandas individuais, na medida em que a identificação de uma cláusula abusiva, na 

prática, fica a cargo do aplicador da lei, que, ao analisar o contrato, concluirá pela 

abusividade ou não da cláusula, podendo, o magistrado eliminar a parte abusiva e 

preservar o contrato ou determinar a extinção da relação havida. É de se dizer que, 

apesar da possibilidade de extinção do contrato, o CDC preza pela manutenção do 

contrato115. 

 

Temos assim, que a lei consumerista prevê a proteção contratual do consumidor de forma 

ampla, possibilitando a interpretação e aplicação do disposto no contrato de consumo de 

forma mais benéfica ao consumidor.  

 

 

2.3.2. Dos contratos de saúde privada 

 

O surgimento dos contratos de assistência privada à saúde decorre de opção do 

constituinte em admitir a prestação privada dos serviços de saúde, de forma suplementar 

ao atendimento provido pelo Estado, restando tal atuação permitida expressamente no 

artigo 199 da Constituição Federal. 

 

A relação entre as empresas privadas que administram os planos de saúde e os usuários 

deste serviço é regulada, de forma ampla, pelo Código de Defesa do Consumidor, na 

medida em que as operadoras dos planos e seguros de saúde são consideradas 

fornecedoras nos termos do artigo 3º do CDC e os contratantes, usuários dos serviços, 

são típicos consumidores nos termos do artigo 2º do CDC, tratando-se, portanto, de 

                                                                                                                                                                  
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade. 
114 Art. 51. §1º. Incisos II e III.  
115 Art. 51. § 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato. 
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relação de consumo, de modo que os contratos de prestação de serviço de assistência à 

saúde devem seguir tudo quanto determinado na norma consumerista.  

 

Apesar da proteção dada aos usuários dos planos privados de assistência à saúde pelo 

Código de Defesa do Consumidor, de 1990, havia a necessidade da edição de uma lei 

que tratasse especificamente do tema, o que veio a ocorrer com a promulgação da Lei 

9.656 em 3 de junho de 1998, que disciplina a atuação dos planos e seguros privados de 

assistência à saúde. 

 

Na medida em que o Código de Defesa do Consumidor traz uma série de princípios, estes 

devem reger a interpretação das normas previstas na Lei 9.656/98, alcançando assim 

uma harmonização das normas, sempre com vistas à proteção do consumidor, usuário do 

serviço, sendo este a parte vulnerável da relação.  

 

Deve ser assegurado, ainda, aos consumidores, nos contratos de plano de saúde, o 

respeito e a subordinação aos direitos básicos previstos no artigo 6º do CDC. Ademais, a 

interpretação destes contratos deve se dar sempre de forma mais favorável ao 

consumidor.  

 

Para ampliar ainda mais a proteção desta relação, foi criada uma agência reguladora 

específica para atuar nessa seara, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, instituída 

pela Lei nº 9.961/00, que tem como competência básica a regulação dos planos de saúde 

privados, possuindo amplo poder normativo de cunho sancionatório e autorizativo, 

alcançando, até mesmo a relação contratual entre o consumidor e a empresa de saúde. 

 

O inciso I do artigo 1º da Lei nº 9656/1998 traz a definição do plano privado de assistência 

à saúde como sendo a: 

 

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 de 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, por conta e ordem 
do consumidor. 
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Em resumo, o contrato de plano de saúde é aquele que tem como finalidade primordial: “o 

tratamento e a segurança contra os riscos envolvendo a saúde do consumidor e de sua 

família ou dependentes.116 

 

No que tange à contratação, há duas espécies de contrato, o de seguro-saúde e o de 

plano de saúde, sendo que a lei os trata de forma indistinta usando a expressão 

“operadoras” para os fornecedores de ambas as espécies de contrato.  

 

O seguro-saúde é um contrato de saúde típico pelo qual há a garantia de cobertura de 

riscos de assistência médica e hospitalar ao segurado. Nessa espécie de contrato a 

seguradora não presta diretamente o serviço, mas apenas paga as despesas com o 

tratamento.  

 

De seu turno, no contrato de plano de saúde, o consumidor efetua pagamentos periódicos 

e tem como contraprestação o atendimento contratado.  

 

A principal diferença entre as duas modalidades é que no contrato de seguro-saúde ao 

segurado é garantida a livre escolha do profissional e estabelecimento de saúde, sendo-

lhe reembolsados os valores pagos pelo tratamento realizado, enquanto no contrato de 

plano de saúde é a própria fornecedora que presta o serviço por meio de médicos, 

hospitais e laboratórios credenciados.  

 

Entretanto, na prática, há seguros saúde com médicos credenciados e também há planos 

de saúde que dão aos consumidores a opção de reembolso pelo tratamento realizado. 

Ademais, ambos são firmados por meio de contrato de adesão, de modo que, apesar da 

diferença conceitual, essas duas espécies se aproximam.  

 

Ademais, ambos são contratos de trato sucessivo, cuja prestação se prolonga no tempo, 

cujo objetivo comum é a transferência dos riscos relativos à necessidade de assistência 

médica e hospitalar. Em outras palavras, seja no contrato de seguro saúde seja no 

contrato de plano de saúde, o objetivo do consumidor é ter cobertura ou reembolso, bem 

como prestação direta ou indireta do serviço de saúde para si e seus dependentes. São 

                                                 
116 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações 
contratuais. 5ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 161. 
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contratos, geralmente, de longa duração, classificados como aleatórios, na medida em 

que os consumidores pagam a mensalidade e a contraprestação do fornecedor só 

ocorrerá na ocorrência de evento futuro e incerto, qual seja, a doença do consumidor.117 

 

Essa incerteza na prestação do serviço contratado se dá em relação à necessidade do 

consumidor, de modo que não se relaciona com o dever do fornecedor, que, na vigência 

do contrato, deverá se dar da forma mais ampla, atendendo a expectativa do consumidor 

contratante na cobertura dos riscos envolvendo sua saúde.  

 

Tanto assim o é que foi editada a Lei 10.185/2001 para dispor sobre a especialização das 

sociedades seguradoras em planos privados de assistência à saúde que previu, em seu 

artigo 2º, que o seguro-saúde enquadra-se como plano privado de assistência à saúde 

nos termos da Lei 9.656/98 e, no §2º do artigo 1º, determinou a subordinação das 

seguradoras especializadas em seguro saúde às normas da ANS e não às da SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados).  

 

Ademais, a própria Lei 9.656/98 que, de início, tratava do plano de saúde e do seguro-

saúde como produtos distintos, passou a tratar ambos apenas como “planos de saúde” 

após as alterações à Lei trazidas pela Medida Provisória 1.976-22 de 11 de janeiro de 

2000. 

 

Seja seguro, seja plano de saúde privados, a prestação dos serviços ofertada sofre forte 

intervenção estatal que alcança até mesmo a capacidade financeira da operadora em 

prestar o serviço que se propõe, capacidade esta analisada pela ANS. 

 

Ademais, o STJ já vinha decidindo pela aplicação indistinta do CDC seja aos contratos de 

planos de saúde, seja para os de seguro-saúde, como se vê do julgado considerado 

leading case118 pelo qual “A operadora de serviços de saúde que presta serviços 

remunerados à população tem sua atividade regida pelo Código de Defesa do 

Consumidor, pouco importando o nome ou a natureza jurídica que adota.”119 

 

                                                 
117MARQUES, Claudia Lima. Op. cit. p. 489. 
118 Idem. p. 476. 
119 REsp 267530/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar. D.J. 12.03.2001. 
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Em relação aos contratos firmados pelas partes, também vemos forte intervenção. A 

própria Lei nº 9656/1998 determina que os contratos de saúde privada deverão respeitar 

às normas da ANS e sofrerão fiscalização de tal agência (§1º, art.1º). Ademais, a própria 

lei traz normas de caráter obrigatório a todos os contratos. 

  

Sendo contrato de adesão, os contratos de saúde privada assemelham-se a formulários, 

na medida em que as cláusulas já estão formuladas unilateralmente pelas operadoras e o 

consumidor inclui apenas seus dados e assinatura. Na prática, ao consumidor são 

fornecidas as informações básicas, tais como preço, rede credenciada, condições de 

atendimento, prazo de carência entre outros, ficando sujeitos às cláusulas gerais impostas 

pela operadora.  

 

Sendo assim, há uma série de direitos previamente garantidos aos usuários da saúde 

privada, tanto pelo CDC como pela Lei 9.656/98, dos quais destacamos os abaixo: 

 

a) Vedação à negativa de contratação: o artigo 39, inciso IX do CDC veda ao 

fornecedor de serviços a recusa a prestação de um serviço a quem se disponha a 

contratar mediante pagamento. De forma mais específica, o art. 14 da Lei 9.656/98 

determina que ninguém pode ser impedido de contratar determinado plano de 

saúde, especialmente por motivo de idade ou por portar alguma deficiência. De 

igual modo à previsão do CDC, tal contratação exige a contraprestação, qual seja o 

pagamento pelo serviço prestado; 

b) Regras em relação ao reajuste das mensalidades por conta da idade: o artigo 15 

da Lei 9.656/98 estipula que o aumento no valor da contraprestação em razão da 

idade depende de previsões expressas no contrato inicial no que tange às faixas 

etárias, bem como aos percentuais de aumento. Aos segurados com mais de 65 

anos, o aumento dependerá de autorização expressa da ANS120; 

c) Regramento das carências: a carência nada mais é que um marco temporal para 

início da vigência das cláusulas contratuais e está relacionada com o princípio da 

boa-fé, de modo que caso o período de carência estabelecido seja excessivo, com 

desvantagem exagerada ao consumidor, serão consideradas cláusulas abusivas 

                                                 
120 Artigo 35-E, inciso I, Lei 9.656/98. 
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nos termos do artigo 51 do CDC121. Ademais, a Lei 9.656/98, no inciso V do artigo 

12, determina os prazos de carência permitidos, quais sejam, 300 dias para partos 

a termo, 180 dias para os demais casos e 24 horas para cobertura de casos 

urgentes e de emergência, restando vedada a recontagem de carência na vigência 

do contrato por força do artigo 13 da Lei;  
d) Vedação de cláusula restritiva de direito: São aquelas que, por exemplo, excluam a 

cobertura a certas doenças ou restrinjam a quantidade de procedimentos. Tal 

vedação tem como base o § 2º do artigo 20 do CDC que determina uma 

adequação da prestação de serviço à expectativa do consumidor. Ao firmar um 

contrato de prestação de serviços de saúde, a expectativa do consumidor 

contratante é ter o atendimento necessário para sua cura custeado pela operadora. 

Uma cláusula restritiva viola essa expectativa. A jurisprudência do STJ teve forte 

influência para que se vedasse a inclusão contratual de restrição a atendimento a 

certas doenças122; de limitação aos dias de internação hospitalar123; bem como de 

limitação de procedimentos médicos124, na medida em que traziam vantagem 

exagerada à operadora, e desvantagem extrema ao consumidor; 

e) Direito à informação: decorre da determinação do artigo 31 do CDC que prevê que 

as prestadoras de serviços, de forma ampla, porém perfeitamente cabível à 

prestação de serviço de saúde privada, assegure aos seus segurados contratantes 

“informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre 

suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos 

de validade e origem, entre outros dados.” O artigo 46 do mesmo diploma também 

garante a clareza das cláusulas contratuais, determinando que “Os contratos que 

regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for 

dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os 

respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de 

seu sentido e alcance.” De igual modo, tratando dos contratos de adesão, o artigo 

54 do CDC determina, nos parágrafos 3º e 4º que: “§ 3o  Os contratos de adesão 

escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, 

                                                 
121 PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. Planos de saúde e direito do consumidor. In MARQUES, 
Claudia Lima; SCHMITT, Cristiano Heineck; LOPES, José Reinaldo de Lima; PFEIFFER, Roberto Augusto 
Castellanos (coords.). Saúde e responsabilidade 2: a nova assistência privada à saúde. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2008, p. 44. 
122 Ver a respeito REsp 304326/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJ 03.02.003.  
123 Súmula 302 – STJ: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação 
hospitalar do segurado. 
124 REsp 529940/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, DJ 01.09.2003. 
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cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua 

compreensão pelo consumidor” e “§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de 

direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua 

imediata e fácil compreensão”. 

A Lei 9.656/98 também garante o direito à informação do consumidor, em seu 

artigo 16125 que prevê uma série de informações obrigatórias nos contratos 

firmados e, ainda, a entrega ao segurado contratante de cópia do contrato e de 

material explicativo, em linguagem simples, que apresente os direitos e obrigações 

previstos no contrato. Ademais, no artigo 30 da Lei há determinação para que a 

operadora informe o consumidor com antecedência de 30 dias a respeito de 

exclusão de profissional ou estabelecimento de saúde credenciado.  

f) Interpretação favorável ao consumidor: por força do artigo 47 do CDC, toda e 

qualquer cláusula contratual deve ser interpretada de maneira mais favorável ao 

consumidor; 

g) Vedação à negativa de cobertura de doença preexistente: tratado pela Lei 9.656/98 

em seu artigo 11 pelo qual é vedada a exclusão de cobertura à doença 

preexistente após 24 meses de vigência do contrato, cabendo a prova à operadora. 

Assim, caso o consumidor informe a existência da doença ao contratar, poderá 

optar por aderir ao plano com restrição da cobertura nos primeiros 24 meses ou 

                                                 
125 Art.16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o §1º 
do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza: 
I - as condições de admissão; 
II - o início da vigência; 
III - os períodos de carência para consultas, internações, procedimentos e exames; 
IV - as faixas etárias e os percentuais a que alude o caput do art. 15; 
V - as condições de perda da qualidade de beneficiário; 
VI - os eventos cobertos e excluídos; 
VII - o regime, ou tipo de contratação: 
 a) individual ou familiar; 
 b) coletivo empresarial; ou 
 c) coletivo por adesão; 
VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário, 
contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica;  
IX - os bônus, os descontos ou os agravamentos da contraprestação pecuniária; 
X - a área geográfica de abrangência; 
XI - os critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias. 
XII - número de registro na ANS. 
Parágrafo único.  A todo consumidor titular de plano individual ou familiar será obrigatoriamente entregue, 
quando de sua inscrição, cópia do contrato, do regulamento ou das condições gerais dos produtos de que 
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, além de material explicativo que descreva, em linguagem simples e 
precisa, todas as suas características, direitos e obrigações. 
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optar por uma majoração do valor do plano durante os primeiros 24 meses para 

que incluam a cobertura da referida doença;126 

h) Vedação à rescisão unilateral: os incisos II e III do artigo 13 da Lei 9.656/98 

estipula como regra a renovação automática do contrato, restando vedada a 

rescisão unilateral do contrato por parte da operadora do plano, a menos que o 

segurado deixe de pagar a mensalidade por período superior a sessenta dias 

consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, mediante 

notificação do segurado. Em outras palavras, tal rescisão não pode se dar durante 

internação do titular.  

 

Além de toda positivação acima enumerada, com a criação da ANS, esta passou a 

analisar de forma prévia o conteúdo dos contratos a serem firmados entre as operadoras 

dos planos de saúde e os usuários do serviço, tudo com o objetivo de proteger o 

consumidor. 

 

Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer ao tratar do tema afirma que: 

 

O estabelecimento, em lei, de regras claras sobre extensão da cobertura, 

carências, reajustes contratuais e regime das doenças pré-existentes é de 

grande importância para facilitar o exercício de escolha do consumidor, 

uma vez que a sua opção será feita a partir de um patamar mínimo 

garantido em lei.127 

 

Ainda assim, diante do latente desequilíbrio entre os consumidores da saúde privada e as 

operadoras, eventuais distorções das cláusulas contratuais deverão ser apenadas pela 

ANS, órgão competente para tanto.  

 

A análise prévia das minutas contratuais pela ANS não exclui a possibilidade de que o 

Judiciário, ao julgar os conflitos postos, declare a nulidade da cláusula considerada 

abusiva ao consumidor seja de forma individual, seja de forma extensiva, por meio de 

ações coletivas ajuizadas pelo Ministério Público. Ainda que o órgão estatal designado 

para fiscalizar os contratos e a atuação das prestadoras de serviço privado de saúde, 

aprove uma cláusula abusiva, esta atuação não impede a apreciação e eventual 
                                                 
126 PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. Op. cit. p. 49. 
127PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. Op. cit. p. 42. 
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decretação de nulidade pelo Judiciário, por força do inciso XXXV do artigo 5º da 

Constituição.  
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3. AS LESÕES AO DIREITO DO CONSUMIDOR NO CAMPO DA S AÚDE 

SUPLEMENTAR  

 

O direito do consumidor é campo que sofre constante violação dos fornecedores frente 

aos consumidores, sempre em busca de incremento do lucro.  

 

No que tange especificamente à relação de consumo da saúde privada, as violações tanto 

da legislação consumerista, como das normas que regem a prestação de serviço de 

saúde privada, até mesmo da própria Constituição Federal, saltam aos olhos e ganham 

destaque, na medida em que, na busca incessante pelo lucro, se põe em cheque a saúde 

dos consumidores, chegando, muitas vezes, a colocar em risco suas próprias vidas.   

 

Apesar de incorporar avanços significativos destes anos de luta pelos 
direitos do consumidor, como a globalização da cobertura, a eliminação 
dos prazos para internação em UTI, CTI, a vedação de reajustes abusivos 
em função de faixa etária, entre outros, a lei nada representa quando o 
referencial for a ausência de uma política favorável à garantia da saúde da 
população.  
O cidadão não recebe o serviço do Estado, tampouco pode pagar pela 
completa cobertura junto ao setor privado. 
(...) 
É preciso ter em mente que o Código de Defesa do Consumidor é lei 
principiológica, de ordem pública e interesse social. Aparentemente, o mais 
adequado meio de o Estado proteger o consumidor é oferecer-lhe um 
quadro referencial de princípios (...). A vida social é dinâmica, as relações 
de consumo modificam-se rapidamente, novas demandas surgem, novas 
doenças e novos tratamentos. Uma lei como esta, que tenta ser completa 
e exaustiva, detalhando até mesmo procedimentos, está fadada a ficar 
obsoleta, enrijecendo as relações de consumo, aprisionando o 
consumidor.128 

 

Além das leis editadas para regular a relação e proteger o consumidor, e da agência 

reguladora que cuida especificamente da atuação dos planos privados de assistência à 

saúde (ANS), destacamos a atuação dos Procons e do Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor (IDEC). 

 

                                                 
128 FRAGATA, Mariângela Sarrubbo. A saúde na Constituição Federal e o contexto para recepção da Lei 
9.656/98. In MARQUES, Claudia Lima; SCHMITT, Cristiano Heineck; LOPES, José Reinaldo de Lima; 
PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos (coords.). Saúde e responsabilidade 2: a nova assistência privada 
à saúde. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 183 e 184. 
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Os Procons integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) previsto no 

artigo 105 do Código de Defesa do Consumidor129 e regulamentado pelo Decreto nº 

2.181/97130 e podem ser definidos como: 

 

órgãos estaduais e municipais de proteção e defesa do consumidor, 
criados especificamente para este fim, com competências, no âmbito de 
sua jurisdição, para exercer as atribuições estabelecidas pela Lei 8.078, de 
11 de setembro de 1990, e pelo Decreto nº 2.181/97. Os Procons são, 
portanto, os órgãos que atuam no âmbito local, atendendo diretamente os 
consumidores e monitorando o mercado de consumo local. Têm papel 
fundamental na execução da Política Nacional de Defesa do 
Consumidor.131 

 

A Lei 9.192/95 do Estado de São Paulo autorizou o Poder Executivo a instituir o 

PROCON, o definindo como uma Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, com 

personalidade jurídica de direito público, vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e da 

Defesa da Cidadania, regida por esta lei e por estatutos aprovados por decreto.132 Esta 

Lei traz, ainda, como objetivo dos Procons, elaborar e executar a política estadual de 

proteção e defesa do consumidor133 e, no artigo 3º determina as atribuições dos Procons, 

das quais destacamos a orientação aos consumidores (inciso III), a promoção de medidas 

judiciais cabíveis para defesa e proteção dos consumidores (inciso V) e fiscalizar a 

execução das leis de defesa do consumidor, aplicando as respectivas sanções (inciso XI). 

 

É de se ressaltar, ainda, o poder de polícia atribuído ao Procon, pelo Sistema Nacional de 

Defesa do Consumidor, estipulado no Código de Defesa do Consumidor, regulado pela 

Portaria Normativa nº 26, de 15.08.2006, do Procon-SP que “regulamenta o processo 

administrativo sancionatório previsto na Lei Estadual nº 10.177, de 30.12.98, referente às 

violações às normas de proteção e defesa do consumidor estabelecidas na Lei Federal nº 

8.078 de 11.09.90.134 

 

                                                 
129 Art. 105, Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), os órgãos federais, estaduais, 
do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor. 
130 Decreto nº 2.181/97 - Dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - 
SNDC, estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990 
131 Disponível em: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/sistema-nacional-sndc. Acesso em 
15.08.2014. 
132 Art 1º, Lei 9.912/95. 
133 Art. 2º. 
134 Disponível em: https://www.procon.sp.gov.br/texto.asp?id=1859. Acesso em 27.08.2014. 
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Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao julgar a capacidade 

do Procon em impor multa por descumprimento à normas consumeristas no REsp 

1138591 / RJ, de relatoria do Ministro Castro Meira (2ª Turma): 

 

Sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem 
diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação do Procon 
para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular 
exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema 
Nacional de Defesa do Consumidor. 

 

Além do Procon, há uma série de entidades civis que atuam na defesa do consumidor, 

das quais destacamos o IDEC, que é uma associação de consumidores sem fins 

lucrativos, criada em 1987, independente de governos ou empresas privadas. Pretende 

promover a educação, conscientização e defesa dos direitos dos consumidores e a ética 

nas relações de consumo, orientando e esclarecendo as dúvidas dos consumidores, e 

ingressando com ações judiciais em prol dos consumidores, entre outras ações.135  

 

O Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (SINDEC), em 

atendimento ao artigo 44 do CDC,136 mantém um Cadastro Nacional de Reclamações 

Fundamentadas (CNRF), composto pelas reclamações formuladas pelos consumidores 

junto aos Procons. Aqui, a palavra “reclamação” refere-se àquelas que deram início a um 

procedimento administrativo no próprio Procon.  

 

O SINDEC foi criado seguindo determinação dos artigos 105 e 106 do CDC137 e é tratado 

como uma 

                                                 
135 Disponível em: http://www.idec.org.br/o-idec. Acesso em 17.08.2014. 
136 Art. 44. Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações 
fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-lo pública e anualmente. A 
divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor. 
137 Art. 106. O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito 
Econômico (MJ), ou órgão federal que venha substituí-lo, é organismo de coordenação da política do 
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: 
I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional de proteção ao consumidor; 
I - receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões apresentadas por entidades 
representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado; 
III - prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias; 
IV - informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos diferentes meios de comunicação; 
V - solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito policial para a apreciação de delito contra os 
consumidores, nos termos da legislação vigente; 
VI - representar ao Ministério Público competente para fins de adoção de medidas processuais no âmbito de 
suas atribuições; 
VII - levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violarem os 
interesses difusos, coletivos, ou individuais dos consumidores; 
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política pública que, por meio de um conjunto de soluções tecnológicas, 
representa um eixo fundamental de integração do Sistema Nacional de 
Defesa do Consumidor (SNDC) e de fortalecimento da ação coordenada e 
harmônica entre seus órgãos. O Sindec permite o registro dos 
atendimentos individuais a consumidores, a instrução dos procedimentos 
de atendimento e dos processos de reclamação, além da gestão das 
políticas de atendimento e fluxos internos dos Procons integrados e a 
elaboração de Cadastros Estaduais e Nacional de Reclamações 
Fundamentadas. 
Atualmente, o Sindec consolida informações de mais de 170 Procons, em 
25 Unidades da Federação. Tais informações se configuram em amostra 
bastante qualificada das diversas demandas e reclamações de 
consumidores levadas diariamente aos órgãos de defesa do 
consumidor.138 

 

Analisando os dados dos Procons do Estado de São Paulo, tendo em vista ser este o 

Estado que abriga a maior população, segundo o índice demográfico do país139, no ano 

de 2012, foram formuladas 1.479 reclamações na área da saúde privada, que geraram 

processos administrativos dentro do Procon, das quais 804 não foram atendidas, o 

equivalente a 54,36%.140 

 

Em 2013, foram 1.408 reclamações na área da saúde privada, o que representa 5% do 

total de reclamações formuladas no Procon-SP. Neste ano, as cinco empresas que 

receberam o maior número de reclamações na área da saúde privada foram: Grupo Amil 

(Medial, Dix e Amico), Grupo Unimed, Grupo Qualicorp, Grupo Sul América e Green Line 

Sistema de Saúde Ltda.141 

 

O ano de 2013 foi o primeiro em que uma empresa atuante na área da saúde privada 

figurou no ranking do Procon-SP das 50 empresas com maior número de reclamações do 

                                                                                                                                                                  
VIII - solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, Estados, do Distrito Federal e Municípios, bem 
como auxiliar a fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de bens e serviços; 
IX - incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais, a formação de entidades 
de defesa do consumidor pela população e pelos órgãos públicos estaduais e municipais; 
[...] 
XIII - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades. 
Parágrafo único. Para a consecução de seus objetivos, o Departamento Nacional de Defesa do Consumidor 
poderá solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica. 
138 Disponível em: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/sindec-1/sindec. Acesso em 
09.09.2014 
139 População estimada, em 2013, pelo IBGE, em 43.663.669. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=sp. Acesso em 16.08.2014. 
140 Disponível em: http://portal.mj.gov.br/SindecNacional/reclamacao.html. Acesso em 15.08.2014. 
141 Disponível em: http://www.procon.sp.gov.br/pdf/ranking_2013_coment.pdf. Acesso em 16.08.2014. 
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ano, qual seja, a administradora de planos de saúde QUALICORP, tendo apresentado o 

pior índice de atendimento na área da saúde. 142 

 

No ranking das empresas com maior número de reclamações do Procon – SP do ano de 

2014 até o mês de agosto, das 50 empresas que o integram, 5 prestam serviços de 

atendimento privado à saúde, quais sejam, ITAUSEG Saúde S/A.; Bradesco Saúde S/A.; 

QUALICORP; Amil e Unimed.143   

 

A fundação Procon – SP destaca os cinco problemas mais reclamados no Estado na área 

da saúde, por ordem de maior número de reclamações144:  

 

1º. Outros problemas com contratos de saúde (não cobertura, abrangência 
e reembolso);  
2º. Negativa de cobertura;  
3º. Rescisão/Substituição/Alteração de contrato de saúde; 
4º. Não cumprimento à oferta/SAC – cancelamento de serviço (retenção, 
demora, não envio de comprovante);  
5º Reajuste anual de contrato de saúde com percentual 
elevado/Recusa/Mau atendimento/Vício do produto/serviço.  

 

No ranking de atendimentos aos consumidores do IDEC, nos anos de 2012 e 2013, a 

área da saúde privada aparece em primeiro lugar com 20,40% e 26,66% das 

reclamações, respectivamente.145 É de se dizer, que os planos de saúde lideram o 

ranking de atendimentos desde o ano 2000, com exceção apenas do ano de 2011 quando 

ficaram em segundo lugar. 

 

Ao analisar o aumento de 6,66 pontos percentuais no número de atendimentos em 

relação à saúde privada de 2012 para 2013, Elici Checchin Bueno, coordenadora 

executiva do IDEC, afirma que: 

 

Esse aumento é lamentável para um setor regulado. O Idec vem se 
empenhando, ano após ano, em cobrar melhorias para que os conflitos 
entre os consumidores e as operadoras sejam reduzidos. 

                                                 
142 Disponível em: http://www.procon.sp.gov.br/pdf/ranking_2013_coment.pdf. Acesso em 16.08.2014. 
143 Disponível em: http://sistemas.procon.sp.gov.br/rank_estadual/?m=rank_atend. Acesso em 15.08.2014. 
144 Disponível em: http://sistemas.procon.sp.gov.br/rank_estadual/?m=rank_atend. Acesso em 15.08.2014. 
145 Disponível em: http://www.idec.org.br/o-idec/sala-de-imprensa/release/ranking-idec-aumentam-as-
reclamaces-contra-planos-de-saude. Acesso em 17.08.2014. 
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O ranking do Idec nada mais é do que a ponta do iceberg de milhões de 
consumidores insatisfeitos com a má qualidade na prestação de serviços e 
produtos, no âmbito da iniciativa privada ou governamental.146  

 

Em 2013, o maior número de atendimentos realizados no IDEC na área da saúde privada 

referiram-se a negativa de cobertura, reajustes abusivos e descredenciamento da rede de 

atendimento147, constando do cadastro das reclamações fundamentadas. Em que pese 

ampliações no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, as negativas de cobertura por 

parte das operadoras são crescentes.148  

 

Por sua vez, os dados da ANS dão conta de um aumento de 31% nas reclamações em 

2013, em comparação com o ano anterior. Foram, em 2013, 102.232 reclamações, das 

quais 72,4% referem-se à negativa de cobertura, seguido por problemas relacionados aos 

contratos (19,9%), contestação de mensalidades e reajustes (6,9%) e outros (0,8%).149 

 

Pela simples análise dos dados do Procon-SP, do IDEC e da ANS no decorrer dos anos, 

temos que a prestação privada de serviços na área da saúde tem piorado ano a ano, 

gerando aumento da demanda dos consumidores por soluções para os problemas 

decorrentes das violações ocorridas no setor pelas administradoras dos planos. 

 

 

3.1. A busca dos usuários da saúde suplementar pelo  Judiciário 

 

Com a precariedade da prestação de serviço público de saúde, o mercado de saúde 

privado cresce exponencialmente, podendo-se atribuir a expansão dos planos privados de 

assistência à saúde à qualidade e extensão do atendimento do SUS, a qual pode ter, 

como uma das causas, o fato de que: 

 

a elevação do status do direito à saúde sem o devido aporte de recursos 
financeiros e legitimação política resultou no racionamento da extensão de 

                                                 
146Disponível em: http://www.idec.org.br/o-idec/sala-de-imprensa/release/ranking-idec-aumentam-as-
reclamaces-contra-planos-de-saude. Acesso em 17.08.14. 
147 Disponível em: http://www.idec.org.br/o-idec/sala-de-imprensa/release/ranking-idec-aumentam-as-
reclamaces-contra-planos-de-saude. Acesso em 17.08.14. 
148 No universo de reclamações tratadas pela Fundação Procon-SP, em 2013, em que pese as ampliações 
operadas no Rol de Procedimentos da ANS, as negativas de coberturas ganharam destaque evidente, em 
regra, com base em interpretações restrititvas dadas pelas empresas do setor às Diretrizes de Utilização 
(DUT) também editadas pela Agência. Disponível em: 
http://www.procon.sp.gov.br/pdf/kit_imprensa_2013.pdf. Acesso em 21.08.2014. 
149 Disponível em: www.ans.gov.br. Acesso em 21.08.2014. 
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cobertura e reestratitficação da demanda e oferta sustentada por subsídios 
fiscais, gastos públicos e dispêndios com assistência médico-hospitalar de 
empresas estatais.150   

 

Outra causa apontada por Ligia Bahia para a expansão dos planos de saúde é a opção 

por parte das operadoras de compra da capacidade já existente, de modo que: 

 

a velocidade dos processos de aquisições e mudanças nos regimes de 
propriedade certamente deveu-se à anuência dos órgãos públicos 
envolvidos com a regulação. Possivelmente o beneplácito governamental à 
expansão do mercado de planos e seguros de saúde estimulou uma 
retórica de supressão do SUS como política pública do país.151  

 

Segundo dados oficiais da ANS, no ano de 2013 havia 50 milhões152 de beneficiários de 

planos privados de assistência médica com ou sem cobertura odontológica, e 20 

milhões153 que são beneficiários exclusivamente de planos odontológicos. Levando em 

consideração a estimativa do IBGE de que a população do Brasil, em 2013, era de 200 

milhões de habitantes154, temos que, 25% da população brasileira é usuária do sistema de 

saúde suplementar.   

 

Dados da ANS mostram, ainda, que, no ano de 2013, havia 1.268 operadoras de planos 

de saúde em atividade no país, tendo gerado uma receita de cento e dez milhões de 

reais.155 

 

Em comparação aos dados de 2003 da agência, primeiro ano em que os dados foram 

contabilizados, que davam conta da existência de 32 milhões de segurados, 

                                                 
150 BAHIA, Ligia. Financeirização e restrição de coberturas: estratégias recentes de expansão das 
empresas de planos e seguros de saúde no Brasil. In. COHN, Amélia. (org.). Saúde, cidadania e 
desenvolvimento. Rio de Janeiro: E-papers: Centro Internacional Celso Furtado, 2013. p. 167.. 
151 Idem. p. 85. 
152 Exatamente 50.270.398 de beneficiários de planos privados de assistência médica. 
153 Exatamente 20.740.761 de beneficiários de planos odontológicos.  
154Exatamente 201.032.714. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2013/serie_2001_2013_tcu.shtm 
ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/populacoes_estimativas_BR_UF_TCU_31
_10_2013.pdf Acesso em 21.08.2014. 
155 Exatamente R$ 110.469.154.421 (cento e dez bilhões, quatrocentos e sessenta e nove milhões, cento e 
cinquenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais). Disponível em: http://www.ans.gov.br/materiais-
para-pesquisas/perfil-do-setor/dados-gerais. Acesso em 21.08.2014. 
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aproximadamente156, temos que, em dez anos, houve um crescimento de quase 20 

milhões de usuários do sistema de saúde suplementar.157  

 

Ao analisar esse crescimento da procura dos consumidores pela saúde privada, Fátima 

Nancy Andrighi afirma que: 

 

A ascensão social de aproximadamente 30 milhões de brasileiros, que 
saíram da linha da pobreza e agora têm livre acesso ao crédito, fez com 
que a demanda por esses serviços crescesse, principalmente a partir da 
segunda metade da década de 80, impulsionada, ainda, pelo acesso 
limitado de grande parte da população à medicina privada – em razão de 
seu alto custo – e pela gradativa perda da qualidade dos serviços 
públicos.158  

 

Certo é que a relação entre o fornecedor, prestador do serviço, ou seja, o plano de saúde 

e o contratante do serviço é uma relação de consumo, nos moldes dos artigos 1º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor, de modo que a relação é regida por tal norma.  

 

Os contratos firmados são contratos de adesão, sobre os quais os consumidores tem 

pouco ou quase nenhum conhecimento, gerando a eles inúmeros prejuízos. 

 

Ademais, é situação corriqueira a violação dos fornecedores de saúde privada às normas 

consumeristas. Na ocorrência de lesão ao consumidor, a este abrem duas opções, buscar 

o Procon de sua cidade ou o Poder Judiciário. Para aqueles que buscam, num primeiro 

momento, o Procon, pelos dados apresentados acima, temos que, em 2012, 54,36% das 

reclamações formuladas nesta área não foram solucionadas. Temos assim que, diante da 

ineficácia da reclamação extrajudicial, ao consumidor só resta recorrer ao Judiciário para 

ver seu problema solucionado.  

 

Seja por via direta, seja por ineficácia da reclamação extrajudicial, as violações dos 

prestadores de serviço de saúde privada geram uma enorme judicialização.  

 

                                                 
156 Exatamente 32.074.667. 
157 Disponível em: http://www.ans.gov.br/materiais-para-pesquisas/perfil-do-setor/dados-gerais. Acesso em 
26.09.2014. 
158Os planos de saúde privados e o Código do Consumidor: Principais questões geradoras de conflito entre 
planos de saúde e consumidores. In NOBRE, Milton Augusto de Brito. SILVA, Ricardo Augusto Dias. 
(coord.) O CNJ e os desafios da efetivação do direito a saúde. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 64. 
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Com a facilidade do acesso à justiça garantido constitucionalmente, principalmente com a 

criação dos Juizados Especiais pela Lei 9.099/95, o Judiciário se vê inflado de demandas 

versando sobre a relação dos consumidores com os planos de saúde.  

 

Nesse ponto, importante destacar a atuação do Ministério Público na defesa dos 

consumidores dos planos de saúde privada, na medida em que na ocorrência de alguma 

abusividade por parte da operadora do plano, esta infração atinge um número significativo 

de consumidores, logo, estamos diante de uma violação a interesse individual 

homogêneo, legitimando, portanto a atuação do MP.  

 

A atuação do Ministério Público na defesa dos consumidores por meio de ações coletivas, 

decorre da garantia constitucional do acesso à justiça (artigo 5º, XXXV, Constituição 

Federal) e tem previsão nos artigos 81, 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor.  

 

Sua legitimidade para atuar na defesa dos consumidores da saúde privada foi objeto, em 

diversas ocasiões, de análise pelo Superior Tribunal de Justiça. O embate se dá em 

relação à possibilidade de interposição de Ação Civil Pública pelo MP em caso que 

envolva direitos individuais homogêneos, bem como para atuar na defesa de apenas um 

consumidor.  

 

Apesar de haver julgados com o entendimento de impossibilidade de ingresso com ação 

civil pública pelo MP com objeto individual, mas apenas e tão somente coletivo159, tem 

entendido o STJ que o MP é parte legítima para propor ação civil pública na proteção de 

interesse individual ou individual homogêneo tanto em face do Estado como das 

operadoras de planos de saúde. 

 

Destacamos, nesse sentido, duas ementas pelas quais: 

 

O Ministério Público detém legitimidade para a propositura de ação civil 
pública com o fito de obter pronunciamento judicial acerca da legalidade de 
cláusulas constantes de contrato de plano de saúde. A legitimação 
extraordinária justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância 
do bem jurídico a ser tutelado.160 

 

                                                 
159 Nesse sentido: REsp nº 706.652, 2ª Turma. Rel. Min. Eliana Calmon e REsp nº 664.139, 2ª Turma. Rel. 
Min. Castro Meira.  
160 REsp nº 208.068. 3ª Turma. Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi. 
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PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. PLANOS DE SAÚDE. 
INTERESSE INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. 
Constitui função institucional e nobre do Ministério Público buscar a 
entrega da prestação jurisdicional para obrigar o plano de saúde a custear 
tratamento quimioterápico em qualquer centro urbano, à menor, 
conveniado do recorrente. Assim, reconhece-se legitimidade ativa do 
Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de direito 
indisponível, como é o direito à saúde, em benefício do hipossuficiente. 
A legitimação extraordinária, outorgada pela Constituição Federal (art. 127, 
caput e art. 129, III e X), pela Lei Orgânica do Ministério Público (art. 25, 
IV, da Lei 8.625/93) e pelo ECA (arts. 201, V e 208, VII, da Lei 8.069/90), 
justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem 
jurídico a ser tutelado.161 

 

A legitimidade do Ministério Público para atuar na defesa dos consumidores da saúde 

privada seja de forma coletiva, seja de forma individual, se dá na medida em que o direito 

em voga, qual seja o próprio direito à saúde, é indisponível, decorrendo, portanto do artigo 

127 da Constituição Federal, pelo qual incumbe ao MP, a defesa dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis.162 

 

O que ocorre é que, ainda que haja ação coletiva intentada contra determinada 

irregularidade e que esta seja julgada procedente, milhares de consumidores propõem 

ações versando sobre matéria idêntica, sendo possível até mesmo que uma prestadora 

de serviços seja beneficiada por decisão proferida em ação individual, mesmo que já 

esteja vinculada à decisão coletiva.  

 

A conclusão óbvia é que, se o cidadão acorre individualmente ao Poder 
Judiciário buscando a tutela já deferida em ação coletiva, o faz porque não 
tem ciência da decisão e de que seus efeitos o atingem, pois a tutela não 
vem sendo respeitada pelo fornecedor, gerando no cidadão a ideia de que 
necessita requerer individualmente a mesma tutela já garantida.163  

 

Ademais, é prejudicial ao consumidor o ajuizamento de ação individual quando já há ação 

coletiva em curso versando a respeito do mesmo assunto, na medida em que, em geral, 

principalmente quando se trata de ações interpostas no Juizado Especial Cível, não há a 

                                                 
161 REsp nº 976.021. 3ª Turma. Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi. 
162 Art. 127, Constituição Federal. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis. 
163 BURGER, Adriana Fagundes; BALBINOT, Christine. Direito à saúde, ações coletivas e individuais – 
Aspectos Processuais. In MARQUES, Claudia Lima; SCHMITT, Cristiano Heineck; LOPES, José Reinaldo 
de Lima; PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos (coords.). Saúde e responsabilidade 2: a nova 
assistência privada à saúde. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 305. 
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mesma qualidade técnica que o Ministério Público na ação coletiva, levando, muitas 

vezes, ao indeferimento da ação individual e ao deferimento da ação coletiva.  

 

Necessário se faz que o Judiciário atue por meio de imposição de multa em caso de 

descumprimento de tutela coletiva concedida, o que deve ser efetivado não somente na 

própria ação coletiva, mas também quando verificado o descumprimento em decorrência 

do ingresso de ação individual. Ao julgar eventual demanda individual que verse sobre 

questão já decidida em ação coletiva, a empresa que violou a decisão anteriormente 

tomada deve ser apenada, sob pena de colocar em risco não só a estabilidade das 

decisões, como também a própria saúde dos consumidores.  

 

É de se destacar, ainda, a legitimidade de entidades de defesa do consumidor, tais como 

o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) para ajuizar ação civil pública na 

defesa dos consumidores.164 Hoje, há em andamento dez ações civis públicas movidas 

pelo IDEC em face de operadoras de planos de saúde em decorrência das abusividades 

praticadas no mercado de consumo.165 

 

A questão da judicialização da saúde privada é agravada, na medida em que o objeto do 

consumo, no caso, é também um direito social, constitucionalmente garantido a todos, 

qual seja a própria saúde. Isso faz com que seja alto o índice de deferimento dos pedidos 

formulados judicialmente pelos consumidores da saúde privada, o que acaba por 

estimular novos pedidos. 

  

Ocorre que provimentos jurisdicionais em massa, favoráveis aos consumidores, podem 

gerar distorções nas políticas públicas postas no âmbito da saúde pública, na medida em 

as decisões judiciais podem modificar e prejudicar todo o planejamento estabelecido pelo 

agente público responsável pela implementação da política, inclusive no que se refere à 

dotação orçamentária166. 

                                                 
164 Nesse sentido: “Ação civil pública – Entidades de saúde – Aumento das prestações – Legitimidade ativa. 
1. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil 
pública para ajuizar ação civil pública em defesa dos consumidores de planos de saúde. 2. Antes mesmo do 
Código de Defesa do Consumidor, o País sempre buscou instrumentos de defesa coletiva dos direitos (...) 
alcançando dimensão especial com a disciplina constitucional de 1988.” STJ, REsp 72994/SP, rel. Min. 
Carlos Alberto de Menezes.  
165 Disponível em: http://www.idec.org.br/consultas/acoes-judiciais. Acesso em 17.08.2014. 
166 A respeito da influência da judicialização das políticas públicas assim nos ensina Maria Paula Dallari 
Bucci: “A própria existência da chamada ‘judicialização da política’ é um fator que por si demonstra a 
processualidade das políticas públicas, na medida em que maior número de conflitos sociais passa a ser 
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Por sua vez, no âmbito privado, essas distorções efetivadas pelas decisões judiciais em 

massa, refletem não só na relação contratual estabelecida entre o consumidor e o plano 

de saúde – que faz um cálculo atuarial levando em consideração a cobertura contratada 

pelo consumidor para estabelecer o valor do plano -, mas também na própria 

administração da empresa responsável pelo plano, que tem seu balanço financeiro 

alterado por custos não planejados e para os quais não tem fonte de custeio.  

 

Por outro lado, o Judiciário, ao decidir uma série de questões que lhe são postas, acaba 

por consolidar entendimentos e influenciar a edição de orientações e normas que dão 

maior efetividade tanto aos direitos postos para defesa do consumidor, como aquelas que 

visam à garantia ao direito à saúde.  

 

 

3.2. A questão do home care: Análise das normas e decisões jurisprudenciais  

 

A negativa de cobertura é apontada pelo Procon-SP, pelo IDEC e pela ANS como 

principal causa de reclamações extrajudiciais dos consumidores no que tange à prestação 

de serviços na área da saúde, sendo que a abrangência da cobertura, ou seja, até que 

ponto se estende a cobertura contratada, é uma das maiores causas de conflito entre 

consumidores e operadoras de plano de saúde. 

 

Nesse ponto, destacamos, para fins de análise, a questão do home care, por ser ponto 

que gera enorme judicialização, ou seja, procura dos consumidores pelo Judiciário para 

que este determine a cobertura do tratamento diante de uma recusa do plano de saúde, 

ainda que sem previsão contratual, bem como no que tange a qualidade e a técnica do 

serviço prestado.  

 

                                                                                                                                                                  
submetido à lógica processual, submetido ao Poder Judiciário, uma vez que o modelo da Constituição 
favorece a admissão do conflito e não sua rejeição. O processo judicial vem-se modernizando e 
atualizando, não apenas no Brasil, de modo a buscar corresponder ao anseio social. São exemplos disso os 
processos coletivos, a abertura do tratamento dos interesses difusos e coletivos, a adoção das tecnologias 
de informação e comunicação, e uma série de inovações processuais e procedimentais que decorrem da 
litigiosidade de massa, isto é, a ampliação das formas de acesso à justiça e, ligado a isso, o aumento da 
importância social dessas formas de solução de controvérsias, em busca de maior amplitude e eficácia. 
Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 192. 
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Em consulta ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo167, utilizando como critério de 

pesquisa os termos “plano de saúde” e “home care”, temos que somente no ano de 2013 

foram interpostos 575 recursos em ações que versavam sobre a exigência de cobertura 

do plano de saúde ao serviço de home care.168  

 

O home care nada mais é do que uma assistência médica domiciliar, uma extensão do 

tratamento hospitalar. É um atendimento especializado que visa o maior conforto do 

paciente, evitar infecções e também a liberação de vaga do leito hospitalar.  

 

A Lei nº 8.080/90, conhecida como Lei do SUS (Sistema Único de Saúde) prevê em seu 

artigo 19 - I, a prestação desse serviço pelo Estado, in verbis: 

 

Art. 19-I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o 
atendimento domiciliar e a internação domiciliar.  
§1º Na modalidade de assistência de atendimento e internação 
domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de 
enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre 
outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.  
§2o O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por 
equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, 
terapêutica e reabilitadora.  
§3o O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados 
por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua 
família. 

 

Em 2013 foi criado o programa “Melhor em Casa”169, que prevê uma ampliação do 

atendimento domiciliar pelo SUS, demonstrando uma preocupação não só com o bem 

estar do paciente, que poderá receber o tratamento adequado em sua residência, mas 

também à redução de riscos e dos custos do tratamento.  

 

Informações do Ministério da Saúde dão conta de que: 

 

Estudos apontam que o bem estar, carinho e atenção familiar aliados à 
adequada assistência em saúde são elementos importantes para a 
recuperação de doenças. Pacientes submetidos a cirurgias e que 
necessitam de recuperação poderão ser atendidos em casa, e terão 
redução dos riscos de contaminação e infecção. O Melhor em Casa 

                                                 
167 Pesquisa concentrada no Estado de São Paulo por ser este o estado com maior índice demográfico, 
conforme justificado no capítulo 3 – nota de rodapé 138.  
168 Disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do. Acesso em 15.09.2014. 
169Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/acoes-e-programas/melhor-em-casa. 
Acesso em 15.09.2014. 



73 
 

 

representará avanços para a gestão de todo o sistema público de saúde, já 
que ajudará a desocupar os leitos hospitalares, proporcionando um melhor 
atendimento e regulação dos serviços de urgência dos hospitais. Estima-se 
(estimativa do Departamento de Atenção Básica e da Coordenação Geral 
de Gestão Hospitalar) que com a implantação da Atenção Domiciliar 
obtém-se economia de até 80% nos custos de um paciente, quando 
comparado ao custo desse mesmo paciente internado em um hospital. 170 

 

Evidente que os estudos apontados para implementação do programa de atendimento 

domiciliar aos pacientes, aplicam-se aos pacientes ligados à rede privada, no que tange 

aos benefícios garantidos pelo tratamento ou continuidade do tratamento na residência do 

paciente ao invés de ser mantido por longos períodos em internações regulares. Em 

estudo elaborado pela Universidade Federal Fluminense, em cooperação com a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e apoio da ANS e da Organização Pan 

Americana de Saúde (Opas), chegou-se à conclusão de que é unânime entre os 

beneficiários a percepção de que a assistência domiciliar é melhor do que a assistência 

hospitalar.171 

 

Com a internação domiciliar, há também uma redução do custo tanto para o Estado como 

para as operadoras dos planos privados em comparação à hospitalar. As negativas das 

prestadoras se dão pois, por óbvio, para as operadoras é mais interessante 

economicamente a simples alta do paciente. A operadora impõe a alta hospitalar do 

paciente e, após, ainda que com expressa recomendação médica, nega a cobertura do 

serviço de home care. Acabam, assim, por negar ambas as coberturas.  

 

O consenso se dá no alto custo operacional dos serviços de saúde, sejam públicos ou 

privados172, sendo que o home care aparece como uma alternativa menos custosa do que 

a manutenção do paciente no hospital. O Programa de Atenção Domiciliar (PAD), como 

também pode ser chamada a internação domiciliar, surge no contexto de busca de 

substituição do modelo de práticas de cuidado.173  

 

No estudo das Universidades Fluminenses acima referido, concluiu-se que: 
                                                 
170 Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/acoes-e-programas/melhor-em-casa. 
Acesso em 15.09.2014. 
171 FRANCO, Tulio Batista. MERHY, Emerson Elias. MARTINS, André Amorim. Atenção Domicilias na 
Saúde Suplementar. In: PEREIRA, Rosemary Corrêa. SILVESTRE, Rosa Maria. (orgs.). Regulação e 
modelos assistenciais em saúde suplementar: produção científica da Rede de Centros Colaboradores da 
ANS. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2009. p. 359. 
172 FRANCO, Tulio Batista. MERHY, Emerson Elias. MARTINS, André Amorim. Op. cit. p. 339. 
173 Idem. p. 341. 
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Por se tratar de ofertas de serviços de saúde privados, os PADs estão 
sujeitos à variáveis econômicas e financeiras, próprias de mercado, do 
campo econômico. Nós podemos observar na pesquisa, que elas estão no 
centro de decisões dos gestores das operadoras, pois uma primeira 
conclusão que podemos ter e que é comum a todas as operadoras 
estudadas, diz respeito ao fato de que a motivação econômica, pela 
redução dos custos operacionais dos serviços de saúde, está no centro da 
decisão pela implantação dos Programas de Assistência Domiciliar.174 

 

No âmbito privado, na oferta de serviços, as operadoras de planos e seguros de saúde 

dão ao consumidor contratante a possibilidade de optar pela inclusão da prestação de tal 

serviço, mediante acréscimo na mensalidade.  

 

O Conselho Federal de Medicina traz as regras a serem seguidas na prestação do serviço 

de internação domiciliar (Resolução n. 1668/2003 – Dispõe sobre as especialidades dos 

profissionais e tipos de serviços que devem ser prestados a pacientes em tratamento 

domiciliar - “home care”). 

 

Na seara privada, cada operadora estrutura a prestação do atendimento domiciliar da 

forma que melhor lhe convém, geralmente contando com “equipes com pessoal próprio, 

combinadas com contratação de um quadro de profissionais autônomos, cooperativas de 

profissionais, ou mesmo empresas especializadas em atenção domiciliar.”175 

 

Ocorre que apesar da forte intervenção do Estado, tanto no direito do consumidor como 

na prestação de serviço privado à saúde, não há normas específicas que regulamentem a 

prestação do serviço de home care de forma satisfatória. Isso acarreta a ausência de 

parâmetros que possam contribuir para, se não estancar, ao menos reduzir o número de 

demandas judiciais buscando ou a efetivação do direito, ou a prestação do serviço, ainda 

que sem a contratação prévia.   

 

O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS que constitui referência 

básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde176, 

ou seja, a lista com os procedimentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde 

                                                 
174 FRANCO, Tulio Batista. MERHY, Emerson Elias. MARTINS, André Amorim. Op. cit. p. 358. 
175 Idem. p. 344. 
176 RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 338, DE 21 DE OUTUBRO DE 2013. Disponível em: 
http://www.ans.gov.br/index2.php?option=com_legislacao&view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=
2591. Acesso em 18.08.2014. 



75 
 

 

comercializados a partir da vigência da Lei nº 9.656/98, bem como àqueles adaptados à 

Lei, em relação ao atendimento domiciliar prevê apenas que: 

 

Art. 13.  Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição 
à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer 
às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANVISA e nas alíneas “c”, “d”, “e” e “g” do inciso II do 
artigo 12 da Lei nº 9.656, de 1998.  
Parágrafo único. Nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em 
substituição à internação hospitalar, esta deverá obedecer à previsão 
contratual ou à negociação entre as partes. 

 

A agência que regula o setor vem se eximindo em relação à obrigatoriedade da cobertura 

da internação domiciliar pelos planos privados de saúde, delegando a questão para os 

contratos firmados entre as partes.  

 

Entretanto, “o rol de procedimentos de cobertura obrigatória elaborado pela ANS não se 

configura barreira intransponível à cobertura de procedimento não eleito pela agência.”177  

 

A esse respeito, o Instituto Brasileiro de Direito do Consumidor (IDEC) entende que: 

 

Todos que tem plano de saúde com assistência hospitalar, têm direito à 
internação em regime de home care, com a cobertura de todos os demais 
procedimentos assegurados. (inclusive medicamentos). 
Se a empresa descumprir a determinação e negar a cobertura, estará 
desrespeitando o CDC (Código de Defesa do Consumidor), em seu artigo 
6º. No entanto, a decisão hospitalar ou home care deve ser feita pelo 
médico, considerando o que for melhor para a saúde do consumidor, 
independentemente dos custos para a operadora de saúde. 

 

Em outras palavras o IDEC entende que, independentemente de cláusula expressa, 

havendo previsão contratual que garanta ao consumidor assistência hospitalar, essa 

garantia é estendida à internação domiciliar, desde que expressamente recomendada 

pelo médico.  

 

Ocorre que não há regulação expressa, no que tange à prestação de serviços de home 

care, de modo que o entendimento do IDEC a respeito restringe-se a uma recomendação, 

ou seja, não há força normativa ou vinculante. Ademais, não há regramento a respeito na 

Lei que rege a prestação dos serviços na área privada da saúde, nem determinação na 
                                                 
177 SALAZAR, Andrea Lazzarini. GROU, Karina Bozola. A defesa da saúde em juízo. São Paulo: Verbatim, 
2009. p. 106. 
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ANS, abrindo margem à violações e, também, aos mais variados casos de pedidos dessa 

prestação em juízo.  

 

Há casos em que há a previsão contratual de atendimento em domicílio ao consumidor, 

entretanto a operadora de saúde nega-se ao atendimento. Neste caso, por óbvio, o 

Judiciário é acionado e resolve a questão determinando a prestação do serviço, 

geralmente em sede de tutela antecipada com aplicação de multa diária em caso de 

descumprimento.  

 

Há também situações em que a família do paciente solicita o serviço de home care, não 

pela necessidade da internação hospitalar domiciliar, mas sim de um cuidador, ou seja, 

alguém para fazer companhia, alimentar e trocar o doente, por exemplo. Da previsão da 

Lei do SUS, extrai-se que a prestação de tal serviço se dá em relação a procedimentos 

médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social. 

Entretanto, ao final do artigo, referida Lei usa a expressão “entre outros”, o que denota o 

caráter exemplificativo da cobertura. Em aplicação análoga à prestação de serviços de 

saúde privada, os segurados consumidores acabam por “abusar” de sua vulnerabilidade 

requerendo a presença de enfermeiros para atuarem como cuidadores. Ocorre que o 

magistrado, ao se deparar com a fragilidade geralmente apontada pelo consumidor 

paciente, acaba por conceder a medida e determinar a prestação do serviço, ainda que 

diante de eventual pleito abusivo por parte do consumidor.  

 

Há, ainda, casos em que o consumidor não foi capaz de compreender que o contrato 

firmado não incluía a prestação de serviço de internação hospitalar domiciliar, seja por 

irregularidade no contrato de adesão, que não deixou a exclusão clara, seja por uma 

vulnerabilidade mais acentuada do consumidor. Nesse caso, da análise do caso concreto, 

o Judiciário poderá decidir sobre a legalidade ou não da exclusão de tal direito. 

 

Por fim, há os casos em que o consumidor optou pela não cobertura da prestação de tal 

serviço para que a mensalidade fosse menor e, ao necessitar de tal internação, aciona o 

Judiciário, geralmente com situações de saúde já agravadas, ocasião em que o 

magistrado acaba por, em verdadeiro ativismo, conceder a prestação.  
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O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo editou a Súmula nº 90 determinando que: 

“ Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de home care, 

revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer.” 

 

Ou seja, ainda que haja o respeito às normas consumeristas vistas acima, com clara e 

evidente exclusão de cobertura para esse serviço, o TJSP entende que se o médico 

determinar que o melhor àquele paciente é a internação domiciliar, a operadora deverá 

garantir o atendimento.  

 

Por sua vez o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento ainda mais abrangente, 

considerando “... abusiva cláusula contratual que limita os direitos do consumidor, 

especificamente, no que tange ao tratamento médico, em regime de home care...”.178  

 

Não há súmula regulando a questão no STJ, entretanto, o entendimento da corte é 

pacificado no sentido de considerar a interpretação favorável ao consumidor dos contratos 

de adesão firmados com as operadoras de saúde, bem como de considerar abusiva 

cláusula que restrinja o atendimento do consumidor, como no caso da prestação do 

serviço de home care, como se extrai dos julgados abaixo: 

 

Ao assim decidir, o Eg. Tribunal de origem adotou posicionamento 
consentâneo com a jurisprudência desta Egrégia Corte, que se orienta no 
sentido de considerar que, e se tratando de contrato de adesão submetido 
às regras do CDC a interpretação de suas cláusulas deve ser feita da 
maneira mais favorável ao consumidor bem como devem ser consideradas 
abusivas as cláusulas que visam a restringir procedimentos médicos. 
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO 
DE SAÚDE. COBERTURA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA 
CONTRATUAL. MEDICAMENTO AMBULATORIAL OU DOMICILIAR. 
1.- A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o plano de saúde 
pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de 
tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 
2.- 'É abusiva a cláusula contratual que determina a exclusão do 
fornecimento de medicamentos pela operadora do plano de saúde tão 
somente pelo fato de serem ministrado em ambiente ambulatorial ou 
domiciliar.' (AgRg no AREsp 292.901/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, DJe 04/04/2013). 
3.- Agravo Regimental improvido.(AgRg no AREsp 300.648/RS, Rel. 
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 
7/5/2013) 
 

                                                 
178 Agravo em Recurso Especial n. 362.569/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. 
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OFENSA AO ART. 535 DO 
CPC. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO 
DESTINADO À QUIMIOTERAPIA MINISTRADA EM AMBIENTE 
DOMICILIAR. RECUSA. CLÁUSULA ABUSIVA. DECISÃO MANTIDA. 
1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou 
todas as questões pertinentes à solução da lide, pronunciando-se de forma 
clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. 
2. É abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura do plano de 
saúde o fornecimento de medicamento para quimioterapia tão somente 
pelo fato de ser ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 
147.376/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 
TURMA, julgado em 6/12/2012, DJe 14/12/2012). 
De outro lado, observa-se que o Eg. Tribunal a quo seguiu a jurisprudência 
desta Corte no sentido de considerar que "a exclusão de cobertura de 
determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para 
garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a 
finalidade básica do contrato" (REsp 183.719/SP, Relator o Ministro LUIS 
FELIPE SALOMÃO, DJe de 13.10.2008), ao asseverar que: O saudoso 
Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, no julgamento do REsp 
668.216/SP, expôs com clareza o ponto nodal da questão, ora 
controvertida, conforme trecho a seguir transcrito: 
"Todavia, entendo que deve haver uma distinção entre a patologia 
alcançada e a terapia. Não me parece razoável que se exclua determinada 
opção terapêutica se a doença está agasalhada no contrato. Isso quer 
dizer que se o plano está destinado a cobrir despesas relativas ao 
tratamento, o que o contrato pode dispor é sobre as patologias cobertas, 
não sobre o tipo de tratamento para cada patologia alcançada pelo 
contrato. Na verdade, se não fosse assim, estar-se-ia autorizando que a 
empresa se substituísse aos médicos na escolha da terapia adequada de 
acordo com o plano de cobertura do paciente. E isso, pelo menos na 
minha avaliação, é incongruente com o sistema de assistência à saúde, 
porquanto quem é senhor do tratamento é o especialista, ou seja, o médico 
que não pode ser impedido de escolher a alternativa que melhor convém à 
cura do paciente. Além de representar severo risco para a vida do 
consumidor. (...) Nesse sentido, parece-me que a abusividade da cláusula 
reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, 
consumidor do plano de saúde, ser impedido de receber tratamento com o 
método mais moderno do momento em que instalada a doença coberta em 
razão de cláusula limitativa. É preciso ficar bem claro que o médico, e não 
o plano de saúde, é responsável pela orientação terapêutica. Entender de 
modo diverso põe em risco a vida do consumidor.179 

 

Destaque-se, também, recente decisão do STJ pela qual:  

 

De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode 
estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento 
utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que 
exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a 

                                                 
179 STJ, Rel. Min. Raul Araújo - AREsp 4109/SP. 
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vida do segurado.180  
 

O Código de Defesa do Consumidor prevê no § 2º do artigo 20, que os serviços devem 

ser adequados aos fins que dele esperam os consumidores. No caso da prestação do 

serviço de home care é preciso levar em conta a expectativa do consumidor ao firmar o 

contrato de prestação de serviços. Por óbvio, o consumidor tem a expectativa de contar 

com a empresa contratada para arcar com todos os custos necessários ao 

restabelecimento da saúde. Assim, uma cláusula restritiva violaria tal expectativa, logo, 

iria de encontro à norma consumerista.  

 

Temos então que, no mais das vezes, o Judiciário acaba por conceder a cobertura da 

internação domiciliar ao consumidor. Ocorre que tal entendimento está isolado de 

políticas públicas que consolidem a questão, seja por meio de alteração normativa com 

inclusão de artigos a respeito na Lei nº 9.656/98, seja por intervenção da ANS, com 

inclusão da obrigatoriedade da prestação deste serviço no rol de procedimentos mínimos 

a serem garantidos a todo e qualquer contrato privado de prestação de serviços de saúde, 

de forma a evitar que demandas idênticas continuem a inflar o Judiciário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
180 AgRg no Ag 1325939/DF. Rel. Min. Raul Araújo. 4ª Turma. D.J. 09.05. 2014. Destaque-se que, apesar de 
constar expressamente no acórdão, cuja ementa está transcrita, não se admite que o plano de saúde 
estabeleça as doenças cobertas, sendo vedada a exclusão de qualquer doença. A respeito vide o item 2.3.2 
item “d” do presente estudo.  
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4. REGULAÇÃO ESTATAL DA SAÚDE SUPLEMENTAR 

 

Nos anos 90, o Brasil passou por uma reforma de Estado pela qual houve uma retração 

da participação direta do Estado na economia, passando este a atuar como agente 

regulador, através de “autarquias especiais com autonomia reforçada para a regulação de 

serviços públicos e exploração privada de monopólios ou bens estatais.”181 “Há uma 

redefinição do papel do Estado que paulatinamente se torna menos produtor e mais 

regulador.”182 

 

Esse modelo foi adotado tanto por setores de infraestrutura, como por setores 

econômicos privados onde há risco potencial à saúde de seus consumidores. Assim, 

foram criadas agências reguladoras vinculadas ao Ministério da Saúde para atuar em 

setores como o de alimentos, medicamentos e planos de saúde.  

 

O objetivo da regulação seria: 

 

elevar a eficiência por meio da correção de falhas que o mercado 
apresente e implementar políticas redistributivas quando desejável. 
Políticas regulatórias, não apenas no setor de planos e seguros de saúde, 
têm como objetivo formal a eficiência e a equidade e devem buscar o 
indispensável equilíbrio econômico-financeiro.183 

 

Sendo a prestação de serviço de assistência à saúde pela iniciativa privada autorizada 

pela Constituição Federal, é setor que sofre forte regulação estatal, na medida em que tal 

atividade está ligada a um bem essencial, qual seja a saúde e à própria vida, de modo 

que esta prestação tem reflexos na sociedade como um todo.  

 

Estes reflexos decorrem de forma direta, do fato de que a melhora da saúde como um 

todo é um dos objetivos do Estado nacional e, de forma indireta, que a qualidade na 

prestação dos serviços de saúde geram benefícios à economia, como a arrecadação de 

impostos e a geração de empregos, por exemplo.  

                                                 
181 RIBAS, Bárbara Kirchner Corrêa. Regulação do setor de saúde suplementar e defesa da concorrência: a 
especificidade da regulação setorial. In MOREIRA, Egon Bockmann. MATTOS, Paulo Todescan Lessa. 
(coord.) Direito concorrencial e regulação econômica. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p. 360. 
182 CARLINI, Angélica. A ANS e a efetividade de sua missão – dificuldades, perspectivas, controle eficaz 
dos fornecedores. In NOBRE, Milton Augusto de Brito. SILVA, Ricardo Augusto Dias. (coord.) O CNJ e os 
desafios da efetivação do direito a saúde. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 18. 
183 CECHIN, José (org. e coor.). A história e os desafios da saúde suplementar: 10 anos de regulação. São 
Paulo: Saraiva, 2008. p. 38. 
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Fátima Nancy Andrighi afirma que a importância do tema da regulação da prestação de 

serviço de saúde no Brasil se dá por ser esta “tanto uma questão social, pois representa 

um problema de saúde pública, quanto um problema corretivo de contratos de adesão”184, 

sendo esta área com número elevado e crescente de consumidores.  

 

Evidente que “a formulação e o planejamento de políticas de saúde e a regulação do setor 

são necessariamente de responsabilidade do Poder Público, o único com competência 

legal para definir políticas nacionais e legislar sobre o assunto”185 de modo que o Estado 

deve:  

 

(I) prover o fomento dos mercados de oferta de bens e serviços de saúde 
para o aumento da oferta de utilidades públicas (no caso desses bens 
coletivos), e (II) controlar as externalidades negativas da atividade, 
especialmente as decorrentes de sua falta ou da especulação no 
fornecimento desses produtos e serviços.”186 

 

Sendo a prestação de serviços de assistência à saúde de relevância pública, quando 

exercida pela iniciativa privada cabe ao Estado sua regulamentação, controle e 

fiscalização.  

 

A regulação do setor da saúde suplementar “de maneira geral, foca em diversos aspectos 

do mercado, tais como precificação, exercício do poder por parte das operadoras, entrada 

de novas operadoras, gama de serviços inclusos nos contratos e qualidade dos 

serviços.”187  

 

No âmbito infraconstitucional, a regulamentação da saúde suplementar dá-se, 

principalmente, por meio da Lei nº 9.656/98, editada para tratar dos contratos de planos e 

seguros de saúde privados, bem como pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS), regulamentada pela Lei nº 9.961/2000, agência reguladora criada especificamente 

para tratar da relação entre os planos e seguros de saúde privados e os consumidores, 

                                                 
184 Os planos de saúde privados e o Código do Consumidor: Principais questões geradoras de conflito entre 
planos de saúde e consumidores. In NOBRE, Milton Augusto de Brito. SILVA, Ricardo Augusto Dias. 
(coord.) O CNJ e os desafios da efetivação do direito a saúde. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 65. 
185 CECHIN, José (org. e coor.). A história e os desafios da saúde suplementar: 10 anos de regulação. São 
Paulo: Saraiva, 2008. p. 49. 
186 SILVA, Rodrigo Alberto Correia da. Regulamentação econômica da saúde. São Paulo: LCTE Editora, 
2008. p. 44.  
187 CECHIN, José (org. e coor.). Op. cit. p. 38. 
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visando a defesa do interesse público, com natureza jurídica de autarquia e vinculada ao 

Ministério da Saúde.  

 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar, portanto, visa: 

 

tornar efetivas as disposições e políticas de Estado para os contratos de 
planos de saúde estabelecidos na Lei nº 9.656/98, sendo impositivas suas 
determinações para as operadoras de planos de saúde, mediante controle 
prévio de operadoras, por meio de análise de mecanismos econômicos -
financeiros para ingresso no setor, como também pela imposição de 
sanções nas hipóteses de descumprimento de suas normas, inclusive 
mediante intervenção na direção das pessoas jurídicas operadoras de 
planos de saúde.188 
 

Temos então que, em decorrência do alto grau de interesse público na prestação dos 

serviços de saúde, a Constituição, em seu artigo 197, tratou essa prestação como de 

“relevância pública” e determinou a regulação do setor pelo Poder Público.  

 

 

4.1. Ordem Econômica e Ordem Social na Constituição  de 1998 

 

A primeira Constituição brasileira a incluir em seu texto um capítulo referente a Ordem 

Econômica e Social foi a de 1934189, seguindo a linha das Constituições do México de 

1917, de Weimar de 1919 e da Espanha de 1931.  

 

Com determinações de que a ordem econômica deveria ser organizada conforme os 

princípios da justiça e necessidades da vida nacional190, de que a União poderia 

monopolizar certas atividades econômicas desde que com vistas ao interesse público e 

autorização legal191, e proteção da concorrência na busca de melhores preços e 

desenvolvimento tecnológico192, a Constituição de 1934 é considerada como a primeira 

“Constituição Econômica” do Brasil193.  

 

                                                 
188 LADEIRA, Fernando de Oliveira Domingues. Regulação Estatal e assistência privada à saúde: liberdade 
de iniciativa e responsabilidade social. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 159 e 160. 
189 Título IV, arts. 115 a 140. 
190 Art. 115. 
191 Art. 116. 
192 Art. 117.  
193 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição 
de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 17. 
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A partir de então, todas as Constituições brasileiras incluíram um capítulo sobre a Ordem 

Econômica e Social, versando sobre a intervenção Estatal na economia194.  

 

A Carta de 1937, no capítulo que tratava da Ordem Econômica195, determinava a 

intervenção do Estado na economia com vistas a cuidar dos interesses nacionais196, criou 

um Conselho da Economia Nacional para regulamentar e organizar a economia 

nacional197 e “buscou fomentar a economia popular, tratando mais enfaticamente da 

repressão aos crimes contra a economia popular, ao equipará-los aos crimes contra o 

Estado (art. 141).”198 

 

Em continuidade, a Constituição de 1946, no capítulo que tratou da Ordem Econômica e 

Social199,  

 

consagrou a intervenção estatal na economia como forma de corrigir os 
desequilíbrios causados pelo mercado e como alternativa para desenvolver 
os setores que não interessassem à iniciativa privada. O fundamento da 
ordem econômica da Constituição de 1946 passou a ser a justiça social, 
consagrando-se a liberdade de iniciativa com a valorização do trabalho 
humano (art. 145)... 
A defesa da concorrência, no art. 148 da Constituição de 1946, deu início a 
uma nova fase no direito antitruste brasileiro, cuja ênfase deixou de ser 
simplesmente a defesa da “economia popular” para ser enriquecido pelo 
compromisso com a ordem econômica e pela noção de defesa do 
consumidor.200 

 

Em 1966, a adesão aos Pactos Internacionais de Direitos Humanos, especialmente no 

que tange aos direitos sociais e econômicos, e sua progressiva ratificação pelos estados 

membros da Organização das Nações Unidas, inaugura a era dos direitos.”201  

 

                                                 
194 Idem. p. 18. 
195 Arts. 135 a 155. 
196 Art. 135. 
197 Arts. 57 a 63. 
198 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição 
de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 24. Nesse ponto o autor destaca que “no Brasil, portanto, o direito 
concorrencial não nasce como consequência do liberalismo econômico, mas como repressão ao abuso do 
poder econômico, buscando proteger a população em geral e o consumidor em particular. Com este 
decreto-lei, pela primeira vez, proíbem-se práticas abusivas, como manipulação de oferta e de procura, 
fixação de preços mediante acordo de empresas, venda abaixo do preço de custo etc.  
199 Arts. 145 a 161. 
200 BERCOVICI, Gilberto. Op. cit. p. 26 e 27. 
201 DALLARI, Sueli Gandolfi. Direito sanitário, desenvolvimento e democracia no Brasil hoje. In. COHN, 
Amélia. (org.). Saúde, cidadania e desenvolvimento. Rio de Janeiro: E-papers: Centro Internacional Celso 
Furtado, 2013. p. 138. 
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Em continuidade, as Cartas outorgadas em 1967 e 1969, na vigência do regime militar, 

previam, no capítulo “Da Ordem Econômica e Social”202, o desenvolvimento como fim da 

ordem econômica constitucional, com a preocupação de “aperfeiçoar as condições de 

funcionamento e expansão da empresa privada nacional e internacional.”203 “O Estado 

interferiu de modo cada vez mais crescente na economia, principalmente para 

proporcionar as condições favoráveis ao crescimento e florescimento do setor privado.”204 

 

Por sua vez, “a Constituição de 1988 tem expressamente uma Constituição Econômica 

voltada para a transformação das estruturas sociais...”205 A ordem econômica, na 

Constituição Federal de 1988, conta com capítulo próprio, dos artigos 170 a 192, e 

engloba os princípios fundamentais da ordem econômica brasileira, fundada na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. 

 

A Constituição Econômica hoje vigente ganha espaço “quando cai a crença na harmonia 

preestabelecida do mercado. Ela quer uma nova ordem econômica; quer alterar a ordem 

econômica existente, rejeitando o mito da auto-regulação do mercado.”206 

 

A Constituição Federal de 1988 prevê normas programáticas, na contramão da auto-

regulação do mercado, configurando-se, portanto, como uma Constituição Dirigente, 

como nos ensina Eros Roberto Grau: 

 

Que a nossa Constituição de 1988 é uma Constituição dirigente (V. g., arts. 
1º, 3º, 4º e 170), isso é inquestionável. O conjunto de diretrizes, programas 
e fins que enuncia, a serem pelo Estado e pela sociedade realizados, a ela 
confere o caráter de plano global normativo, do Estado e da sociedade. O 
seu art. 170 prospera, evidenciadamente, no sentido de implantar uma 
nova ordem econômica.207  

 

Nesse mesmo sentido: 

 

Como um Estado Democrático de Direito dotado de uma constituição 
dirigente, é imperativa a realização de políticas públicas que permitam a 

                                                 
202 Arts. 157 a 166 e 160 a 174, respectivamente. 
203 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição 
de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 28. 
204 Idem. p. 29. 
205 Ibidem. p. 30. 
206 BERCOVICI, Gilberto. Op. cit. p. 33. 
207 A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 11 ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 173. 
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alteração das condições sociais em busca de uma sociedade livre, 
solidária e sem injustiças sociais.208  

 

O artigo 3º da Constituição Federal de 1988209, ao fixar os objetivos da República, deixa 

claro o dirigismo da Constituição e, segundo Gilberto Bercovicci, é uma cláusula 

transformadora, na medida em que explicita o contraste entre a realidade social e injusta 

e a necessidade de eliminar tal injustiça social.210 E prossegue afirmando que “sua 

materialização não significa a imediata exigência de prestação estatal concreta, mas uma 

atitude positiva, constante e diligente do Estado.”211 

 

Desse modo, com um Estado intervencionista, busca-se o desenvolvimento com a 

efetivação dos direitos sociais constitucionalmente garantidos.  

 

 

4.2. Atividade Regulatória do Estado 

 

Após a segunda guerra mundial, alguns Estados ocidentais – principalmente na Europa e 

América do Norte - assumiram para si a prestação de uma série de serviços de ordem 

social, fenômeno que fez com que esses Estados fossem conhecidos como Welfare 

States. A manutenção deste sistema encerrou-se e o Estado passou a partilhar a 

prestação dos serviços de ordem social com a iniciativa privada. Discute-se a razão para 

tal ruptura, destacando-se a impossibilidade econômica do Estado em manter a prestação 

direta dos serviços e o interesse do Estado em privilegiar as elites econômicas, que 

passaram a ter acesso à exploração da prestação dos serviços de caráter social.   

  

Apesar de permitir que a iniciativa privada também atuasse no oferecimento de 

determinados serviços de ordem social, os Estados passaram a atuar na regulação da 

prestação dos serviços, controlando e fiscalizando as atividades e prestações dos 

serviços, que a princípio seriam públicos, mas foram “compartilhados” com os 

                                                 
208LADEIRA, Fernando de Oliveira Domingues. Op. cit. p. 66.  
209 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. 
210 Op. cit. p. 36. 
211 BERCOVICI, Gilberto. Op. cit. p. 37. 
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particulares, estratégia típica do neoliberalismo a partir dos anos 1990 no mundo. “É a 

esse tipo de Estado que assenta bem o rótulo de regulador, pois ele deve definir as regras 

do jogo e harmonizar os comportamentos dos agentes econômicos e sociais.”212 

 

Essa política de desvinculação dos Estados em relação à prestação direta de 

determinados serviços, bem como a possibilidade de prestação pela iniciativa privada de 

serviços de natureza pública, bem como outras alterações de ordem econômica e social, 

ficou conhecida como neoliberalismo, no qual: 

 

Patrocinou-se a reforma do Estado para promover o descomprometimento 
público em relação à economia, por meio da privatização, liberalização e 
desregulação, buscando a substituição do Estado Intervencionista por um 
Estado Regulador. Com esta substituição, o Estado deixa de prestar o 
serviço público monopolisticamente e passa a regular a sua prestação, 
fiscalizando e garantindo sua universalização. O Estado não deve ser mais 
o executor direto das atividades econômicas (inclusive dos serviços 
públicos), mas apenas interfere indiretamente, regulando estas 
atividades).213 

 

No Brasil, apesar de termos passado longe de um Estado do Bem Estar Social nos 

moldes norte americano ou europeu, houve, principalmente a partir da década de 1990, a 

adoção de políticas neoliberais, como as privatizações, por exemplo. 

 

Porém, é importante frisar que, nos termos de nossa Constituição Federal, mesmo que o 

Estado permita a exploração de atividades econômicas e prestação de serviços de 

“natureza pública” pela iniciativa privada – como é o caso da saúde -, incumbe ao Estado 

a regulamentação, controle e fiscalização destas atividades.  

 

O Estado passa então a ser regulatório, reflexivo ou estimulador, no qual “o direito 

emprega tanto o constrangimento quanto a persuasão para a realização de políticas 

públicas, que serve para promover a superação das crises de mercado e também para 

realizar políticas sociais.”214 

 

                                                 
212 DALLARI, Sueli Gandolfi. Direito sanitário, desenvolvimento e democracia no Brasil hoje. In. COHN, 
Amélia. (org.). Saúde, cidadania e desenvolvimento. Rio de Janeiro: E-papers: Centro Internacional Celso 
Furtado, 2013. p. 141. 
213 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição 
de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 82. 
214 DALLARI, Sueli Gandolfi. Op. cit. p. 141. 
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No artigo 170, por exemplo, a Constituição Federal traz os primados da atividade 

econômica em geral, deixando claro que a iniciativa privada não tem liberdade total de 

agir, mas alia à atividade econômica o exercício de atividades que sejam benéficas à 

coletividade.  

 

Já o artigo 174, por sua vez, determina que o Estado atuará como agente normativo e 

regulador da atividade econômica, exercendo as funções de fiscalização, incentivo e 

planejamento215. 

 

Fiscalizar aqui, segundo Eros Roberto Grau, “significa prover a eficácia das normas 

produzidas e medidas encetadas, pelo Estado, no sentido de regular a atividade 

econômica.”216 E prossegue afirmando que tanto a fiscalização como o incentivo e o 

planejamento deverão ser exercidos sob a égide do princípio da legalidade, ou seja, 

exercidos na forma da lei.217  

 

No que tange ao planejamento, o parágrafo 1º do próprio artigo 174 da Constituição 

Federal determina que a lei estabelecerá as diretrizes e bases para um desenvolvimento 

nacional equilibrado. Segundo Eros Roberto Grau, o planejamento de que trata o artigo 

174 da Constituição Federal é o planejamento do desenvolvimento econômico.218 

 

A regulação do Estado, bem como a regulamentação, encontram limites na própria 

Constituição e no princípio da legalidade, na medida em que devem observar os ditames 

pré-estabelecidos tanto pela Constituição como em Lei ou atos normativos. A regulação 

deve respeitar o princípio do devido processo legal no que tange à forma, procedimento, 

competência e até mesmo conteúdo, devendo, sempre, estar de acordo com a 

Constituição e normas hierarquicamente superiores.219  

 

A regulação é uma função estatal de titularidade comum aos três Poderes 
do Estado – Legislativo, Executivo e Judiciário – e que reúne em seu 
conteúdo uma gama diversificada de atividades estatais voltadas a intervir 

                                                 
215 Art. 174, Constituição Federal. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 
exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante 
para o setor público e indicativo para o setor privado. 
216 A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 11 ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 308. 
217 GRAU, Eros Roberto. Op. Cit. .p. 308. 
218 Idem. p. 310. 
219 AITH, Fernando. Curso de direito sanitário – A proteção do direito à saúde no Brasil. São Paulo: Quartier 
Latin, 2007. p. 320. 



88 
 

 

na sociedade, seja assumindo integralmente determinadas 
responsabilidades sociais, para seu exercício de forma direta, seja 
induzindo a sociedade para que desenvolva ações em busca dos objetivos 
do Estado, seja impondo aos particulares sanções voltadas à preservação 
do interesse público.220  

 

Pode-se concluir, portanto, com Eros Roberto Grau que não há uma liberdade econômica 

absoluta para exploração das atividades por meio da iniciativa privada, pois esta precisa 

ser regulamentada, fiscalizada e controlada pelo Estado, sendo que tal situação decorre 

da própria Constituição que apresenta “rejeição da economia liberal e do princípio da 

auto-regulação da economia. (...) a ordem econômica liberal é substituída por uma ordem 

intervencionista.”221 

 

 

4.2.1. Breve Histórico 

 

O liberalismo desenfreado impulsionou a promulgação da Constituição de Weimar em 

1919, que foi a primeira constituição a tratar da ordem econômica em seu texto e 

influenciou as demais constituições ao redor do mundo, inclusive a Constituição brasileira 

de 1934.  

 

A intervenção do Estado na economia é fenômeno típico do século XX decorrente de 

crises econômicas que demonstraram que se o Estado não regulasse o mercado, a 

tendência do mercado seria a autodestruição.  

 

A crise mais marcante do capitalismo se deu em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova 

Iorque que afetou a economia do mundo todo. Surge então, a ideia de que o Estado deve 

se ocupar da questão econômica para garantir o bem estar social. 

 

Desse modo, os Estados Unidos saíram de uma situação de forte liberalismo para uma 

forte regulação estatal, conhecida como o New Deal, criado por Roosevelt, em 1933, 

traduzindo-se num programa de reformas decorrente de uma política de forte intervenção 

do Estado na vida econômica.222 

 
                                                 
220 Idem. p. 313. 
221 GRAU, Eros Roberto. Op. cit. p. 312. 
222 BAGNOLI, Vicente. Direito e Poder Econômico. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 54. 



89 
 

 

Keynes, que viveu durante a depressão de 30, sustentou a ideia de criação de normas e 

medidas que protegessem o mercado ao invés da ideia de livre mercado. O Estado 

deveria intervir na economia, garantindo, por exemplo, o pleno emprego.223 

 

Ao final das duas grandes guerras, os Estados Unidos promulgaram leis antitruste, de 

modo que até a década de 80, os Estados eram fortemente interventores na economia.  

 

Com a implementação do Estado do Bem-Estar Social, no século XX, o direito passa a ter 

“duplo caráter, servindo tanto para superar as crises do mercado quanto para a realização 

de certos objetivos de política social.”224  

 

O Estado era, assim, um forte interventor, sendo que: 

 

a generalização do intervencionismo do Estado traz a ideia de 
regulamentar as políticas privadas, assinalando-lhes uma finalidade (época 
áurea do planejamento) e faz um direito bastante detalhado (portarias e 
circulares destinadas ao público externo) e dirigido pela administração 
pública (as agências independentes, nos Estados Unidos, reúnem os 
poderes Legislativo e Executivo), que se caracteriza como um direito de 
princípios diretores.225  

 

Com o fim da guerra fria, o Estado passa a dar muito mais liberdade econômica aos entes 

privados na prestação de serviços de ordem social até então prestados com exclusividade 

pelo Estado, marca do neoliberalismo. As sociedades, até então baseadas no Estado do 

Bem-Estar Social e “regidas pelo paradigma da segurança social”226, tem, na sociedade 

neoliberal de mercado, “um novo paradigma de insegurança coletiva, com inversão e 

mercantilização das relações sociais.”227 

 

                                                 
223 ARAGÃO, Alexandre Santos. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. 
Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 69. 
224 DALLARI, Sueli Gandolfi. Direito sanitário, desenvolvimento e democracia no Brasil hoje. In. COHN, 
Amélia. (org.). Saúde, cidadania e desenvolvimento. Rio de Janeiro: E-papers: Centro Internacional Celso 
Furtado, 2013. p. 140. 
225 DALLARI, Sueli Gandolfi. Op. cit. p. 140. 
226 DORNELLES, João Ricardo W. Conflito e Segurança (Entre Pombos e Falcões). 2 ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008. p. 19. 
227 Idem. p. 19.  
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O neoliberalismo difere do liberalismo apenas no que tange à admissão de certa 

intervenção no controle sobre a concentração do poder econômico prejudicial ao 

mercado.228 

 

Com a crescente contestação do papel do Estado na economia, os 
seus críticos buscaram a implementação de um Estado neoliberal, 
pautado e condicionado pelo mercado, ou seja, com a economia de 
mercado determinando as decisões políticas e jurídicas, relativizando 
a autoridade governamental.229 

 

Os E.U.A. sofreram, então, o movimento da deregulation, entretanto, esse ideário nunca 

foi implementado em sua integralidade, de modo que, hoje, o direito administrativo norte-

americano é praticamente confundido com o direito das agências reguladoras.230  

 

Na América Latina e na Europa, o surgimento das agências reguladoras foi mais tardio, 

como se vê do trecho de Alexandre Santos de Aragão abaixo transcrito: 

 

A América Latina e a Europa também partiram de um liberalismo ortodoxo 
(séculos XVIII e XIX), passaram a um breve período de regulação da 
economia, embarcando então na estatização da economia a partir do 
Segundo Pós-Guerra, situação revertida apenas na década de oitenta com 
a desestatização acompanhada da regulação dos setores passados à 
iniciativa privada. 
Na América Latina/Europa, o Estado deixou de prestar ou explorar 
diretamente (ou através da sua Administração Indireta) a maior parte dos 
serviços públicos e atividades econômicas que, no entanto, pela sua 
sensibilidade com os interesses maiores da coletividade, deviam ser objeto 
de uma regulação independente, inclusive frente aos eventuais ocupantes 
de cargos políticos. Esse é o principal telos do surgimento das agências 
reguladoras independentes, que sempre existiu nos E.U.A., mas que 
apenas recentemente tomou corpo na América Latina e na Europa 
Continental.231 

 

No Brasil, a Constituição brasileira de 1988 traz em seu texto uma série de princípios da 

ordem econômica, pelos quais, a intervenção estatal seria residual, em casos de 

“segurança nacional” e “relevante interesse coletivo”. Na prática, o Estado atua no 

domínio econômico quando lhe convém, em conjunto com a iniciativa privada, de forma 

direta.  

                                                 
228 Ibidem. p. 69 e 70.  
229 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição 
de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 82. 
230 ARAGÃO, Alexandre Santos. Op. cit. p. 227 e 229. 
231 Idem. p. 227 e 228. 
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De forma indireta, o Estado intervém por meio da tributação, concessão de subsídios e 

regulação feita tanto por órgãos diversos como por meio de agências reguladoras, 

permitindo uma substituição da prestação direta do serviço público.  

 

Do conceito de regulação, está excluída a atividade direta do Estado como 
produtor de bens ou serviços e como fomentador das atividades 
econômicas privadas, que, junto com a regulação, constituem espécies do 
gênero da intervenção do Estado na Economia.232  
A regulação consiste na opção preferencial do Estado pela intervenção 
indireta, puramente normativa. Revela a concepção de que a solução 
política mais adequada para obter os fins buscados consiste não no 
exercício direto e imediato pelo Estado de todas as atividades de interesse 
público.233 

 

O surgimento das agências reguladoras no Brasil decorre da chamada “Reforma do 

Estado”, ocorrida entre 1995 e 2002, por meio de emendas à Constituição e propriamente 

da criação das agências “imitando a estrutura administrativa norte-americana”.234  

 

Com a Reforma do Estado, o Poder Público passou a atuar de duas formas distintas: a 

primeira com a Administração Pública centralizada, formulando e executando políticas 

públicas, e a segunda, por meio das agências reguladoras, regulando e fiscalizando a 

prestação do serviço.235  

 

A princípio, as agências reguladoras foram criadas no Brasil em decorrência do processo 

de desestatização de serviços públicos, entretanto, a intervenção estatal também se dá 

em relação a atividades puramente econômicas, inclusive com agência reguladora 

específica, como é o caso da Agência Nacional de Saúde Suplementar que regula os 

planos e seguros de saúde privados.  

 

 

4.2.2. Agências Nacionais Reguladoras 

 

                                                 
232 ARAGÃO, Alexandre Santos. Op. cit. p. 23. 
233JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 2 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 
458. 
234 BERCOVICI, Gilberto. Op. cit. p. 82. 
235 Idem. p. 84. 
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No Brasil, as agências reguladoras começaram a ser criadas, na década de 1990, em 

decorrência de uma desestatização dos serviços públicos, para regular atividades de 

interesse público.  

 

A primeira agência reguladora criada no Brasil foi a ANATEL, quando da desestatização 

dos serviços de telecomunicações.  

 

A regulação do Estado na economia, segundo Alexandre Santos Aragão engloba três 

searas: 

 

(a) a regulação dos monopólios, quando a competição é restrita ou 
inviável, evitando que eles lesem a economia popular, controlando os 
preços e a qualidade dos serviços ou produtos; (b) regulação para a 
competição, como forma de assegurar a livre concorrência no setor privado 
e, no caso de atividades econômicas sensíveis ao interesse público, o seu 
direcionamento na sentença deste; e (c) regulação dos serviços públicos, 
assegurando a sua universalização, qualidade e preço justo.236  

 

O mesmo autor conceitua a regulação estatal da economia como sendo: 

 

o conjunto de medidas legislativas, administrativas e convencionais, 
abstratas ou concretas, pelas quais o Estado, de maneira restritiva da 
liberdade privada ou meramente indutiva, determina, controla, ou influencia 
o comportamento dos agentes econômicos, evitando que lesem os 
interesses sociais definidos no marco da Constituição e orientando-os em 
direções socialmente desejáveis.237 

 

Por sua vez, Marçal Justen Filho define a atividade administrativa da regulação como: 

 

A regulação econômico-social consiste na atividade estatal de intervenção 
indireta sobre a conduta dos sujeitos públicos e privados, de modo 
permanente e sistemático, para implementar as políticas de governo e a 
realização dos direitos fundamentais.238 

 

A atividade reguladora do Estado, como não poderia deixar de ser, tem fundamento 

constitucional, especificamente no artigo 174 que determina: 

 

Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 
exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 

                                                 
236 ARAGÃO, Alexandre Santos. Op. cit.  p. 25. 
237 Idem. p. 37. 
238 Op. cit. p. 456. 
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planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo 
para o setor privado. 
 

Assim, a Constituição Federal inovou com a criação das agências reguladoras, dotadas 

de personalidade jurídica, cuja natureza jurídica é de autarquia especial, ou seja, são 

autarquias com maior autonomia e com disposições peculiares em relação aos cargos de 

direção.  

 

As agências reguladoras são criadas por Leis específicas e têm seu poder normativo 

adstrito ao determinado nesta Lei, estando sujeita a ela, ou seja, deve-se respeitar os 

limites impostos pela própria Lei criadora da agência. Ademais, qualquer resolução 

baixada por uma agência reguladora encontrará limite não só na lei editada para sua 

criação bem como por leis hierarquicamente superiores, em especial a Constituição. 

 

Para que as agências reguladoras alcancem os objetivos a que se propõem, é essencial 

que sejam independentes e gozem de autonomia frente ao poder político estatal. 

Ademais, às agências reguladoras foi dado o poder normativo, sem o qual não poderiam 

atuar de forma satisfatória, bem como poder de polícia. 

 

As agências reguladoras são verdadeiros espaços administrativos, autônomos do Poder 

Executivo Central, com liberdade para agir, realizando os objetivos fixados em lei.239  

 

 

4.2.2.1. Agência Nacional de Saúde Suplementar 

 

O artigo 197 da Constituição Federal, que, juntamente com o artigo 199 do mesmo 

diploma legal, autoriza a prestação de serviços na área da saúde pela iniciativa privada, é 

expresso ao definir que cabe ao Poder Público dispor sobre a regulamentação, 

fiscalização e controle desta prestação. 

 

Seguindo os ditames constitucionais, foi instituída a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), criada pela Medida Provisória 1.928, de 25.11.1999, reeditada pela 

MP 2003-1 em 14.12.2009 e, posteriormente, pela MP 2.012-2 em 31.12.1999, convertida 

na Lei nº 9.961 sancionada em 28 de janeiro de 2000, como autarquia de regime especial, 
                                                 
239 ARAGÃO, Alexandre Santos. Op. cit. p. 218 e 219. 
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com competência para regular, normatizar, controlar e fiscalizar os planos e seguros de 

saúde privados.  

 

A ANS está vinculada ao Ministério da Saúde e possui amplo poder normativo de cunho 

sancionatório e autorizativo, na medida em que é responsável por “autorizar o registro dos 

planos privados de assistência à saúde”240, alcançando até mesmo a relação contratual 

entre o consumidor e a empresa de saúde, definindo o conteúdo básico dos contratos a 

serem firmados241, bem como determinando as condições para o reajuste da 

contraprestação dos planos privados de saúde.242  

 

Nos termos da Lei que a instituiu, a ANS é responsável por: 

 

Autorizar o registro dos planos privados de assistência à saúde e das 
operadoras de planos privados de assistência à saúde, que não poderão 
atuar e comercializar seus produtos sem o competente registro nessa 
agência; estabelecer critérios gerais para o exercício de cargos diretivos 
das operadoras de planos privados de assistência à saúde; autorizar 
reajustes; avaliar a capacidade técnico-operacional das operadoras de 
planos privados de assistência à saúde para garantir a compatibilidade da 
cobertura oferecida com os recursos disponíveis na área geográfica de 
abrangência, podendo instituir, se necessário, o regime de direção fiscal ou 
técnica nas operadoras; proceder à liquidação daquelas operadoras que 
tiveram cassada a autorização de funcionamento; promover a alienação da 
carteira de planos.243  

 

O artigo 4º da Lei estabelece a competência normativa da agência, pelo qual é 

competência da Diretoria Colegiada da agência, a edição de normas por meio de 

resoluções, sendo que a ANS pode ser considerada como “a principal fonte de produção 

normativa específica do Direito Sanitário, notadamente para a proteção dos consumidores 

de saúde.”244 São 42 incisos nos quais a Lei dá a ANS ampla competência normativa.  

 

O inciso III do artigo 4º da Lei, dá competência à ANS para editar um rol de 

procedimentos e eventos em saúde, que nada mais é do que uma relação de itens de 

                                                 
240 Art. 4º, XX, Lei 9961/2000. 
241 Art. 4º, II, Lei 9961/2000 – Compete à ANS: estabelecer as características gerais dos instrumentos 
contratuais utilizados na atividade das operadoras. 
242 Art. 4º, XVII, Lei 9961/2000 – Compete à ANS: autorizar reajustes e revisões das contraprestações 
pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde. 
243 SILVA, Rodrigo Alberto Correia da. Regulamentação econômica da saúde. São Paulo: LCTE Editora, 
2008. p. 197. 
244 AITH, Fernando. Curso de direito sanitário – A proteção do direito à saúde no Brasil. São Paulo: Quartier 
Latin, 2007. p. 327. 
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cobertura obrigatória por todos os planos de saúde, contratados após 1º de janeiro de 

1999, ou seja, na vigência da Lei 9.656/98 ou àqueles contratados antes da vigência da 

lei, porém a ela adaptados posteriormente.  

 

Tal rol é reeditado a cada dois anos e serve de base para formulação dos contratos de 

plano de saúde, bem como para exigências de cumprimento por parte dos consumidores. 

O rol de procedimentos mais recente foi editado em maio de 2014 e está disponível no 

site da autarquia.245 É hoje denominado Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.  

 

O rol editado pela agência é um rol de procedimentos mínimos obrigatórios, não excluindo 

a possibilidade de exigência de procedimentos diversos não incluídos no rol pelos 

consumidores usuários dos planos e sua concessão pelo Judiciário.246  

 

A atuação da ANS se presta também à defesa da concorrência, ainda que de forma 

colateral, na medida em que analisa a saúde financeira das operadoras dos planos 

privados de saúde, de modo a aperfeiçoar o mercado e garantir a segurança dos 

consumidores na contratação dos planos, de modo que a prestação de serviços se dê a 

médio e longo prazo. A saúde financeira das operadoras “é determinante na capacidade 

de competição dos agentes, influenciando o aspecto concorrencial ao estimular a 

eficiência de utilização dos recursos disponíveis.”247 

 

Ademais, a ANS atua em conjunto com o CADE248 ao “autorizar o registro e o 

funcionamento das operadoras de planos privados de assistência à saúde, bem assim 

sua cisão, fusão, incorporação, alteração ou transferência do controle societário.”249 

 

A ANS tem, ainda, poder sancionatório, de modo que poderá aplicar sanções às 

operadoras de planos e seguros privados de saúde, que vão desde aplicação de multa 

pecuniária até o cancelamento da autorização de funcionamento.   

                                                 
245 Disponível em: 
http://www.ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/Area_do_consumidor/rol/rol2013_list
agem_procedimentos_052014.pdf. Acesso em 19.09.2014. 
246 Art. 5º, XXXV, Constituição Federal.  
247 RIBAS, Bárbara Kirchner Corrêa. Regulação do setor de saúde suplementar e defesa da concorrência: a 
especificidade da regulação setorial. In MOREIRA, Egon Bockmann. MATTOS, Paulo Todescan Lessa. 
(coord.) Direito concorrencial e regulação econômica. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p. 381. 
248 Conselho Administrativo de Defesa Econômica, autarquia regulamentada pela Lei nº. 8.884/94. 
249 Art. XXII 
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A função central da agência acaba por ser a de fiscalização, que se divide em direta e 

indireta, sendo a direta a que verifica o cumprimento da legislação do setor e normas da 

agência pelas operadoras, feita por agentes da própria ANS investidos de poder de 

polícia, e a indireta, a que se destina ao monitoramento do mercado de saúde privada. 250 

 

Esta agência evidencia forte intervenção estatal sobre a atividade econômica privada, na 

medida em que regula especificamente a iniciativa privada e não tem relação com 

desestatização, ou seja, não regula setor estatal que passou a ser explorado pela 

iniciativa privada, mas cuida de setor em que há atuação simultânea do Estado e do 

particular.   

 

Apesar de regular especificamente a relação privada entre consumidores e operadoras de 

planos e seguros de saúde, sua função ultrapassa a tutela dos interesses dos 

consumidores, atingindo a coletividade como um todo. Ressalte-se que a ANS não é 

órgão de defesa do consumidor, entretanto, em sua atuação visa o equilíbrio na relação 

dos planos com os consumidores, de forma que acaba por beneficiar individual e 

coletivamente os cidadãos consumidores.  

 

O artigo 3º da Lei que instituiu a ANS determina que: 

 

Art. 3º. A ANS terá por finalidade institucional promover a defesa do 
interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as 
operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e 
consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde 
no País. 

 

Ao tratar da regulação da saúde e da educação, Maria Silvia Zanella Di Pietro afirma que: 

 

Para estas áreas, o conceito de regulação econômica não se adapta 
inteiramente, porque a finalidade não é de ordem econômica, mas de 
ordem social. Daí ser preferível conceito mais amplo, em que estejam 
presentes os dois elementos já assinalados [de regulação econômica] 
(fixação de regras de conduta e controle), mas se amplie o terceiro 
elemento, referente à finalidade da regulação, que é proteger o interesse 

                                                 
250 GREGORI, Maria Stella. O processo de normatização do mercado de saúde suplementar no Brasil. In 
MARQUES, Claudia Lima; SCHMITT, Cristiano Heineck; LOPES, José Reinaldo de Lima; PFEIFFER, 
Roberto Augusto Castellanos (coords.). Saúde e responsabilidade 2: a nova assistência privada à saúde. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 255 e 256. 
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público ou, mais precisamente, o interesse dos usuários dos serviços 
públicos exclusivos e não exclusivos do Estado.251  

 

O rigor da regulação estatal na atuação das empresas privadas de prestação de serviços 

de saúde se dá, tendo em vista que a saúde é direito social de extrema relevância para a 

sociedade como um todo, sendo, inclusive a base para que o cidadão usufrua dos demais 

direitos sociais constitucionalmente garantidos. A forte regulação presta-se, então, a 

conter abusividades das operadoras dos planos de saúde privados em face de seus 

consumidores.  

 

Segundo José Reinaldo de Lima Lopes e Paulo Macedo Garcia Neto: 

 

O problema da regulação dos serviços de saúde é, pois, tanto um 
problema de saúde pública e uma questão social quanto um problema 
corretivo de contratos de adesão. Como até hoje o sistema público não foi 
capaz de oferecer cobertura universal, gratuita e adequada – e hoje há os 
que duvidam que isto seja desejável -, estabelecer alguma harmonia entre 
o sistema privado e o sistema estatal impõe-se naturalmente. Para isto, 
porém, é preciso partir de alguns pontos consensuais. O primeiro, e mais 
evidente deles, seria considerar a saúde como um bem distinto de outros 
bens de consumo, pois esta, além de não ser descartável, e não se 
separar do corpo e da vida da pessoa, não é compensada adequadamente 
pela solução tradicional de indenização por perdas e danos. Em segundo 
lugar, e por consequência, o exercício do comércio na área de saúde 
requer regras próprias. Isto leva à regulamentação de tais serviços.252   

 

A ANS transita assim, entre dois campos: a saúde como direito fundamental a ser 

garantido a todos, e a prestação privada de serviços na área da saúde, sendo esta uma 

atividade econômica que deve gerar lucros para os que nessa seara atuam, de modo que, 

ao regular o setor, a ANS “tem que balancear em dose certa o atendimento das 

vulnerabilidades do consumidor, e a viabilidade econômica das empresas privadas que 

operam no setor.253  

 

                                                 
251 Direito regulatório: temas polêmicos. 2 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 22.  
252 LOPES, José Reinaldo de Lima; GARCIA NETO, Paulo Macedo. Consumidores de planos de saúde (ou, 
doente também tem direitos) – Uma revisão. In MARQUES, Claudia Lima; SCHMITT, Cristiano Heineck; 
LOPES, José Reinaldo de Lima; PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos (coords.). Saúde e 
responsabilidade 2: a nova assistência privada à saúde. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 
161. 
253 CARLINI, Angélica. A ANS e a efetividade de sua missão – dificuldades, perspectivas, controle eficaz 
dos fornecedores. In NOBRE, Milton Augusto de Brito. SILVA, Ricardo Augusto Dias. (coord.) O CNJ e os 
desafios da efetivação do direito a saúde. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 21 e 22. 
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Ocorre que a regulação feita por esta agência restringe-se à atuação das operadoras dos 

planos de saúde, estando excluídos da relação os demais atores da relação, ou seja, 

médicos, prestadores de serviços laboratoriais, fármacos, hospitais, entre outros, apesar 

de sofrerem os efeitos da regulação setorial, não respondem diretamente a ela.  

 

O artigo 35-A da Lei 9.656/98, incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44 de 2001, 

determinou a criação do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) definido como “órgão 

colegiado integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde” cuja competência é 

dada pelo próprio artigo, bem como pelo artigo 35-B da Lei. O CONSU atua ao lado da 

ANS com competência normativa e fiscalizadora dentre as quais se destaca a execução 

de políticas e diretrizes gerais para a saúde suplementar254, a aprovação do contrato de 

gestão da ANS255, bem como supervisionar e acompanhar as ações e o próprio 

funcionamento da ANS256.  

 

A ANS acaba por se vincular a diretrizes ditadas pelo CONSU, na medida em que “sua 

atuação é controlada por um contrato de gestão, firmado com o Ministério da Saúde e 

aprovado pelo CONSU.”257 Entretanto, “tem independência decisória, autonomia 

financeira, administrativa e gerencial”258 com diretores nomeados pelo Presidente da 

República.   

 

Evidente, portanto, está a importância da regulação estatal através desta agência, na 

tutela dos interesses do consumidor, bem como na defesa do direito constitucional à 

saúde dos usuários dos planos e seguros de saúde privados. Entretanto, sua atuação não 

vem se dando de forma eficaz o bastante para se evitar a judicialização das questões 

controvertidas entre os consumidores e os operadores dos planos e seguros de saúde 

privados.  

 

 

 

 

 
                                                 
254 Art. 35-A, I.  
255 Art. 35-A, II. 
256 Art. 35-A, IIII. 
257 GREGORI, Maria Stella. Op. cit p. 254. 
258 Idem. 
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5. RELAÇÃO ENTRE REGULAÇÃO E O PODER JUDICIÁRIO PAR A SOLUÇÃO DOS 

CONFLITOS  

 

Quando os consumidores procuram o Poder Judiciário para solução de um conflito com o 

plano de saúde privado, o fazem por ser este o último ou o único caminho para tanto. Na 

medida em que a atuação da Agência Nacional de Saúde Suplementar não tem eficácia 

satisfatória, a regulação da prestação de serviços de saúde pela iniciativa privada acaba 

por ser realizada pelo Judiciário.   

 

Chegamos então à chamada judicialização da saúde, que pode ser traduzida como o 

processo de multiplicação de processos, visando compelir a operadora de saúde a 

oferecer determinado tratamento quer esteja quer não esteja disponível ou coberto de 

modo que: 

 

O espaço para a judicialização da saúde, que consome proporção 
crescente do financiamento público e privado e atropela práticas clínicas 
estabelecidas, é dado não apenas pela indefinição do direito à saúde, mas 
também pela ausência de um sistema consistente de avaliação de 
tecnologias em saúde e o baixo nível de padronização da prática clínica 
em nosso meio.259 

 

Segundo Amélia Cohn, estudos sobre as agências reguladoras no Brasil, em especial a 

ANS, vêm demonstrando:  

 

sua incapacidade de regular as provedoras (planos e seguros de saúde) e 
as prestadoras de serviços de saúde da perspectiva dos princípios e 
diretrizes do SUS, prevalecendo os interesses desses segmentos do 
mercado e, quando muito, os interesses do consumidor. 

 

Importante ressaltar que quando a ANS foi criada, o mercado privado de prestação de 

serviços de saúde já estava instalado, ou seja, a agência não foi criada para regular 

mercado que iria se abrir à iniciativa privada, mas que já estava em amplo funcionamento, 

sem regulação do Estado, com exceção das seguradoras de saúde, que estavam sujeitas 

à regulação da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). “A reforma da saúde, a 

partir de 1988, contou com uma infraestrutura de saúde já privatizada, com um 

                                                 
259 CECHIN, José (org. e coor.). A história e os desafios da saúde suplementar: 10 anos de regulação. São 
Paulo: Saraiva, 2008. p. 52. 
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subsistema de saúde privado altamente sofisticado e de alta concentração de capital”260, 

de modo que o início da atuação da agência foi no sentido de coletar informações do 

mercado e instrumentalizar sua própria atuação. 

 

No Cadastro de Reclamações Fundamentadas do Procon-SP do ano de 2013, em análise 

às reclamações relacionadas à prestação privada de serviços de saúde, vemos a 

crescente necessidade de ampliação da atuação da ANS no intuito de proteger os 

consumidores dos abusos no mercado privado de saúde:  

 

As reclamações registradas em 2013 no segmento de saúde, 
concentradas nos planos privados de assistência médica, refletem 
alterações ocorridas no próprio mercado de saúde suplementar e 
demonstram a necessidade urgente da adoção de medidas mais enérgicas 
do órgão regulador para evitar os abusos sofridos pelos consumidores 
mais vulneráveis. 
(…) 
Apesar das atualizações do Rol de Procedimentos em saúde, de cobertura 
obrigatória, promovidas pela ANS, com a inclusão de diversos 
medicamentos orais para o tratamento domiciliar de certos tipos de câncer 
e novos exames, consultas e cirurgias, permanece a resistência para a 
solução de questões relacionadas à negativa de cobertura, com base no 
referido Rol e em suas Diretrizes de Utilização. 
Analisando o conteúdo das reclamações, verifica-se que um dos principais 
problemas é a negativa de cobertura, sendo que o índice de solução é 
extremamente baixo levando em consideração que, em algumas 
oportunidades, as negativas são de procedimentos extremamente simples. 
Tais dados são corroborados pelo recente balanço de reclamações 
publicado pela ANS que destacou que a maioria das reclamações 
registradas no órgão regulador são sobre negativa de cobertura. 
No ano de 2013 a ANS suspendeu a venda de produtos de diversas 
operadoras de saúde, porém tais medidas não se mostraram suficientes. 
Não vimos, por exemplo, a imposição por parte da Agência de 
investimentos das operadoras em qualidade. 261 

 

Angélica Carlini, ao analisar a atuação da ANS apresenta duas dificuldades que esta 

agência enfrenta: “a construção de um diálogo qualificado que leve em conta todos os 

interesses legítimos do setor de saúde privada; e, a realização de um trabalho eficiente 

para o setor.”262 E prossegue: 

 

                                                 
260COHN, Amélia. Reformas da saúde e desenvolvimento: desafios para a articulação entre direito à saúde 
e cidadania. In. COHN, Amélia. (org.). Saúde, cidadania e desenvolvimento. Rio de Janeiro: E-papers: 
Centro Internacional Celso Furtado, 2013. p. 226. 
261 Disponível em: http://www.procon.sp.gov.br/pdf/ranking_2013_coment.pdf. p. 31. Acesso em 16.08.2014. 
262 CARLINI, Angélica. A ANS e a efetividade de sua missão – dificuldades, perspectivas, controle eficaz dos 
fornecedores. In NOBRE, Milton Augusto de Brito. SILVA, Ricardo Augusto Dias. (coord.) O CNJ e os 
desafios da efetivação do direito a saúde. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 23. 
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Para incentivar e planejar no setor de saúde privada, o Estado, por meio 
da ANS, tem que dialogar com todos os setores envolvidos e, sempre que 
possível, fixar uma agenda comum para regular os grandes temas da 
saúde suplementar.  
É preciso construir de forma sistemática um diálogo qualificado com 
consumidores, fornecedores de serviços médicos, de laboratório clínico, de 
medicamentos, de novas tecnologias e com as operadoras. A atividade é 
muito complexa e comporta um grande número de interesses, muitos dos 
quais conflitantes.  

 

A dificuldade se dá na dicotomia havida entre a vontade do consumidor, que quer cada 

vez mais direitos e o desejo das operadoras que visa cada vez mais lucro. Cabe à 

agência conciliar os dois pontos, ainda que aparentemente opostos, na medida em que 

deve atuar de forma imparcial. “Harmonizar a necessidade de proteção dos consumidores 

com a viabilidade econômica da atividade privada é, também, função da ANS.263 

 

Amélia Cohn, ao analisar a dicotomia que se apresenta no setor afirma que: 

 

o grande desafio que se apresenta para pesquisadores, estudiosos e 
gestores públicos é de se debruçar sobre essa nova lógica de relação 
entre o público e o privado na saúde, e sua articulação com o processo de 
acumulação do capital na contemporaneidade. Enquanto isso, faz-se 
necessária a reconquista das diretrizes e princípios do SUS em um novo 
eixo contraditório de articulações: saúde como processo de acumulação e 
reprodução do capital; saúde e desenvolvimento científico e tecnológico; 
saúde e democratização do seu acesso como direito.264  

 

Talvez esteja aí a grande dificuldade enfrentada pela ANS, que não é encarada tão de 

perto pelo Judiciário. A agência tem de enfrentar não só a pressão dos grupos que detém 

o poderio econômico, ou seja, as operadoras dos planos, mas também deve garantir que 

estas possam dar continuidade à prestação de serviços e à própria atividade econômica. 

Ao mesmo tempo, a agência deve atentar para as garantias constitucionais e legais da 

população como um todo e, mais especificamente, dos consumidores diretos da saúde 

privada.  

 

O Judiciário acaba por atuar de forma mais concentrada, decidindo questões de um 

indivíduo ou grupo de indivíduos específicos, razão pela qual fica mais “fácil” determinar a 

concessão das medidas garantidoras de saúde. Ao Judiciário não cabe a previsão 

                                                 
263 Idem. p. 25. 
264 Op. cit. p. 234. 
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econômica da atividade dos prestadores, mas apenas o respeito às normas 

constitucionais e infraconstitucionais.  

 

Ocorre que, nessa atividade, o Judiciário acaba por ultrapassar os limites estabelecidos 

pela ANS e também da legislação que cuida do tema, aumentando a demanda dos 

consumidores por provimentos jurisdicionais nesta seara, tendo em vista que, no mais das 

vezes, há a concessão do provimento esperado, mesmo que o consumidor não faça jus a 

ele. 

 

Nesse ponto, Angélica Carlini coloca como objetivo da ANS “consolidar a agência como 

um interlocutor coletivo para incentivar o combate a soluções individualizadas.”265 

Destacando que, para isso, precisa “esclarecer de forma objetiva que a agência não é 

órgão da defesa do consumidor e que deve atuar na busca de soluções coletivas, de 

forma a contribuir para evitar que conflitos individuais sejam levados ao Judiciário.”266 

 

Seguindo os ditames do Código de Defesa do Consumidor do princípio da informação267, 

à ANS cabe ainda “promover ações estratégicas de esclarecimento coletivo sobre direitos 

e deveres dos consumidores e fornecedores para evitar conflitos e, em especial, conflitos 

judiciais.”268 

 

Dentre estas ações, é de se colocar o diálogo entre as partes envolvidas, na tentativa de 

uma aproximação entre os consumidores, operadoras de planos de saúde e o Poder 

Judiciário. É de se citar evento organizado pela UNIMED, cooperativa que atende cerca 

de 17 milhões de consumidores em todo o país269, denominado JUSMED com a 

participação de membros do Judiciário como juízes, desembargadores e promotores de 

justiça, advogados, médicos e dirigentes da UNIMED.270  

 

Faz-se necessário que a intervenção do Estado no domínio econômico, no que tange à 

regulação da prestação de serviços de saúde pela iniciativa privada, em especial em sua 

                                                 
265 Op. cit. p. 23. 
266 CARLINI, Angélica. Op. cit. p. 24. 
267 Artigo 4º, inciso IV, CDC. 
268 CARLINI, Angélica. Op. cit. p. 24. 
269AQUINO, Eudes de Freitas. Breves considerações sobre saúde privada, pública e judicialização da 
medicina.  In NOBRE, Milton Augusto de Brito. SILVA, Ricardo Augusto Dias. (coord.) O CNJ e os desafios 
da efetivação do direito a saúde. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 55. 
270 AQUINO, Eudes de Freitas. Op. cit. p. 56. 
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relação com os direitos do consumidor, seja ampliada de modo a evitar a judicialização, 

ou seja, evitar que os consumidores tenham que buscar constantemente o Judiciário para 

ver efetivado seu direito, ou ao menos reduzir o número de demandas nesta seara.  

 

Podemos citar como fatores de redução da judicialização a inclusão dos temas em que há 

maior procura pelo Procon e pelo Judiciário no Rol de Procedimentos Obrigatórios da 

ANS, fazendo-o de forma ordenada entre os órgãos. Nesse ponto é preciso equilíbrio, na 

medida em que ao determinar serviços obrigatórios nos contratos de prestação privada de 

serviços de saúde, temos como aspecto positivo: 

 

a redução de possíveis assimetrias de informação que ocorreriam caso os 
consumidores não tivessem ciência dos serviços que estaria contratando. 
Por outro lado, essa medida dá origem ao risco de uma inclusão excessiva 
de serviços, e também da inclusão de serviços que cubram eventos não-
aleatórios, elevando o custo dos contratos e acentuando o problema da 
seleção adversa.271   

 

Ademais, a ANS já conta com dois instrumentos que podem ser utilizados na redução da 

judicialização, quais sejam: 

 

o Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta, pacto celebrado com as 
operadoras, pelo qual elas se comprometem a cessar irregularidades e 
rever seus efeitos; e o Termo de Compromisso, voltado à implementação 
de práticas que consistam em vantagens ao consumidor.272 

 

A judicialização poderá também ser reduzida caso se dê poder sancionatório ao Procon, o 

que incrementará a procura dos consumidores por este órgão e evitará o descumprimento 

dos acordos firmados extrajudicialmente. 

 

Nesse ponto, importante destacar o projeto de Lei 5196/2013273, ainda em trâmite, que 

prevê alterações no Código de Defesa do Consumidor, para fortalecer a atuação dos 

Procons, através do estabelecimento de medidas corretivas a serem aplicadas pelas 

autoridades administrativas em caso de infração às normas consumeristas. 

                                                 
271 CECHIN, José (org. e coor.). A história e os desafios da saúde suplementar: 10 anos de regulação. São 
Paulo: Saraiva, 2008. p. 41. 
272 GREGORI, Maria Stella. O processo de normatização do mercado de saúde suplementar no Brasil. In 
MARQUES, Claudia Lima; SCHMITT, Cristiano Heineck; LOPES, José Reinaldo de Lima; PFEIFFER, 
Roberto Augusto Castellanos (coords.). Saúde e responsabilidade 2: a nova assistência privada à saúde. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 256. 
273 Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=568597. 
Acesso em 02.01.2015. 



104 
 

 

Dentro do próprio Judiciário, há necessidade de medidas para definir o tratamento a ser 

dado ao direito social à saúde universal em contraponto com o direito à saúde privada, 

como objeto de consumo, através de súmulas que visem evitar o fomento da 

judicialização da saúde privada, aqui apontada como decorrente de falhas na atuação da 

ANS no cumprimento do que lhe foi atribuído por lei. 

 

A procura exacerbada pelo Judiciário na seara da saúde privada, pode se dar em 

decorrência de omissão do Executivo na realização das políticas públicas necessárias, 

bem como do Legislativo, na incumbência de inovar e integrar o ordenamento jurídico, de 

modo que só resta o Judiciário para tornar efetivos os comandos constitucionais.  

 

Nesse ponto, é de se destacar a importância do Judiciário na edição da Lei nº 9.656/98, 

na medida em que “alguns dos avanços trazidos pela Lei dos Planos de Saúde foram 

conquistas da jurisprudência, posteriormente incorporadas pela lei.”274 O entendimento 

consolidado do Tribunal pode servir de base para inclusões na norma já editada, bem 

como para edição de novas normas e, com isso, reduzir a procura pelo Judiciário para 

resolver tais questões.  

 

Essa é uma preocupação que atinge o próprio Judiciário, na medida em que se vê inflado 

de ações, por vezes idênticas, a respeito de temas ligados a prestação privada de saúde.  

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instituiu, em abril de 2010, o Fórum Nacional do 

Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à Saúde, que 

conta com um Comitê Executivo Nacional e Comitês Estaduais e inclui a análise da saúde 

suplementar e ações resultantes das relações de consumo. O Fórum conta ainda com um 

sistema eletrônico de acompanhamento das ações que envolvem a saúde.275 

 

 

 

 

                                                 
274 ANDRIGHI, Fátima Nancy. Os planos de saúde privados e o Código do Consumidor: Principais questões 
geradoras de conflito entre planos de saúde e consumidores. In NOBRE, Milton Augusto de Brito. SILVA, 
Ricardo Augusto Dias. (coord.) O CNJ e os desafios da efetivação do direito a saúde. Belo Horizonte: 
Fórum, 2011. p. 66. 
275 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/saude-e-meio-ambiente/forum-da-saude. Acesso 
em 26.09.2014. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho pretendeu analisar o direito à saúde, visto de dois lados: a saúde 

posta como direito social fundamental constitucionalmente garantido a todos de forma 

igualitária, e a saúde como bem de consumo, enquanto serviço prestado pela iniciativa 

privada diante do permissivo de atuação constitucional. A análise visa uma maior 

compreensão do direito à saúde em ambos os aspectos, porém especificamente quando 

é objeto de contratos privados de prestação de serviços, ocasião em que, além da 

Constituição Federal, conta também com o Código de Defesa do Consumidor como 

paradigma normativo. 

 

Essa dicotomia do direito à saúde – garantia constitucional e bem de consumo - causa 

inúmeras controvérsias na aplicação das normas postas, na medida em que, mesmo 

quando oferecida no mercado àqueles com capacidade econômica para consumi-la, a 

saúde não pode ser tratada única e exclusivamente como bem de consumo, já que é 

matéria de relevância pública e está diretamente ligada ao próprio direito à vida.  

 

Por outro lado, quando bem de consumo, sendo fruto de uma prestação de serviço 

firmada via contrato, ainda que na forma de adesão, tem como fim principal uma atividade 

econômica exercida pelas operadoras, circunstância que pressupõe o lucro para que 

tenha viabilidade dentro da sociedade capitalista.  

 

Cria-se, assim, um desafio dúplice, que se impõe à iniciativa privada que ingressa nesse 

mercado - manter a atividade lucrativa e ampliar ao máximo sua atuação para uma 

prestação efetiva de serviços na área da saúde -, bem como ao Estado - que deve 

garantir a efetivação da saúde através da regulamentação das atividades da iniciativa 

privada.  

 

Há, portanto, ao lado do Sistema Único de Saúde, um Sistema de Saúde Suplementar, 

que se sujeita normativamente não só à Constituição Federal, mas também ao Código de 

Defesa do Consumidor, à Lei nº 9.656/98 e ao controle da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar.  
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Ocorre que as normas postas no setor, bem como a regulação exercida pelo Estado, não 

vêm sendo efetivas o bastante, a ponto de evitar abusos por parte das operadoras dos 

planos de saúde aos consumidores de seus serviços, o que faz com que estes 

consumidores insatisfeitos busquem os órgãos de apoio como o Procon, IDEC e a própria 

agência reguladora do setor.  

 

Apesar de o Procon possuir poder de polícia, podendo inclusive multar os fornecedores 

por violações às normas consumeristas, suas decisões não vinculam o fornecedor, de 

modo que, em caso de descumprimento do proposto extrajudicialmente, só resta ao 

consumidor pleitear a concretização do direito posto no Poder Judiciário.  

 

Contribui para o agravamento da situação, o fato de que na maioria dos casos envolvendo 

saúde suplementar, há urgência na tutela prestacional pleiteada, ou seja, o consumidor 

não pode aguardar por uma decisão do Procon, que determina a prestação de 

determinado serviço, e, caso não seja cumprida, ter de recorrer ao Judiciário. Por este 

aspecto temporal, no mais das vezes, recorre-se diretamente ao Poder Judiciário, já que 

neste, sendo concedida a tutela, haverá imposição de multa diária em caso de eventual 

descumprimento, fato que torna a decisão muito mais efetiva. 

 

O Poder Judiciário, por sua vez, ao analisar as milhares de ações que lhe são postas, 

relacionadas à prestação de serviços de saúde pela iniciativa privada, no mais das vezes, 

acaba por conceder a tutela pleiteada pelo consumidor, mesmo quando este requer a 

prestação de um serviço não contratado e pelo qual não pagou.  

 

A justificativa mormente utilizada pelo Poder Judiciário para conceder os pleitos dos 

consumidores fundamenta-se no direito social à saúde, aplicando o direito fundamental à 

saúde garantido pela constituição à relação privada de prestação de serviços de saúde. 

 

Percebe-se que na concepção do Judiciário aquilo que foi firmado em contrato pelas 

operadoras dos planos de saúde e os consumidores tem sua força relativizada face aos 

direitos fundamentais da saúde e da própria vida. Ademais, em virtude do formato de 

adesão do contrato e dos princípios consumeristas da boa-fé e função social do contrato, 

resta minimizada a força da declaração de vontade dos contratos, que nestas hipóteses 

não é compreendida como absoluta. 
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Desse modo, ainda que expressamente prevista uma exclusão de cobertura - por 

exemplo, de internação domiciliar como no estudo de caso apresentado neste trabalho -, 

o Judiciário acaba por conceder a tutela ao consumidor, obrigando a operadora a prestar 

o serviço, sob pena de multa pecuniária, ou seja, com máxima força coercitiva, utilizando-

se, para tanto, dos mais diversos fundamentos jurídicos e legais, destacando-se o 

entendimento de que uma cláusula que exclua a prestação da internação domiciliar seja 

nula de pleno direito, posto que abusiva e que viola o direito constitucional à saúde, de 

forma ampla. 

 

Agindo desta forma, o Poder Judiciário alimenta o problema da judicialização da saúde 

privada, pois ao conceder as tutelas pretendidas, acaba por fomentar ainda mais a 

procura dos consumidores pela via jurisdicional, pois estes tomam consciência de que, ao 

não terem suas necessidades atendidas pelos planos de saúde, podem efetivar seus 

direitos e anseios por meio da ação judicial, inflando ainda mais o Judiciário com 

demandas repetitivas e por vezes idênticas. 

 

Como forma de atenuação do problema, é possível apontar uma participação mais efetiva 

do Poder Executivo por meio da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que, como 

agência reguladora instituída por lei para regular a atuação das operadoras de planos de 

saúde privados, controla o conteúdo dos contratos firmados, os preços dos planos de 

saúde oferecidos, fiscaliza a prestação dos serviços, estipula regras tais como prazos de 

carência, e, dentre outras formas de atuação, elabora o Rol de Procedimentos mínimos e 

obrigatórios.  

 

Porém, atualmente, a atuação da Agência Nacional de Saúde Suplementar não tem sido 

efetiva o suficiente para evitar a judicialização, de modo que se faz necessária uma 

convergência de interesses, visando a efetivação dos direitos do consumidor na área da 

saúde, na medida em que equivale à própria efetivação do direito social previsto na 

Constituição, e tem como consequência direta, além da melhora na qualidade de vida da 

população, a redução da procura dos consumidores pelo Judiciário.  

 

Ademais, diante da atuação extrajudicial no setor, tal como as apresentadas no presente 

trabalho do IDEC e do Procon, os estudos e informações apresentadas pelos órgãos 
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decorrentes do atendimento direto à população, podem e devem servir de base para que 

a ANS compreenda os “gargalos” da saúde suplementar e possa tomar medidas efetivas 

para melhoria da prestação do serviço no setor, tais como a inclusão no rol de 

obrigatoriedade dos casos mais frequentes de negativa, que têm obtido decisões judiciais 

concessivas.  

 

Outra medida possível seria a edição de lei, dando força coercitiva às decisões dos 

Procons, evitando que certas questões, ainda que de menor complexidade, fossem 

judicializadas.  

 

Por sua vez, o próprio Poder Judiciário tem tomado medidas para diminuir o processo de 

judicialização e efetivar os direitos constitucional e legalmente garantidos aos 

consumidores da saúde privada. Para tanto, vem editando súmulas que, ainda sem efeito 

vinculante, servem de base para o julgamento dos casos semelhantes em primeira 

instância, bem como para unificação da jurisprudência.  

 

Constata-se, portanto, que o setor de prestação privada de serviços de saúde vem 

crescendo em número de usuários e renda para as operadoras e, de outra banda, não 

vem sendo acompanhado pelo aumento na qualidade da prestação do serviço. Pelo 

contrário, seu crescimento é acompanhado pelo crescimento das reclamações 

extrajudiciais e judiciais sobre o tema, sendo constante a violação aos preceitos 

constitucionais e consumeristas, bem como da Lei específica do setor e até mesmo das 

regras impostas pela ANS.  

 

O que leva à conclusão de que falhas na atuação do Executivo, por meio da regulação 

deficiente do setor realizada pela ANS, criada e mantida para tanto, aliada ao crescimento 

desenfreado do número de usuários dos planos privados de saúde e da constante 

violação das normas postas no setor, visando sempre o aumento do lucro, faz com que 

tais questões desaguem no Judiciário por meio de milhares de ações, nas quais os 

consumidores pretendem, esteja ou não previsto em contrato, seja ou não compatível 

com a contraprestação paga mensalmente, a cobertura que atenda suas necessidades. 

 

Diante da inafastabilidade do Judiciário, como último elo desta cadeia, fica este poder 

incumbido de decidir o futuro destes consumidores, enfrentando a tênue linha entre a 
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força contratual e do capital e, de outro lado, a efetivação plena do direito à saúde, 

optando, assim, pela efetivação do direito à saúde. 

 

Contudo, não se pode também desprezar o fato de que para continuar a exercer sua 

atividade econômica, as empresas prestadoras dos serviços de saúde suplementar 

precisam ter segurança jurídica suficiente de que sua empreitada será lucrativa, pois do 

contrário não terão condições financeiras de continuar oferecendo seus serviços. O lucro 

da atividade foi pressuposto da autorização constitucional para prestação dos serviços de 

saúde pela iniciativa privada, o que é permanentemente atualizado na medida em que é a 

própria ANS que aprova os reajustes dos valores dos contratos firmados com os 

consumidores.   

 

Ainda que absolutamente difícil, é preciso encontrar um equilíbrio nesta equação, de 

forma que os consumidores não tenham seu direito à saúde vilipendiado e frustrado pelas 

operadoras de serviço que buscam o lucro a qualquer custo, mas também não se pode 

conceder aos consumidores tudo aquilo que for solicitado judicialmente, sob pena de uma 

judicialização cada vez maior, bem como uma futura inviabilização da atividade 

empresarial das empresas de saúde suplementar. A busca dos consumidores pela 

cobertura integral, visando não só o melhor atendimento, mas à cura do paciente, 

esbarra, ainda, em discussão a respeito da integralidade da saúde que vem deixando de 

ser tratada como atendimento a toda e qualquer aspiração do indivíduo para ser 

entendida como um serviço que considere a pessoa em sua totalidade.  

 

A intervenção estatal neste campo, principalmente por meio da atuação da agência 

reguladora específica, precisa buscar o equilíbrio entre o direito à saúde, os direitos do 

consumidor e o lucro da livre iniciativa, o que somente poderá ser feito através de uma 

atuação efetiva na regulação e fiscalização do setor de modo a garantir o direito à saúde: 

direito social e do consumidor, reduzindo, consequentemente a judicialização do setor.  
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