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1. RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar os princípios relacionados aos 

direitos humanos aplicados no código do consumidor com relação aos contratos de 

plano de saúde, a fim de averiguar a eficácia da legislação supra na garantia de tais 

direitos. 

2. INTRODUÇÃO 

Atualmente a saúde brasileira se encontra em uma situação deveras 

delicada. O baixo investimento de verbas públicas na área da saúde faz com que 

diversas empresas privadas entrem em cena oferecendo prestação de serviços 

relacionados à saúde. Diante disto, os planos de saúde surgem como uma 

alternativa mais segura em caso de tratamentos e despesas médicas. 

Entretanto, nem todos os contratos relativos aos planos de saúde estão de 

acordo com o ordenamento jurídico, uma vez que clausulas abusivas tornam cada 

vez mais conflituosas a relação entre o código do consumidor e tais planos. 

A colisão entre a prestação de serviços e os Direitos Humanos também é um 

ponto a ser observado quando se trata de problemas relacionados aos planos. 

Observados ambos os pontos, atribui-se ao poder judiciário a resolução das 

lides demandadas em função da inobservância do ordenamento, bem como a má fé 

das empresas ou até mesmo a má execução dos serviços prestados ao contratante. 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Gerais: Analisar os direitos humanos relacionados no Código do Consumidor 

correlacionados aos planos de saúde. 

 

3.2 Específicos:  

I. Identificar as cláusulas abusivas nos contratos de plano de saúde; 

II. Identificar os pontos de maior incidência das recusas de operadoras de 

plano de saúde; 



III. Identificar o entendimento doutrinário relacionado à aplicação do CDC nos 

planos de saúde, bem como atribuições praticas da jurisprudência nos 

casos de violação de direitos fundamentais na esfera supracitada. 

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para alcançar os objetivos propostos neste projeto, 

envolve a pesquisa descritiva e analítica, abrangendo o estudo da doutrina e da 

jurisprudência, bem como a análise dos planos de saúde e de estatísticas a fim de 

observar o movimento do Poder Judiciário, indicando a evolução jurisprudencial e 

seu impacto sobre a realidade por meio da Jurimetria. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os contratos de planos de saúde em regra denominam-se de adesão. 

Conforme define Carlos Roberto Gonçalves: 

“Contratos de adesão são os que não permitem liberdade, 

devido à preponderância da vontade de um dos contratantes, 

que elaboram todas as clausulas. O outro adere ao modelo de 

contrato previamente confeccionado, não podendo modificá-

las: aceita-as ou rejeita-as, de forma pura e simples e em 

bloco, afastada qualquer alternativa de discussão.” 

Desta forma, o adquirente não pode pleitear a modificação contratual, 

sujeitando-se às clausulas preestabelecidas pela contratada. Esta, por sua vez, as 

elabora de maneira conveniente com seus respectivos interesses e sob égide do 

código de defesa do consumidor.  

Verificam-se tais informações conforme disposição do art. 54 do CDC, qual 

seja: 

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

aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo 

fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou 

modificar substancialmente seu conteúdo.  



§ 1° A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de 

adesão do contrato. 

§ 2° Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde 

que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o 

disposto no § 2° do artigo anterior. 

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

com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao 

corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.  

 § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor 

deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. 

Todavia, na tese de mestrado de autoria de Josiane Araujo Gomes, 

encontram-se situações onde os contratos estão em desacordo com o ordenamento 

jurídico vigente, gerando assim, diversas lacunas na celebração dos mesmos e, em 

alguns casos, incorrendo em violação direta e indireta dos Direitos Humanos. 

Diante o exposto, verifica-se como o Poder Judiciário se posiciona frente aos 

casos em que decorrem os referidos problemas e provê através do ordenamento 

soluções eficazes para os mesmos.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Espera-se com a conclusão desta, verificar o posicionamento jurisdicional 

perante os conflitos gerados por inobservância do ordenamento no momento de 

celebração contratual, bem como alcançar os objetivos supracitados, vide tópico 3 e, 

finalmente, apontar possíveis soluções para as lacunas contratuais no âmbito da 

prestação de serviços relacionados a saúde. 
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