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1. RESUMO 

O escopo central deste trabalho é analisar a serventia do judiciário 

na resolução de conflitos nos contratos de adesão na seara dos planos de saúde, 

centralizando o foco no caso das cláusulas abusivas no âmbito do setor privado, 

com remate à ótica jurisprudencial nacional.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Líderes das reclamações e detentores de mensalidades 

exorbitantes, estas empresas de direito privado com liberdade societária, ganham 

para administrar os recursos necessários que subsidiam as atividades de assistência 

à saúde. Com conteúdo pré-disposto pelo contratado em um contrato de adesão, é 

eliminada a livre discussão que antecede à formação dos contratos, neste caso, uma 

das partes tem de aceitar por completo, às cláusulas estabelecidas pela outra, o 

consentimento, desta forma, se manifesta como uma simples adesão ao conteúdo 

preestabelecido nesta relação jurídica. Às cláusulas abusivas que dão por extinguida 

essa mesma relação, são aquelas que desrespeitam os princípios gerais dos 

contratos, impondo um ônus excessivo sob o polo passivo do negócio jurídico.  

 

3. OBJETIVO 

 Pesquisar a resposta que o judiciário tem dado ao longo do tempo 

sobre as cláusulas abusivas nos planos de saúde, analisar os transtornos causados 

e a forma que isso fere a dignidade do contratante.  

 

I. ESPECÍFICOS  

 

 Indicar o pensamento doutrinário majoritário a respeito do tema;  

 Analisar o pronunciamento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, do 

Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;  

 Demonstrar soluções para a resolução de forma ampla na situação;  

 



4. METODOLOGIA  

Os meios usados para chegar aos objetivos propostos no 

presente projeto, envolve o estudo descritivo, analítico e o da jurimetria, isto é, o 

levantamento estatístico das decisões tomadas pelo Poder Judiciário como forma 

de medir o índice de eficácia das decisões enquanto instrumento capacitado ou 

não para alterar a realidade do mercado, também, percorrendo o campo 

doutrinário e artigos científicos que abordam a temática em discussão, usando 

como antes enunciado, a sustentação das decisões do Egrégio Tribunal Paulista 

e das Supremas Cortes brasileiras.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

              Os contratos de adesão segundo o Professor Orlando Gomes surgem 

em dois momentos:  

No primeiro momento, o empresário formula o esquema 

contratual abstrato, redigindo as cláusulas do conteúdo das relações 

contratuais que pretende concluir uniformemente com pessoas 

indeterminadas. No segundo momento, o eventual cliente da empresa adere 

a esse esquema, travando-se entre os dois uma relação jurídica de caráter 

negocial, com direitos e obrigações correlatas, sem qualquer conexão jurídica 

com os outros vínculos que, do mesmo modo e com igual conteúdo, se 

formam com distintos sujeitos. (GOMES, Orlando. Contratos, 1997).  

 

Entende-se, desta maneira, a concepção dos contratos de adesão, 

uma formulação única nascida unilateralmente, que se adequa ao que solicita os 

serviços prestados por determinada empresa.  

Estes contratos são de formulação unilateral e obrigação bilateral, ou 

seja, sua concepção nasce do contratado que deseja prestar o mesmo serviço a 

uma grande massa e, sua execução quando contratado, tem caráter bilateral em 

razão de existir os fatores: 1) prestação de serviços por parte da empresa; 2) 

Pagamento por parte do contratante para haver a execução dos serviços 

contratados;  



Cláusulas abusivas segundo o Código de Defesa do Consumidor 

são em regra gerais: estabelecimento de obrigações consideradas iníquas, 

abusivas, que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, ou que seja 

incompatível com a boa-fé ou a equidade.  

Diz-se que uma vantagem é exagerada quando:  

I. Ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que 

pertence;  

II. Restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à 

natureza do contrato de modo a ameaçar seu objeto ou o 

equilíbrio contratual;  

III. Mostra-se excessivamente onerosa para o consumidor, 

considerando-se a natureza e o conteúdo do contrato, o 

interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao 

caso. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O oferecimento dos planos de saúde é estratégico, a atuação por 

algumas das vezes é ineficaz, às cláusulas abusivas é um constante relato em 

acórdãos prolatados, mesmo com normas reguladoras como o Código de Defesa do 

Consumidor, estas empresas continuam a onerar desvantagem a seus usuários.  

Com a futura conclusão, espera-se identificar os fatores que levam a 

ocorrência até as portas do judiciário e, identificar com mais persuasão as 

características profundas da manifestação da suprema corte.  
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