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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso analisa as principais cláusulas abusivas 

impostas pelo Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais 

da Bahia (PLANSERV) e a incidência do microssistema consumerista sobre o plano. 

Contemplou-se, como hipótese central, se o referido seguro pratica condutas 

abusivas e a necessidade da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao 

convênio. Desta conjuntura, objetivou-se identificar a abusividade de determinadas 

disposições do fornecedor. Para tanto, os métodos utilizados foram o hipotético-

dedutivo, o argumentativo. Em outro capítulo, realizou-se uma revisão doutrinária 

acerca do conceito das cláusulas abusivas, destacando o rol exemplificativo trazido 

pela legislação consumerista. Por último, mas não menos importante, apresentou-se 

soluções ao enfrentamento das práticas abusivas, por meio do controle judicial e 

administrativo, inserindo-se neste, especialmente a atuação do Ministério Público, 

bem como a aplicação, por analogia, da Lei nº 9.656/98 da fiscalização da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar.  Concluiu-se, através da pesquisa jurisprudencial, 

documental e bibliográfica, que o PLANSERV fixa a seus usuários condições mais 

onerosas, que desequilibram a relação contratual, levando os mesmos a buscar 

estratégias extrajudiciais e judiciais para solução do conflito. 

 
PALAVRAS-CHAVES: CLÁUSULAS ABUSIVAS - PLANSERV – CONSUMIDOR - 
SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
ESTADUAIS DA BAHIA – SAÚDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

The present work of course conclusion analyzes the main abusive clauses imposed 

by the State Health Service System of Bahia (PLANSERV) and the incidence of the 

consumer micro-system on the plan. It was considered, as a central hypothesis, 

whether this insurance practices abusive conduct and the need to apply the Con-

sumer Defense Code to the agreement. From this context, the objective was to iden-

tify the abuse of certain provisions of the supplier. For that, the methods used were 

the hypothetic-deductive, the argumentative. In another chapter, a doctrinal review 

was carried out on the concept of unfair terms, highlighting the exemplary role 

brought by consumer legislation. Last but not least, solutions were presented to cop-

ing with abusive practices, through judicial and administrative control, inserting itself 

in this, especially the Public Prosecution Service, as well as the application, by anal-

ogy, of Law no. 9.656/98 of the supervision of the National Agency of Supplementary 

Health. It was concluded, through the jurisprudential, documentary and bibliographic 

research, that PLANSERV fixes to its users more costly conditions, which unbalance 

the contractual relationship, leading them to seek extrajudicial and judicial strategies 

for the resolution of the conflict. 

   
KEY-WORDS: ABUSIVE CLAUSES - PLANSERV - CONSUMER - BAHIA STATE 
PUBLIC SERVANTS HEALTH ASSISTANCE SYSTEM – HEALTH 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A saúde, enquanto direito fundamental previsto na Carta Magna de 1988, 

deve ser garantida pelo Estado. Contudo, a ineficácia na prestação de tal serviço 

público motiva os cidadãos a buscarem seguros de saúde privados, fato que 

acarreta a massificação dos contratos desta natureza. Destaque-se que tais 

instrumentos são do tipo denominado de adesão, ou seja, as partes interessadas 

não discutem previamente os termos da pactuação. Neste contexto, os fornecedores 

aproveitam-se da vulnerabilidade técnica do consumidor para inserir, nos tratados, 

cláusulas abusivas.  

O presente trabalho monográfico analisará as principais cláusulas abusivas 

impostas, pelo PLANSERV e a necessidade da aplicação, por analogia, da Lei nº 

8.078/90, a relação jurídica firmada entre o plano e seus beneficiários. A hipótese 

central levantada é se o problema em epígrafe suscita a guarnição do microssistema 

consumerista, visto que o plano de saúde dos servidores públicos estaduais não 

está subordinado aos ditames da Lei nº 9.656/98, tampouco à fiscalização da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).  

Argumenta-se, como hipótese secundária, a ocorrência ou não da formação 

do vínculo consumerista entre os usuários e o plano, promovendo uma reflexão 

sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor para a proteção do 

contratante. Ademais, será feito um exame quanto a aplicação da Lei dos Planos de 

Saúde ao mencionado convênio, assim como se buscará a subalternidade deste às 

regulamentações da ANS, ambas pela via analógica.  

A relevância social e jurídica, que justifica o presente trabalho de conclusão 

de curso, se revela pela escassez de debates doutrinários críticos envolvendo a 

assistência à saúde dos servidores públicos estaduais, bem como a legislação 

cabível a estes. O PLANSERV presta, a mais de meio milhão de vidas, serviços 

essencialmente iguais aqueles oferecidos pelos planos de saúde privados, e, nos 

dois casos, os consumidores enfrentam, dificuldades na efetivação de seus direitos, 

deparando-se, muitas vezes, com as práticas abusivas, razão pela qual devem ter, 

para a tutela de seus direitos, idêntico arcabouço jurídico. 

Quanto à abordagem, os modelos teóricos selecionados foram o hipotético 

dedutivo, dialético e argumentativo. No que concerne ao método, seguiu-se a linha 
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crítico-metodológica. Dentre os tipos genéricos de investigação, em virtude do 

caráter geral, teórico e propedêutico da presente monografia de conclusão de curso, 

acompanhou-se a orientação jurídico-teórica, a jurídico-projetiva e prospectiva. 

Realizou-se também pesquisa bibliográfica, documental, através de obras, um 

estudo doutrinário sobre o tema, e decisões judiciais proferidas pelo Tribunal de 

Justiça do Estado da Bahia. 

O segundo capítulo será reservado para definição da natureza jurídica do 

PLANSERV, assim como a sua padronização legal e a verificação da formação da 

típica relação jurídica de consumo entre o seguro e seus associados. Para tanto, 

serão analisados, em abstrato, os elementos que a constituem. Destacar-se-á, ao 

final, a configuração do contrato de adesão. Avaliar-se-á ainda a incidência da Lei nº 

8.078/90 sobre o liame e realizar-se-á revisão jurisprudencial acerca da aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor ao contrato em avaliação.  

No terceiro capítulo, serão demonstradas as práticas abusivas rotineiramente 

adotadas pelo PLANSERV e a exemplificação destas no Código de Defesa do 

Consumidor. Dos processos levados ao Judiciário brasileiro, serão extraídos estudos 

de casos a fim de demonstrar a utilização, pela Corte baiana, do entendimento 

sumulado a propósito do tema. No quarto capítulo, expor-se-á um panorama do 

Código de Defesa do Consumidor, com ênfase no conceito de cláusulas abusivas e 

no rol não exaustivo do artigo 51 da Lei nº 8.078/90. 

No quinto capítulo, propõem-se alternativas para o enfrentamento das 

cláusulas abusivas impostas pela assistência à saúde dos servidores públicos 

estaduais, quais sejam, a atuação dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de 

Defesa do Consumidor (SNDC), especialmente o Ministério Público, por meio  da 

instauração de inquéritos civis e propositura de ações civis públicas, juridicamente 

fundamentadas , dentre outros argumentos, na aplicação, por analogia, da Lei nº 

9.656/98 e das normas regulamentadoras da Agência Nacional de Saúde 

suplementar. 
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2 O SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

ESTADUAIS DA BAHIA (PLANSERV) 

 

O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais da 

Bahia (PLANSERV) surgiu no ano de 1998, com a extinção do Instituto de 

Assistência e Previdência Social do Estado da Bahia (IAPSEB), visando oferecer 

‘’serviços de saúde no âmbito da promoção, prevenção, assistência curativa e 

reabilitação, prestados diretamente pelo Estado ou através de instituições 

referenciadas.’’1 

Trata-se de plano de saúde gerido pela Secretaria da Administração do 

Estado da Bahia (SAEB) através da Coordenação de Assistência à Saúde do 

Servidor (CAS), instituída no ano de 2001, por meio da lei nº 7.936/012, com o apoio 

do Conselho de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais 

(CONSERV). Tal órgão apresenta formação paritária entre representantes estatais e 

servidores públicos, criado quando da reorganização do PLANSERV, no ano de 

2005, com  o desígnio de ‘’propor diretrizes estratégicas e políticas de assistência à 

saúde dos servidores públicos estaduais.’’3 

O cadastro junto ao PLANSERV ocorre através de termo de adesão, sendo o 

mesmo facultado aos servidores públicos do Estado da Bahia. Efetivado tal registro, 

permite-se ao beneficiário titular, exceto aquele contratado sob o Regime Especial 

de Direito Administrativo (REDA), a inclusão de dependentes (se menores de 18 

anos), agregados (se maiores de 18 e menores ou iguais a 24 anos), cônjuge, 

companheiro, filho inválido, menores sob guarda, enteados, ex-pensionista e netos. 

Destaca-se que os serviços prestados pelo PLANSERV possuem tão 

somente área geográfica de cobertura no Estado da Bahia, conforme disposto no 

artigo 14, do Decreto n° 9.552, de 21 de setembro de 2005, que aprova o 

Regulamento do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos 

Estaduais. 

 Insta salientar que o PLANSERV não possui fins lucrativos, razão pela qual 

todo montante recolhido é revertido para a ampliação e qualificação dos serviços 

                                                           
1Disponível em: <http://siteftp.planserv.ba.gov.br/Paginas/Institucional/Default.aspx?idModulo=3&ID=3>. 
Acesso em: 17 jun. 2017. 
2Art. 6º da Lei n° 7.936/01. 
3Art. 9º, caput e § 2º da Lei n° 9.528/05. 
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prestados aos seus beneficiários.4 A arrecadação compõe-se pela contribuição dos 

beneficiários e do Estado, esta em valor estipulado nas respectivas propostas 

orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual, no percentual de 4% (quatro 

por cento) incidente sobre a base de cálculo definida no inciso II do art. 12 da lei 

9.528/2005, por outros recursos que venham a ser destinados ao plano, pelas 

receitas decorrentes de convênios ou contratos celebrados, bem como doações, 

legados e demais recursos consignados no orçamento do Estado.5 

 

2.1 NATUREZA JURÍDICA DO PLANSERV 

 

O Planserv é órgão vinculado a Administração Pública Direta, razão pela qual 

é desprovido de personalidade jurídica. Tem-se que os órgãos públicos são uma das 

partes integrantes da pessoa jurídica, sem, no entanto, com esta confundir-se6. 

Ilustra Celso Antônio Bandeira de Mello que os órgãos são ‘’círculos de atribuições 

[...] repartidos no interior da personalidade estatal.’’7 Assim, a natureza jurídica do 

Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais da Bahia é a de 

pessoa jurídica de direito público.  

Portanto, o ‘’órgão em si é despersonalizado’’, sendo exclusivamente um 

seguimento da pessoa jurídica8. Nos termos do artigo 70 do Código de Processo 

Civil, ‘’toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade 

para estar em juízo,’’9 por isso é que vigora a regra geral da inexistência da 

capacidade processual dos órgãos. Isso significa dizer que estes não estão aptos a 

compor nenhum dos polos da relação processual, posto que não preenchem o 

pressuposto processual da capacidade de ser parte. 

Contudo, ultimamente, a doutrina e a jurisprudência imprimem capacidade 

processual a determinados órgãos públicos, possibilitando a atuação destes na 

tutela de suas prerrogativas e competências, como ocorre na impetração de 

                                                           
4Secretaria da Administração do Estado da Bahia. Relatório de Gestão Planserv 2007-2014. p. 9. 
5Artigo 10 da Lei 9.528/2005. 
6DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 
646. 
7MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Apontamentos sobre os agentes públicos. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1975α, p. 69. 
8CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 
2016, p. 16. 
9Artigo 70 da Lei nº 13.105/16. 
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mandado de segurança por órgãos públicos de natureza constitucional.10 José dos 

Santos Carvalho Filho enfatiza que tal capacidade é uma ‘’excepcional 

personalidade judiciária’’11, conferida somente aos órgãos do alto escalão do Poder 

Público e válida mediante expressa disposição legal.  

Exemplo da imprescindibilidade de manifesta previsão legal da capacidade 

processual dos órgãos públicos é o artigo 82, III do CDC, que legitima ‘’as entidades 

e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade 

jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos 

por este código’’ a postular a liquidação e execução de indenização.   

Em suma, considerando que, a princípio, os órgãos públicos não possuem 

capacidade processual e que esta é atribuída excepcionalmente a órgãos mais 

elevados do Poder Público, dotados de constitucionalidade e para, principalmente, 

impetrar mandado de segurança em favor de suas competências. Arremata-se que 

para o Planserv prevalece a regra geral da ausência de capacidade de ser parte dos 

órgãos, sendo o Estado da Bahia a parte capaz a integrar o polo passivo das ações 

judiciais que venham ser propostas pelos usuários, conforme se extrai das decisões 

a seguir estudadas. 

Da análise das decisões, despachos e sentenças publicadas nos processos 

onde litigam os servidores e o Planserv, verifica-se que os juízes não admitem a 

capacidade processual do plano de saúde, ao proceder a intimação da parte 

demandante a fim de emendar a inicial, tendo em vista que o ajuizamento se deu 

face ao ‘’PLANSERV, mero órgão da administração centralizada estadual, 

destituído, pois, de capacidade de ser parte, devendo, por conseguinte, ser a 

demanda direcionada contra o ESTADO DA BAHIA.’’12 Ou, ainda, para ‘’fazer 

constar no polo passivo da demanda o Estado da Bahia, tendo em vista que o 

Planserv não possui personalidade jurídica própria.’’13 

                                                           
10CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 
2016, p. 16. 
11Ibidem., loc. cit. 
12BAHIA. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Procedimento Comum nº 0537407-
72.2017.8.05.0001. Juiz de Direito: Antônio Bosco de Carvalho Drummond. 6º Vara da Fazenda 
Pública da Comarca de Salvador. Salvador. 26 jun. 2017. Diário da Justiça Eletrônico, Bahia, 28 jun. 
2017. 
13BAHIA. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Procedimento Comum nº 0047070- 
15.2011.8.05.0001. Juiz de Direito: Ricardo D'Ávila. 5º Vara da Fazenda Pública da Comarca de 
Salvador. Salvador. 04 abr. 2017. Diário da Justiça Eletrônico, Bahia, 06 abr. 2017. 
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2.2 REGULAMENTAÇÃO: DECRETO 9.552/2005 

 

Quanto ao modus operandi, o Planserv classifica-se como plano de saúde de 

autogestão. Este consiste em um sistema hermético, limitado a um público singular, 

definido em normas regulamentares, notadamente na Resolução Normativa (RN) 

137/2006, da Agência Nacional de Saúde (ANS)14 e deve, essencialmente, possuir 

caráter assistencial e finalidade não lucrativa.15  

Não obstante o artigo 1º, inciso II, da Lei dos Planos de Saúde (LPS), dispor 

que as operadoras de planos de assistência à saúde constituídas, dentre outras, sob 

a modalidade de autogestão submetem-se às suas disposições, estas não se 

aplicam ao Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais da 

Bahia, pois o caput do citado artigo prevê que tais normas se referem apenas às 

pessoas jurídicas de direito privado16.  

Deste modo, o Planserv não está subordinado às disposições da LPS, 

tampouco às normas da ANS, sendo organizado por legislação própria, a saber, a 

Lei nº 9.528, de 22 de junho de 2005, regulamentada pelo Decreto nº 9.552, de 21 

de setembro de 2005. Saliente-se que a Lei nº 13.450/2015 alterou dispositivos do 

regulamento que organiza o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores 

Públicos Estaduais da Bahia. 

 

2.3 CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO 

 

Com o desígnio de alcançar o propósito do presente trabalho, busca-se 

demonstrar que a relação jurídica estabelecida entre o PLANSERV e seus 

beneficiários conforma-se enquanto de consumo. Para este fim, incumbe elencar os 

elementos formadores do aludido liame, que se dividem em subjetivos e objetivos. 

Os primeiros dizem respeito ao consumidor e ao fornecedor, conceitos relacionais17 

                                                           
14SAMPAIO, Aurisvaldo. Contratos de Plano de Saúde. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 
219-220. 
15Discorda deste entendimento Joseane Suzart Lopes da Silva (SILVA, Joseane Suzart Lopes 
da. Planos de saúde e boa-fé objetiva: uma abordagem crítica sobre os reajustes abusivos. 2. ed. 
rev., ampl. e atual. Salvador, BA: Juspodium, 2010), ao considerar que os planos de autogestão têm 
caráter lucrativo.  
16Lei nº 9.656/98. 
17BENJAMIN, Antônio Herman V; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de 
Direito do Consumidor. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 97. 
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que, dada tal natureza, devem ser analisados conjuntamente, pois se não houver, de 

um lado, um consumidor, e, de outro, fornecedor, não há relação consumerista. Já 

os segundos dizem respeito ao produto ou serviço. 

 

2.3.1 A incidência da Lei nº 8.078/90  

 

Numa concepção individual, o artigo 2º, caput, do CDC estabelece que o 

consumidor standard (padrão) é ‘’toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final’’18. Na lição de Maria Antonieta Zanardo, 

cuida-se do ‘’consumidor final de bens e serviços para sua utilização privada, 

abrangendo tanto o adquirente de bens de consumo como o usuário de serviços 

públicos e privados.’’19 

 Constata-se que o ponto vital para se aferir a presença do consumidor é a 

destinação fática e econômica do bem ou serviço, tendo em vista que jamais poderá 

ser usuário aquele que reaproveita o produto no mercado de consumo. Decerto, os 

associados ao Planserv utilizam-se dos serviços de saúde disponibilizados como 

destinatários finais, afinal, valem-se dos mesmos em benefício próprio, pretendendo 

a satisfação de suas necessidades, sem o animus de repassá-los a terceiros. 

Sob a ótica coletiva, o parágrafo único do supradito dispositivo legal equipara 

o consumidor a ‘’coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja 

intervindo nas relações de consumo,’’20 definindo o consumidor by standard 

(equiparado), que se distingue do consumidor standard (padrão) quanto a posição 

de destinatário final que este ocupa em relação aquele.  

Por outras palavras, o consumidor by standard (equiparado) é o terceiro que 

não é o destinatário final de produtos e serviços arrolados no caput do artigo 2º do 

CDC21, mas sim os indivíduos pertencentes a um grupo, categoria, ou classe ligados 

por uma relação jurídica, à luz do artigo 81, II do CDC.22 Entende Claudia Lima 

                                                           
18Artigo 2º da Lei n° 8.078/90. 
19DONATO, Maria Antonieta Zanardo. Proteção ao consumidor: conceito e extensão. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1993, p. 52. 
20Artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90. 
21BENJAMIN, Antônio Herman V; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de 
Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 115. 
22Artigo 81, II: ‘’A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser 
exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. II - interesses ou direitos coletivos, assim 
entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular 
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Marques que a regra contida no parágrafo único do artigo 2º do CDC é a mais geral 

das normas de extensão, de grande valor, dado seu ‘’caráter de norma genérica, 

interpretadora, aplicável a todos os capítulos e seções do Código.’’23 Nesse 

diapasão, resta claro que os aderentes do Planserv formam uma agremiação com 

interesses em comum.  

No tocante a ideia de fornecedor, o artigo 3º, caput, do CDC assim considera 

todos os participantes da cadeia produtiva, desde a fabricação até a comercialização 

do bem. Portanto, as pessoas físicas, jurídicas, de direito público e de direito 

privado, e os entes despersonalizados enquadram-se na definição legal, bem como 

aqueles que exercem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos 

e prestação de serviços. Desse modo, fornecedor é todo aquele que desempenha, 

no mercado de consumo, atividade econômica percebendo remuneração direta ou 

indireta.24 

Perante as ponderações acima tecidas, nota-se que o legislador, ao dispor 

sobre o conceito jurídico de fornecedor, o fez de modo amplo, sem tecer distinções 

quanto a natureza, regime jurídico ou nacionalidade do mesmo. Por isso é que tal 

conceito abarca desde empresas estrangeiras ou multinacionais, até o próprio 

Estado, ‘’podendo o ente estatal atuar diretamente ou por intermédio de seus órgãos 

ou entidades, quando realizando atividades de fornecimento de produtos ou serviços 

no mercado de consumo.’’25  

Sabe-se que, constantemente, o CDC é aplicado nas relações em que os 

entes de direito público prestam serviços essenciais à sociedade, como o de 

fornecimento de água encanada, luz elétrica e tratamento da rede esgoto, situação 

                                                                                                                                                                                     
grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação 
jurídica base.’’ 
23BENJAMIN, Antônio Herman V; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de 
Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 115. 
24SILVA, Joseane Suzart Lopes da. O Direito do Consumidor Brasileiro à Informação sobre a Garantia 
Legal dos Bens diante de Vícios: a imprescindível Hermenêutica Constitucional em busca da 
Efetividade. 2013, p. 102. Disponível em: 
<https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/15303/1/JOSEANE%20SUZART%20LOPES%20DA%20SIL
VA.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2017. 
25SILVA, Clarisse Gomes Falcão da. Planos de saúde dos servidores públicos: a imprescindível 
aplicação do microssistema consumerista para a resolução de conflitos prejudiciais aos usuários. In: 
SILVA, Joseane Suzart Lopes da; ARAÚJO, Ana Paula Russo de; BORGES, Lázaro Alves (Org.). 
Planos de Saúde e erro médico - como o consumidor pode se proteger de práticas abusivas. 
Salvador: Paginae, 2016, p. 272. 
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que certifica a inexistência de ‘’qualquer impedimento no sentido de que o Estado da 

Bahia, por meio da sua Secretaria da Administração, figure como fornecedor de 

serviços de saúde no Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado.’’26  

Por seu turno, os itens objetivos da relação jurídica consumerista não 

carecem de presença simultânea, ou seja, basta a verificação de apenas um deles 

para a configuração da acenada relação. O parágrafo primeiro do artigo 3º do CDC 

amplia a definição do que vem a ser o produto, instituindo que qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial será considerado produto objeto da relação de 

consumo, sempre que adquirido pelo consumidor com intuito de retirar do âmbito de 

atuação do fornecedor o produto ou obter a efetiva concretização do serviço, 

alterando o plano naturalístico, esgotando diretamente a sua essência.27 

De igual modo, o parágrafo segundo do aludido artigo buscou submeter o 

maior número de serviços possíveis a sua proteção, excluindo, de maneira 

expressa, aqueles oriundos das relações de trabalho, ao firmar que serviço é a 

atividade remunerada, inserida no mercado de consumo.28   

Atine-se ao fato de que são duas as características intrínsecas do conceito de 

serviço, quais sejam, a exigência de remuneração e da atuação do fornecedor como 

agente econômico no mercado de consumo, não sendo o intuito lucrativo ingrediente 

do conceito de fornecedor. Perante a este ponto, argumenta-se, em oposição a 

aplicação do microssistema consumerista, o cunho não lucrativo do Planserv, como 

dito no tópico anterior. Contudo, tal premissa não se sustenta, posto que a condição 

de fornecedora das pessoas jurídicas operadoras de planos de saúde independe da 

natureza e do caráter lucrativo desta última.  

O segundo elemento conceitual da definição jurídica de fornecedor no direito 

brasileiro é o de mercado de consumo, expressão fluida que se compõem pela 

necessidade de oferta irrestrita aos interessados, visando a obtenção de vantagens 

                                                           
26SILVA, Clarisse Gomes Falcão da. Planos de saúde dos servidores públicos: a imprescindível 
aplicação do microssistema consumerista para a resolução de conflitos prejudiciais aos usuários. In: 
SILVA, Joseane Suzart Lopes da; ARAÚJO, Ana Paula Russo de; BORGES, Lázaro Alves (Org.). 
Planos de Saúde e erro médico - como o consumidor pode se proteger de práticas abusivas. 
Salvador: Paginae, 2016, p. 273. 
27SILVA, Joseane Suzart Lopes da. O Direito do Consumidor Brasileiro à Informação sobre a Garantia 
Legal dos Bens diante de Vícios: a imprescindível Hermenêutica Constitucional em busca da 
Efetividade. 2013, p. 84. Disponível em: 
<https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/15303/1/JOSEANE%20SUZART%20LOPES%20DA%20SIL
VA.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2017. 
28Art. 3º, § 2º da Lei n° 8.078/90. 
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econômicas, por parte dos fornecedores e das necessidades diante da aquisição do 

produto ou serviço, por parte dos consumidores.29  

Em virtude destes apontamentos, resta evidente a natureza mercadológica do 

Planserv, confessada pelo próprio plano em seu relatório de gestão, que apresenta a 

identidade organizacional do mesmo por meio dos valores, da missão e da visão 

adotadas pela instituição, sendo esta última a de ‘’ser reconhecido como a melhor 

assistência em saúde suplementar do Estado da Bahia.’’30 

O referido balanço faz ainda alusão a vocábulos típicos de ambientes 

corporativos, tais como ‘’marca’’ e ‘’mercado de saúde suplementar’’, destacando 

também que o sistema de assistência à saúde dos servidores públicos estaduais da 

Bahia é o ‘’terceiro maior plano do Norte/Nordeste, com cerca de ¼ deste mercado, 

e o maior da Bahia atuando como um gigante do setor’’31, além de agregar a função 

de ‘’regulador do mercado, pois possui capacidade técnica e financeira para lançar 

inovações no mercado e estabelecer parâmetros de relacionamento e negociação 

com a rede credenciada.’’32 

Ademais, o enunciado da Súmula de nº 9, editada pelo Tribunal de Justiça do 

Estado da Bahia, ratifica a conclusão de que o microssistema consumerista 

guarnece a atuação do PLANSERV, ao estatuir que ‘’aplicam-se as disposições do 

Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas travadas entre o PLANSERV 

e seus filiados.’’33 Este consagrado entendimento dos Tribunais, diante de ações 

semelhantes, é conhecido como persuasivo, posto que pode, ou não, ser adotado 

pelos julgadores, ao contrário das súmulas vinculantes, que, como a própria 

nomenclatura evidencia, é de teor obrigatório.  

 

2.3.2 Revisão jurisprudencial 

 

                                                           
29MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2016, p. 179. 
30BAHIA. Secretaria da Administração do Estado da Bahia. Relatório de Gestão Planserv 2007-2014. 
p.8. 
31Ibidem., p. 9. 
32Ibidem, loc. cit. 
33BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Súmula nº 9. Disponível em: 
<http://www5.tjba.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=93862>. Acesso em: 03 jul. 
2017. 
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Ao realizar pesquisa relativa às decisões judiciais emitidas pelos magistrados 

do Estado da Bahia, em litígios dos servidores públicos estaduais face ao 

PLANSERV, verifica-se que tais julgadores aplicam o enunciado da Súmula de nº 9 

do TJ/BA, identificando a existência da relação de consumo entre as partes litigantes 

e, por consequência, fazendo incidir o regramento do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor, conforme se depreende dos vereditos subsequentes. 

Da sentença proferida no bojo do procedimento comum tombado sob o nº 

0105535-51.2010.8.05.0001, esclareceu o magistrado que o enunciado da Súmula 

de nº 9 do TJBA pacificou a controvérsia relativa à aplicabilidade da legislação 

consumerista aos litígios envolvendo o PLANSERV e seus beneficiários, deixando 

claro que a relação jurídica havida entre estas partes é de consumo e, portanto, 

deve ser regida pelo CDC, o que implica dizer que os princípios e garantias 

mitigadoras da vulnerabilidade do consumidor, parte hipossuficiente da relação, são 

aplicáveis ao caso dos autos.34 

Coadunando-se com a interpretação supramencionada, o convencimento do 

meritíssimo na ação de indenização reparatória de danos de nº 0014460-

33.2007.8.05.0001, orientou-se no sentido de que não restam dúvidas quanto a 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na presente relação entre a 

autora e o PLANSERV, afirmado que o enunciado da súmula nº 9 superou, 

terminantemente, a questão.35 

Nessa toada, em sentença proferida nos autos do procedimento comum de 

obrigação de fazer/não fazer de nº 0367823-80.2012.8.05.0001, frisou o juiz que o 

Estado da Bahia ao prestar, mediante remuneração, serviços de saúde a pessoas 

que o utilizam como destinatários finais, encaixa-se, perfeitamente, na imagem de 

fornecedor apresentada no CDC, daí porque os magistrados tendem a deliberar pela 

aplicação das normas de proteção ao consumidor nas relações travadas entre o 

usuário do PLANSERV e este, pois, há, no conceito de fornecedor, lugar para se 

enquadrar tanto o PLANSERV, como ente despersonalizado, quanto o Estado da 

Bahia, como pessoa jurídica de direito público.  

                                                           
34BAHIA. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Procedimento Comum nº 0105535-
51.2010.8.05.0001. Juiz de Direito: Mário Soares Caymmi Gomes. 8º Vara da Fazenda Pública da 
Comarca de Salvador. Salvador. 08 jun. 2017. Diário da Justiça Eletrônico, Bahia, 22 jun. 2017. 
35BAHIA. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Procedimento Comum nº 0014460-
33.2007.8.05.0001. Juiz de Direito: Manoel Ricardo Calheiros D'Avila. 5º Vara da Fazenda Pública da 
Comarca de Salvador. Salvador. 22 jun. 2017. Diário da Justiça Eletrônico, Bahia, 26 jun. 2017. 
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Ressaltou, por fim, que se o CDC é aplicado nas relações em que os entes de 

direito público prestam serviços essenciais à sociedade - como serviços de 

fornecimento de água, luz e esgoto -, deve, igualmente, ser aplicado no caso da 

assistência à saúde, bem como que o fato de o PLANSERV ser custeado pelo 

Estado da Bahia, não afasta a incidência do CDC, pois é, também, um serviço 

custeado pelos servidores públicos estaduais (ora consumidores) que aderirem 

voluntariamente ao plano.36 

Em harmonia, o juiz da Quinta Vara da Fazenda Pública da Comarca de 

Salvador-BA, ao sentenciar a ação de nº 0112435-50.2010.8.05.0001, utilizou, para 

fundamentar sua decisão, o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de 

Justiça no Recurso Especial nº 469.911/SP, o qual destaca que a relação de 

consumo caracteriza-se pelo objeto contratado, no caso a cobertura médico-

hospitalar, sendo desinfluente a natureza jurídica da entidade que presta os 

serviços, ainda que se diga sem caráter lucrativo, mas que mantém plano de saúde 

remunerado.37 

Nesse passo, na condição de segurado do PLANSERV, o autor passou a 

utilizar os serviços prestados pelo plano como destinatário final, não havendo 

dúvida, por outro viés, quanto à posição de fornecedor ocupada pelo Estado da 

Bahia (pessoa jurídica de direito público) e pelo próprio PLANSERV (ente 

despersonalizado), a teor do disposto no art. 3º da Lei 8078/90. Sintetizando que o 

segurado/beneficiário do PLANSERV, amparado nas normas protecionistas do CDC, 

poderá coibir as práticas abusivas eventualmente advindas das relações contratuais 

travadas com o aludido plano de saúde.38 

No âmbito das decisões colegiadas, os julgamentos exarados em primeira 

instância são reiterados pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme se 

observa das ementas abaixo colacionadas. A Terceira Câmara Cível do aludido 

Conselho negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado da 
                                                           
36BAHIA. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Procedimento Comum nº 0367823-
80.2012.8.05.0001. Juiz de Direito: Manoel Ricardo Calheiros D'Avila. 5º Vara da Fazenda Pública da 
Comarca de Salvador. Salvador. 29 jun. 2017. Diário da Justiça Eletrônico, Bahia, 03 jul. 2017. 
37BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 469.911/SP, da Quarta Turma, Brasília, 
DF, 10 mar. 2008. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=752983&
num_registro=200201237954&data=20080310&formato=PDF>. Acesso em 01 ago. 17. 
38BAHIA. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Procedimento Comum nº 0112435-
50.2010.8.05.0001. Juiz de Direito: Manoel Ricardo Calheiros D'Avila. 5º Vara da Fazenda Pública da 
Comarca de Salvador. Salvador. 01 out. 2015. Diário da Justiça Eletrônico, Bahia, 05 out. 2015. 
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Bahia, a fim de reformar a sentença que que julgou procedente o pedido, 

determinando ao PLANSERV autorizar, em favor do autor, a cirurgia para tratamento 

de hérnia discal lombar, com utilização de todos os materiais solicitados pelo médico 

responsável.  

Em resposta, arguiu o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores 

Públicos Estaduais da Bahia que inexiste relação de consumo entre as partes, mas 

sim uma regra constitucional, que instituiu o PLANSERV como um benefício 

previdenciário, não se confundindo com o disposto no art. 196 da CF, que é atendido 

pelas políticas públicas de combate e prevenção de doenças, pelas redes 

hospitalares públicas, com a realização de convênios e pela inaplicabilidade do 

PLANSERV a Lei 9656/98, pois este é um plano de saúde fechado, que só pode se 

beneficiar o servidor público e seus dependentes.39  

Acordaram os togados, à unanimidade, que não assistiu razão ao apelante, 

porque a própria Constituição, retira do Estado a titularidade exclusiva na prestação 

dos serviços de saúde, educação, previdência e assistência social, permitindo, 

assim, a livre atuação privada, sob regime especial. Essas atividades são 

denominadas "serviços de relevância pública". Logo, quando o Estado interfere, 

suplementarmente, na economia, oferecendo serviço de seguro-saúde a seus 

servidores, não poderá se afastar da disciplina do Código de Defesa do 

Consumidor.40 

Igualmente, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, ao 

apreciar o recurso de apelação interposto por este Estado contra a sentença que 

condenou o PLANSERV ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a 

título de danos morais, e R$ 212,90 (duzentos e doze reais e noventa centavos), a 

título de danos materiais, foi unânime na negativa de provimento ao recurso.  

Do acordão em avaliação, interessa o argumento da parte apelante, qual seja, 

a de que no caso em comento inexiste relação de consumo, bem como a cognição 

                                                           
39BRASIL. Tribunal de Justiça da Bahia. Apelação Cível nº 0084307-59.2006.8.05.0001. Des. Carlos 
Alberto Dultra Cintra – 3.C. Cível –julg. 17 jan. 2012. Disponível em: <https://tj-
ba.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/115379767/apelacao-apl-843075920068050001-ba-0084307 
5920068050001/inteiro-teor-115379776?ref=juris-tabs>. Acesso em: 26 jun. 2017. 
40BRASIL. Tribunal de Justiça da Bahia. Apelação Cível nº 0084307-59.2006.8.05.0001. Des. Carlos 
Alberto Dultra Cintra – 3.C. Cível –julg. 17 jan. 2012. Disponível em: <https://tj-
ba.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/115379767/apelacao-apl-843075920068050001-ba-0084307 
5920068050001/inteiro-teor-115379776?ref=juris-tabs>. Acesso em: 26 jun. 2017. 
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do órgão colegiado acerca deste, qual seja, a de que não se pode olvidar que a 

relação travada entre partes em litígio é, efetivamente, de natureza consumerista, 

submetendo-se aos ditames do CDC, interpretando-se as disposições contratuais 

em favor do consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, 

sobretudo no particular, em que o procedimento prescrito objetiva salvaguardar a 

integridade do direito à vida saudável do paciente.  

Salientou ainda o egrégio Tribunal que na hipótese em apreço, o Estado 

desempenha uma atividade econômica em pé de igualdade com a iniciativa privada, 

sujeitando-se, portanto, ao mesmo regime jurídico que rege as atividades dos 

particulares. Logo, quando o Estado interfere de forma suplementar na economia, 

oferecendo serviço de seguro-saúde a seus servidores, não poderá se afastar da 

disciplina do Código de Defesa do Consumidor Neste sentido, como os associados 

do PLANSERV pagam pela prestação do plano de saúde, resta inegavelmente 

tipificada a relação consumerista e por conseguinte, deve ser garantido àquele que 

cumpriu a prestação pactuada a disponibilização do melhor serviço, somente 

alcançada, nesta hipótese, com a realização de todos os procedimentos adequados 

ao correto tratamento da saúde da paciente.41 

Por todo exposto, constata-se que o vínculo firmado entre o usuário e o 

PLANSERV ajusta-se à relação jurídica de consumo, pois naquela encontram-se 

presentes todos os pressupostos ensejadores desta última, quais sejam, a figura do 

consumidor, neste contexto, pessoa física que utiliza, como destinatária final, o 

serviço de assistência à saúde, atividade desenvolvida pelo fornecedor, Estado da 

Bahia, pessoa jurídica de direito público.  

 

 

 

                                                           
41BRASIL. Tribunal de Justiça da Bahia. Apelação Cível nº 0322699-74.2012.8.05.0001, Des. 
Maurício Kertzman Szporer – 2. C. Cível – julg. Disponível em: 
<http://esaj.tjba.jus.br/pastadigitalsg/abrirDocumentoEdt.do?origemDocumento=M&nuProcesso=0322
69974.2012.8.05.0001&cdProcesso=P00305H8Y0000&cdForo=900&tpOrigem=2&flOrigem=S&nmAli
as=SG5BA&cdServico=190102&ticket=%2BkGH2JgeHJ6JVKTIMdqe8tomuDTdkpbQ2sGp0Y9dfvBw
MDM7ikq0EFOP6tOTFMaU86jO2mZJyaDqzjcEyeIyCg%2FDOsrY%2F73wmrzrGjyW9w5QNMBWvb7
LdUf892TFERNelGcjqcG0FhCQFcAaZUbSoenwElF7QKPc8N%2F9TNDjTUaMTr7pOGUZx0rScWPel
n11>. Acesso em: 26 jun. 2017. 
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3 PRINCIPAIS PRÁTICAS ABUSIVAS ADOTADAS PELO PLANSERV 

 

  Em regra, os convênios de planos de saúde correspondem aos denominados 

contratos de adesão, que se caracterizam por, preliminarmente, apresentarem todas 

as suas cláusulas, não permitindo aos "contratantes" a possibilidade de discutirem, 

previamente, as mesmas. Nas palavras de Antônio Carlos Lima de Jesus, ‘’as 

operadoras de planos de saúde prestam um serviço a seus clientes, mediante um 

contrato de adesão de trato sucessivo,’’42 sendo comum a inserção de cláusulas 

abusivas nestas figuras contratuais.43  Sobre a temática, afirma Cláudia Lima 

Marques que: os consumidores manterão relações de convivência e dependência 

com os fornecedores desses serviços de saúde,’’ por anos, pagando mensalmente 

suas contribuições, seguindo as instruções (por vezes exigentes e burocráticas) 

regulamentadoras dos fornecedores.’’44  

 Destaca-se que nos contratos de adesão, é o fornecedor quem estabelece, 

unilateralmente, as normas destinadas a regular o vínculo jurídico, fixando direitos e 

obrigações recíprocos. No entanto, este não deve abusar da sua posição contratual 

para impor, ao consumidor, normas e cláusulas que o façam suportar gastos 

desnecessários, destruam seu patrimônio, ou que o exponham a situações 

constrangedoras.45 

Neste sentido, a definição legal dos contratos de adesão46 aponta para dois 

pressupostos, quais sejam, a definição unilateral de seu conteúdo e a 

                                                           
42JESUS, Antônio Carlos Lima de. Aplicabilidade do direito do consumidor no direito à saúde. In: 
ROSA, Corina; PIMENTEL, Diego; SILVA, Rômulo (Org.). Direito do consumidor aplicado ao direito à 
saúde: análise de julgados. Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana, 2017, p. 
222. Disponível em: 
<http://www.uefs.br/modules/documentos/get_file.php?curent_file=3188&curent_dir=1772>. Acesso 
em: 04 ago. 2017. 
43Conforme Arnaldo Rizzardo (et al. Planos de Assistência e Seguros de Saúde. Lei nº 9656, de 3 de 
junho de 1998. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 19), os contratos de trato sucessivo ou 
execução continuada, são aqueles destinados a ‘’vigorar por um período determinado de tempo. 
Durante a sua existência, vem sempre acompanhado o risco, podendo ocorrer as eventualidades 
assinaladas no contrato entre o seu início e o seu término.’’  
44MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 7. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 123. 
45ALVES, Karina Alamino. Práticas Abusivas das Operadoras de Planos de Saúde. Disponível em:      
<https://kalamino22.jusbrasil.com.br/artigos/243804305/praticas-abusivas-das-operadoras-de-planos-
de-saude>. Acesso em: 12 ago. 2017. 
46Segundo João Bosco Leopoldino da Fonseca (Cláusulas abusivas nos contratos. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1998, p. 108), ‘’a lei define o contrato de adesão como aquele cujas cláusulas 
tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor 
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impossibilidade de modificação das cláusulas por parte do consumidor.  Tratam-se 

de relações jurídicas decorrentes do fenômeno da contratação em massa, nas quais 

os termos do ajuste são pré-determinados pelo prestador de serviços, 

independentemente da participação do consumidor que adere aos mesmos sem que 

haja discussão de tais cláusulas. Saliente-se que, ainda que as partes tenham a 

possibilidade de debater os termos do contrato, o conteúdo da avença não será 

substancialmente alterado, modificando ou retirado qualquer cláusula do contrato.47 

Neste contexto, sabe-se que a atual sociedade consumerista é marcada pela 

unilateralidade da produção,48 ou seja, uma das partes contratantes é 

privilegiadamente responsável por ditar à outra as regras do fornecimento de 

produtos e serviços, sem a adequada participação desta. Neste sentido, ‘’a 

assinatura do consumidor mais se aproxima do preenchimento de um formulário do 

que de um instrumento contratual clássico.’’49 Portanto, ‘’o usuário de planos de 

saúde também se encontra exposto às prerrogativas e aos contratos impostos pela 

outra parte.’’50 

Assim, presentes as características da unilateralidade e da inalterabilidade, 

não há que se falar em especificações relativas a cada contratante, posto que o 

contrato é elaborado para um número indeterminado de consumidores, em caráter 

de generalidade. Conclui-se que a contratação de plano de saúde é de adesão, nos 

termos do artigo 54 do CDC, que, em seu parágrafo quarto,51 atribui ao fornecedor 

de produtos e serviços o dever de informar ao consumidor quando as cláusulas por 

ele impostas implicarem limitação de seus direitos. Ressalte-se também que a 

                                                                                                                                                                                     
de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente o seu 
conteúdo.’’   
47SOUZA, Amanda Thais Zanchi de. Os planos de saúde como contratos de consumo. Disponível em: 
<http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/2060/Os-planos-de-saude-como-contratos-de-consumo>. 
Acesso em 13 ago. 2017. 
48ALMEIDA, Fabrício Bonzan de. Direito do Consumidor Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 
719. 
49Ibidem., p. 840. 
50SILVA, Rômulo Ruan Santos da; VIEIRA, Victória Andrade. A razoabilidade do direito à saúde 
através do Código de Defesa do Consumidor: Uma análise dos planos de saúde. In: ROSA, Corina; 
PIMENTEL, Diego; SILVA, Rômulo (Org.). Direito do consumidor aplicado ao direito à saúde: análise 
de julgados. Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana, 2017, p. 16. Disponível 
em: <http://www.uefs.br/modules/documentos/get_file.php?curent_file=3188&curent_dir=1772>. 
Acesso em: 04 ago. 2017. 
51Artigo 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. § 4°. As cláusulas que 
implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua 
imediata e fácil compreensão.’’ 
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introdução de cláusulas individualmente discutidas não altera a natureza do contrato, 

consoante a previsão do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal.52 

 Importa observar que as garantias trazidas pelo Código de Defesa do 

Consumidor no tocante à proteção da saúde não se limitam aos produtos ou 

serviços adquiridos no mercado. Elas se estendem aos atendimentos que ainda não 

foram prestados, mas que podem vir a ser, em caso de necessidade, como ocorre, 

por exemplo, nos planos de saúde.53 

Ante o exposto, não restam dúvidas de que a transação realizada entre o 

PLANSERV e seus beneficiários configura uma espécie de contrato de adesão, 

tendo em vista que, nos termos do artigo 1º, §2º da Lei nº 9.528/05, 54 e do Decreto 

nº 9.552/05, que aprova o regulamento do Sistema de Assistência à Saúde dos 

Servidores Públicos Estaduais da Bahia, a associação ao sistema é facultativa, e se 

dará nos moldes do regulamento.55 

Deste modo, para que objetivo do presente trabalho seja atingido, procede-se, 

nesta ocasião, a necessária análise do aludido regimento, a fim de identificar as 

cláusulas abusivas nele inseridas e relacioná-las, neste sentido, ao quanto previsto 

no Código de Defesa do Consumidor, bem como à demais situações de 

abusividade, ainda que não previstas na legislação mencionada. 

 

3.1  ARTIGO 9º, I, ARTIGO 13, III, ‘’B’’ VANTAGEM  EXCESSIVAMENTE 

ONEROSA PARA O CONSUMIDOR 

 

                                                           
52Artigo 54, § 1°: ‘’A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do 
contrato.’’ 
53SILVA, Rômulo Ruan Santos da; VIEIRA, Victória Andrade. A realizabilidade do direito à saúde 
através do Código de Defesa do Consumidor: Uma análise dos planos de saúde. In: ROSA, Corina; 
PIMENTEL, Diego; SILVA, Rômulo (Org.). Direito do consumidor aplicado ao direito à saúde: análise 
de julgados. Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana, 2017, p. 16. Disponível 
em:<http://www.uefs.br/modules/documentos/get_file.php?curent_file=3188&curent_dir=1772>. 
Acesso em: 04 ago. 2017. 
54Artigo 1º, §2º da Lei nº 9.528/05: ‘’O ingresso no Sistema de que trata esta Lei será facultativo, 
mediante Termo de Adesão e se dará nos moldes definidos no Regulamento.’’ 
55Destaca José Gilmar Bertolo (Manual Prático do Consumidor. 2. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: 
Mizuno, 2010, p. 71) que ‘’são demasiadamente tormentosas as relações contratuais relativas aos 
planos de seguro de saúde, pois envolvem contratos de adesão que obrigam os contratantes a 
sujeitar-se a clausulas pré-redigidas e que lhe são impostas pela previdência privada, ante a falência 
da previdência e da saúde pública do Brasil e da ineficiência do Estado em coibir as obrigações 
iniquas, abusivas e incompatíveis, impostas pelos planos privados, que transgredem as normas de 
ordem pública estabelecidas na Lei Consumerista.’’  
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Nos termos do artigo 9º, inciso I, do Decreto nº 9.552/05, poderão ser 

beneficiários do PLANSERV, na condição de dependentes, ‘’o(a) cônjuge ou o(a) 

companheiro(a), desde que não preencha os requisitos para ser beneficiário titular.’’ 

De igual modo, o artigo 13, inciso III, ‘’b’’, dispõe que a perda da qualidade de 

beneficiário ocorrerá, para os agregados, quando estes reunirem as condições para 

serem titulares. Assim, o funcionário público do Estado que esteja cadastrado como 

agregado, encontra-se, segundo o PLANSERV, em situação de irregularidade 

cadastral, pois a Lei nº 9.839/05, que altera dispositivos da Lei nº 9.528/05 incluiu o 

artigo 12, parágrafo 2º, que não permite tal circunstância.56 

Imperioso destacar que, segundo o artigo 10 da Lei nº 9528/05, o custeio do 

Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais se dá em 

‘’valores proporcionais ao respectivo nível de remuneração, de acordo com as faixas 

estabelecidas na tabela’’57 de contribuição, somado, dentre outras fontes e receitas, 

ao subsídio governamental. Ocorre que as recentes alterações trazidas pela Lei nº 

13450/15 aumentaram a faixa de colaboração relativa aos beneficiários agregados e 

aos cônjuges, passando o recolhimento dos mesmos, a ser realizado, 

respectivamente, no valor integral do titular e de 50% do valor da parcela deste para 

os consortes. 

De certo, a maior onerosidade ao consumidor afetou diretamente a relação 

deste com o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais da 

Bahia, pois, para alguns as mensalidades triplicaram,58 como se verifica no caso de 

uma professora aposentada, que, para manter o seu benefício e o de mais seis 

agregados, terá de arcar com o triplo do valor anteriormente pago, sendo que, nas 

palavras da mesma, um deles ‘’precisa do PLANSERV, pois é diabética.”59 A 

entrevistada argumentou ainda que ‘’a cobrança pelo valor integral da mensalidade é 

                                                           
56Artigo 3º da Lei nº 9.839/05: ‘’Fica acrescido à mencionada Lei nº 9.528/2005 o art. 23, com o 
enunciado abaixo indicado, renumerando-se os artigos subsequentes. 
Art. 23. O dependente e o agregado que preencham os requisitos para ser beneficiário titular, deverá 
promover, junto à Coordenação de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais, da 
Secretaria da Administração, a atualização da sua condição no prazo de 90 (noventa) dias a contar 
da vigência desta Lei, sob pena de ter esta atualização cadastral feita de ofício, com cobrança 
retroativa à data de vigência desta Lei.’’ 
57 Artigo 10, I, ‘’a’’, da Lei nº 9.528/05. 
58Conforme apurou a reportagem realizada pelo Jornal Correio. RIBEIRO, N. Faça as contas: 
mudança de regra terá impacto nas mensalidades do Planserv. Correio. Salvador, 22 out. 2015. 
Disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/faca-as-contas-mudanca-de-regra-tera-
impacto-nas-mensalidades-do-planserv/>. Acesso em 13 ago. 2017. 
59Loc. cit. 
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abusiva’’60 e que as mudanças influenciarão nas despesas que ela já custeia, uma 

vez que há outras obrigações a serem adimplidas, motivo pelo qual na hipótese de 

não conseguir adequar-se ao novo orçamento, será obrigada a retirar as agregadas 

do plano.61 

Dispõe o artigo 51, X do Código de Defesa do Consumidor que se consideram 

abusivas as cláusulas que ‘’permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, 

variação do preço de maneira unilateral.’’ O parágrafo primeiro, inciso III, do mesmo 

da mesma legislação traz a presunção de abusividade das vantagens que, dentre 

outras, ‘’se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a 

natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias 

peculiares ao caso.’’62 

 

3.1.1 Artigo 11, parágrafo único, da Lei nº 13.450/15: venda casada 

 

Segundo o parágrafo terceiro do artigo 14 do Decreto nº 9.552/05, ‘’as 

internações serão feitas em enfermarias ou quartos individuais a depender do tipo 

de assistência escolhida pelo beneficiário, básica ou especial, respectivamente.’’  A 

Lei nº 13.450/15, esclarece, em seu artigo 11, que o integrante da assistência básica 

poderá optar, a qualquer tempo, pela categoria especial, mediante requerimento, 

passando a ter direito ao internamento hospitalar em apartamento privativo. E, nos 

termos do parágrafo único da aludida legislação, a preferência pelo plano especial 

implica na inclusão do beneficiário titular e de todos os seus dependentes e 

agregados, ‘’mediante o pagamento da complementação mensal equivalente ao 

valor de 01 (uma) consulta médica eletiva por beneficiário inscrito.’’63  

                                                           
60Conforme apurou a reportagem realizada pelo Jornal Correio. RIBEIRO, N. Faça as contas: 
mudança de regra terá impacto nas mensalidades do Planserv. Correio. Salvador, 22 out. 2015. 
Disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/faca-as-contas-mudanca-de-regra-tera-
impacto-nas-mensalidades-do-planserv/>. Acesso em 13 ago. 2017. 
61Loc. cit. 
62Sobre o tema, João Bosco Leopoldino Fonseca (Cláusulas abusivas nos contratos. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1998, p. 191) afirma que procurou o legislador, fixar critérios objetivos para 
identificação das cláusulas abusivas, bastando, para tanto, ‘’verificar no texto do contrato se existe 
uma clausula cujo o teor coincida com o conteúdo proibido pela lei.’’ 
63Artigo 11, parágrafo único, da Lei nº 13.450/15: ‘’O beneficiário integrante da assistência básica do 
Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais poderá optar, a qualquer tempo, 
pela assistência especial, mediante requerimento, passando a ter direito a internações hospitalares 
em apartamento privativo, após cumprimento da carência definida em Regulamento. Parágrafo único 
- A opção de que trata o caput deste artigo implicará a inclusão do beneficiário titular e de todos os 
seus dependentes e agregados, mediante o pagamento da complementação mensal equivalente ao 
valor de 01 (uma) consulta médica eletiva por beneficiário inscrito.’’ 
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Neste ponto, sublinha-se o fato de que, ‘’quando solicitado, o plano especial 

acarreta o desconto a todo grupo familiar’’64, configurando a prática abusiva da 

venda casada, conforme dispõe o artigo 39, I do Código de Defesa do Consumidor.65 

Tal mecanismo consiste em ‘’condicionar a compra de um produto ou serviço à 

aquisição de outro, sem necessidade técnica para isso.’’66 Na lição de Claudia Lima 

Marques, ‘’tanto o CDC como a Lei Antitruste proíbem que o fornecedor se 

prevaleça de sua superioridade econômica ou técnica para determinar condições 

negociais desfavoráveis ao consumidor.’’67  

Insta salientar que se tratam de situações que violam o artigo 6º, inciso II, do 

CDC68, pois ofendem a liberdade de escolha do comprador quanto ao que deseja 

consumir. Nas palavras de Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin, o 

fornecedor não pode obrigar o consumidor a obter quantidade maior que as suas 

necessidades. Explica o autor que ‘’se o consumidor quer adquirir uma lata de óleo, 

não é lícito ao fornecedor condicionar a venda à aquisição de duas outras 

unidades.’’69 Transpondo o paradigma narrado para a imposição do PLANSERV, 

trocam-se as latas de óleo pelo internamento hospitalar em apartamento ou 

enfermaria. Então, se o beneficiário opta, por reputar menos oneroso ou 

desnecessária, dada a quantidade de vezes que utilizará, ou por qualquer outro 

motivo que melhor lhe sirva, por exemplo, pelo leito privativo somente para o seu 

cônjuge, será obrigado a fazer a mesma escolha para si, pois outra alternativa não 

lhe é dada.  

                                                           
64ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Planserv: Perguntas 
Frequentes. Salvador. Disponível em: 
<http://siteftp.planserv.ba.gov.br/Paginas/Generico/Conteudo.aspx?idModulo=120&ID8=>. Acesso 
em: 22 ago. 2017. 
65Artigo 39, I da Lei 8.0978/90. ‘’Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre 
outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de 
outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.’’ 
66INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Saiba o que é venda casada. 2016. 
Disponível em: <https://www.idec.org.br/consultas/dicas-e-direitos/saiba-o-que-e-a-venda-casada>. 
Acesso em: 22 ago. 2017. 
67MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao 
Código de Defesa do Consumidor. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 531. 
68‘’Artigo 6º da Lei 8.0978/90. ‘’São direitos básicos do consumidor: II - a educação e divulgação sobre 
o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas 
contratações.’’ 
69GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos 
Autores do Anteprojeto. 9. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 380. 
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A fim de demonstrar como a disposição contratual em estudo onera 

excessivamente o consumidor, será realizada uma simulação da contribuição, 

considerando o homem médio padrão, baseada numa família composta por seis 

pessoas: um casal, dois filhos e dois netos, todos maiores de 24 (vinte e quatro) 

anos, sendo, na hipótese, a faixa de remuneração do beneficiário titular de R$ 

1.050,00 (hum mil e cinquenta reais). Optando pelo internamento em apartamento 

individualizado, a assistência, para todo o grupo, custará, mensalmente, o importe 

de R$ 835,21(oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos)70, sendo que 

deste valor R$ 390,00 (trezentos e noventa reais)71 diz respeito à complementação 

relativa a modalidade eleita. Note-se que praticamente metade da contribuição do 

servidor destina-se ao padrão de acomodação selecionado, atestando que, em 

determinadas faixas de contribuição, o usuário pagará mais pela acomodação em 

apartamento do que pela própria assistência. 

Supondo que, do agrupamento familiar citado, somente um dos membros 

necessite, com frequência, fazer uso do quarto hospitalar. Sendo este o caso, seria 

viável, sob a ótica da condição menos onerosa ao consumidor, que apenas tal 

parente permanecesse na modalidade especial de internação. Feita esta opção, o 

valor pago pelo núcleo seria de R$ 510,21 (quinhentos e dez reais e vinte e um 

centavos).72 Merece destaque a redução no importe de R$ 325,00 (trezentos e vinte 

e cinco reais), ou seja, aproximadamente, 40% da quantia final. 

Conclui-se que persiste, portanto, a abusividade da conduta, visto que esta 

‘’resulta da imposição de uma condição negocial desproporcional e injustificada e 

                                                           
70Conforme Simulador de Contribuição. ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
ESTADUAIS. Planserv: Simulador de Contribuição. Salvador. Disponível em:                              
<http://siteftp.planserv.ba.gov.br/Paginas/Beneficiario/SimuladorContribuicao.aspx?idModulo=1&idCo
nteudo=16&ID=4>. Acesso em: 22 ago. 2017. 
71‘’O beneficiário titular integrante da assistência básica pode optar, a qualquer tempo, com o grupo 
familiar, pela assistência especial, através de requerimento, passando a ter direito a internações 
hospitalares em quarto individual, mediante o pagamento da complementação no valor mensal de R$ 
65,00 (sessenta e cinco reais) por beneficiário inscrito.’’ Ibidem., Planserv: Padrão de acomodação 
Disponível em:            
<http://siteftp.planserv.ba.gov.br/Paginas/Generico/Conteudo.aspx?idModulo=1&idConteudo=7&ID=>. 
Acesso em 24 ago. 2017. 
72Conforme Simulador de Contribuição, o valor total referente a todo grupo familiar totaliza R$ 445,25 
(quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos). Foi acrescido a este valor a 
complementação atinente a acomodação em apartamento individual de um beneficiário, somando a 
importância de 510,21 (quinhentos e dez reais e vinte e um centavos). ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Planserv: Simulador de Contribuição. Salvador. Disponível 
em:       
<http://siteftp.planserv.ba.gov.br/Paginas/Beneficiario/SimuladorContribuicao.aspx?idModulo=1&idCo
nteudo=16&ID=4>. Acesso em: 22 ago. 2017. 



30 
 

que só encontra suporte na superioridade econômica da fornecedora,’’73 tendo em 

vista que não há, do ponto de vista técnico, qualquer justificativa para a vinculação, 

pois o próprio convênio, não esclarece em seu regulamento, ou site, a razão para 

tal. Acerca deste último, cumpre ressaltar que o simulador de contribuição inserido 

no sitio eletrônico do PLANSERV não permite ao usuário a efetuar a o ensaio de 

acordo com o exemplo adotado, uma vez que a seleção da aba referente ao tipo de 

plano não é individualizada para cada dependente.74   

Assim, o fornecedor não poderá obrigar o consumidor a adquirir determinado 

produto ou serviço para que possa comprar ou contratar aquilo que deseja. Por isso 

é que tal prática é ilegal, abusiva e criminosa, constituindo inclusive, infração contra 

as relações de consumo, prevista no artigo 7º, inciso IV, ‘’c’’, da Lei nº 8.137/9075, 

que define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de 

consumo. O aludido dispositivo prevê, para estas condutas pena de detenção, de 2 

(dois) a 5 (cinco) anos, ou multa.  

 

3.2 ARTIGO 11, INCISOS I, II E III: MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO CONTEÚDO 

OU QUALIDADE DO CONTRATO 

 

De acordo com o artigo 11, incisos I, II e III do Decreto nº 9.552/05, ‘’poderão 

ser beneficiários do PLANSERV, na condição de agregados’’76, com custeio integral 

pelo usuário titular, o(a) filho(a), o(a) tutelado(a), o(a) enteado(a), o(a) ex-pensionista 

e o(a) neto(a), todos maiores de 18 (dezoito) anos e menores de 35 (trinta e cinco) 

anos. Ocorre que a Lei nº 13.450/15, alterou dispositivos da Lei 9.528, que 

                                                           
73MELO. Tasso Duarte de. A definição de venda casada segundo a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça. Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo. vol. iv. n. 13. mar. 2014, p. 7.  
Disponível em: 
<https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/72468/definicao_venda_casada_melo.pdf>. Acesso em: 
22 ago. 2017. 
74José Gilmar Bertolo (Manual Prático do Consumidor. 2. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Mizuno, 
2010, p. 65) define como venda casada a subordinação da ‘’venda de um bem ou serviço à aquisição 
de outro. Ou seja, o fornecedor obriga o consumidor, na compra de um produto, levar outro que não 
queira para que tenha direito ao primeiro.’’ Neste sentido, esclarece Antônio Herman Benjamin 
(Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto. 9. ed. rev. 
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 380) que tal prática ‘’não está mais limitada apenas à 
compra e venda, valendo também para outros tipos de negócios jurídicos, de vez que o texto fala em 
’fornecimento’, expressão muito mais ampla.’’ 
75Artigo 7º, inciso IV, ‘’c’’, da Lei nº 8.137/90. ‘’Art. 7 Constitui crime contra as relações de consumo: 
IV - fraudar preços por meio de: c) junção de bens ou serviços, comumente oferecidos à venda em 
separado.’’ 
76Decreto nº 9.552/05, artigo 11, caput. 
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reorganiza o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais da 

Bahia, reduzindo, arbitrariamente, a idade limite de permanência no plano de 35 

(trinta e cinco) para 24 (vinte e quatro) anos, conforme dispõe o artigo 6º, incisos I, II 

e III77 da referida legislação.  

Acentue-se que tal mudança retirou a assistência à saúde de 60 mil vidas.78 

Trata-se portanto, de ajuste unilateral, uma vez que o mesmo acarretou, tão 

somente, benefícios para o Estado da Bahia, gestor do plano, razão pela qual em 

entrevista concedida à TV do Servidor Público, o deputado estadual Herzem 

Gusmão classificou o então esboço legislativo como ‘’projeto de exclusão do 

governo.’’79 

Veja-se que o próprio plano, de modo ao que lhe é mais conveniente, dada a 

necessidade do momento, desenha, unilateralmente, as regras de inclusão e 

exclusão de beneficiários, conforme explica João Batista Aslan Ribeiro, ao afirmar 

que ‘’o Sistema atrai idosos e tende a afugentar os jovens que indiretamente 

deveriam subsidiá-los.’’80 O aludido autor acrescenta ainda que ‘’a inclusão dos 

netos, enfim, serviu para ampliar significativamente a carteira de beneficiários com 

um grupo que, mesmo com mensalidades relativamente baixas, gera superávit 

financeiro.’’81 

Portanto, é manifesta a abusividade da nova disposição legal, diante da clara 

violação ao quanto previsto no inciso XIII do artigo 51 do CDC, que julga abusivas 

cláusulas que autorizem ‘’o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a 

qualidade do contrato, após sua celebração.’’82 Verifica-se que o processo de 

                                                           
77Artigo 6º, incisos I, II e III da Lei nº 13.450/15. ‘’I - o(a) filho(a), o(a) tutelado(a) e o(a) enteado(a), 
maior de 18 (dezoito) anos e menor de 24 (vinte e quatro) anos, com custeio integral pelo beneficiário 
titular; II - o(a) ex-pensionista, maior de 18 (dezoito) anos e menor de 24 (vinte e quatro) anos, com 
custeio integral pelo pensionista titular que assim o consinta expressamente; III - o(a) neto(a) menor 
de 24 (vinte e quatro) anos, com custeio integral pelo beneficiário titular.’’ 
78Youtube. Assembleia Legislativa aprova novas regras para o Planserv. Vídeo (11min38s). 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=rwVZcSmLyWU>. Acesso em 07 ago. 2017. 
79Loc. cit. 
80CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, 5., 2012, Brasília, DF. Assistência à saúde dos 
servidores no contexto da gestão de recursos humanos: problemas enfrentados e soluções 
desenvolvidas pela Bahia nos últimos cinco anos. Brasília: 2012. Disponível em: 
<repositorio.fjp.mg.gov.br/consad/handle/123456789/630>. Acesso em 05 ago. 2017. 
81Loc. cit. 
82Sobre o tema, João Batista de Almeida (A proteção Jurídica do Consumidor. 7. ed. rev. e atual. São 
Paulo: 2009, p. 143) afirma que ‘’o sancionamento das cláusulas abusivas com a pecha de nulidade 
absoluta (art. 51) restringiu a autonomia de atuação contratual do fornecedor, impondo-lhe a 
observância de normas de conduta que conduzirão induvidosamente a um maior respeito aos direitos 
do consumidor, em face dos parâmetros de honestidade e moralidade que enceram e que se deseja 
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alteração da regra relativa a idade máxima dos agregados foi realizado em ofensa a 

um dos princípios inerentes ao direito do consumidor, qual seja, o da publicidade, 

uma vez que o projeto de lei propositor da mudança, bem como as tratativas deste 

não foram publicizadas, através, por exemplo, da realização de consultas públicas 

junto aos beneficiários do PLANSERV, inviabilizando a participação dos mesmos na 

ação.  

Sobre a questão, a Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da 

Bahia (Fetrab), em entrevista concedida ao portal eletrônico G1 Bahia, afirmou que 

’’se surpreendeu com o envio do projeto mesmo antes de ser discutido com os 

servidores. A Fetrab disse, na ocasião, que era contra a redução do limite da idade 

dos agregados.’’83 Deste modo, nota-se a liberdade que os gestores do plano 

possuem para avaliar e adotar todas ‘’as providências – populares ou impopulares – 

julgadas tecnicamente necessárias à reestruturação e fortalecimento do Plano.’’84 E, 

por conseguinte, a mencionada unilateralidade da relação contratual, especialmente 

no que se refere as suas alterações.  

 

3.3 ARTIGO 14, § 2º, ''L'': SÚMULA 302 STJ 

 

O artigo 14, § 2º, alínea ‘’l’’, do Decreto nº 9.552/05, dispõe que se 

compreende por internamento hospitalar, dentre outras, a ‘’internação para 

tratamento psiquiátrico, de alcoolismo ou dependência química, durante 30 (trinta) 

dias no ano, assegurada uma prorrogação, quando solicitada pelo médico 

assistente.’’ Por seu turno, o enunciado da Súmula de nº 302 do Superior Tribunal 

de Justiça prevê que ‘’é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita 

no tempo a internação hospitalar do segurado.’’ Do exposto, verifica-se a 

contradição entre a limitação temporal da internação hospitalar psiquiátrica imposta 

                                                                                                                                                                                     
presidindo as relações de consumo”. Na lição de João Bosco Leopoldino (Cláusulas abusivas nos 
contratos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 192), ‘’a proteção deferida ao consumidor pela lei 
não pode transforma-se em prejuízo para o fornecedor,’’ salientando ainda que a pretensão do 
legislador, ‘’ao adotar a proteção do economicamente mais fraco na relação contratual, foi alcançar a 
igualdade concreta entre as partes.’’ 
83Projeto de lei que muda regras do Planserv é aprovado com emendas. G1 BA, Salvador, 20 out. 
2015. Disponível em: <http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/10/apos-obstrucao-projeto-de-lei-que-
muda-regras-do planserv-e-aprovado.html>. Acesso em: 07 ago. 2017. 
84CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, 5., 2012, Brasília, DF. Assistência à saúde dos 
servidores no contexto da gestão de recursos humanos: problemas enfrentados e soluções 
desenvolvidas pela Bahia nos últimos cinco anos. Brasília: 2012. Disponível em: 
<repositorio.fjp.mg.gov.br/consad/handle/123456789/630>. Acesso em 05 ago. 2017. 
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pelo PLANSERV e o entendimento sumulado do STJ, constituindo, a primeira, 

cláusula manifestamente abusiva, que vai de encontro ao posicionamento dos 

Tribunais Superiores.85 Não por outra razão é que a prorrogação do tempo de 

permanência do paciente no nosocômio é, por vezes, requerida, em caráter liminar, 

nas ações ajuizadas em face do plano, conforme se extrai da jurisprudência a seguir 

analisada, que demonstra o alinhamento da Corte de Justiça baiana ao predito 

verbete.86 

A Apelação Cível de nº 0555198-59.2014.8.05.000187 foi interposta pelo 

Estado da Bahia, em face da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que 

confirmou a antecipação de tutela deferida, condenando o apelante, por meio do 

PLANSERV, a autorizar o tratamento da parte autora, concernente na realização de 

internação em clínica especializada, para desintoxicação e recuperação de 

toxicômanos. Em suas razões recursais, alegou o réu que somente se obriga por lei 

a prestar os serviços de assistência à saúde contemplados em seu rol de cobertura 

e nos limites ali previstos, se valendo, neste caso, do quanto disposto no artigo 14, § 

2º, da norma o que o regulamenta.  

Por seu lado, entendeu o apelado que em aplicação do direito à saúde, 

corolário do direito à vida, e da dignidade da pessoa humana, deve o PLANSERV 

custear a sua internação psiquiátrica pelo período mínimo de 180 (cento e oitenta) 

dias, nos termos do relatório médico. Ao votar, a relatora considerou a 

irrazoabilidade da interrupção do tratamento, pois a limitação deste no tempo pode 

agravar o quadro clínico do paciente, não sendo admissível que a saúde seja 

preterida em razão das medidas administrativas apontadas pela parte apelante. 

Afirmou ainda que restringir a duração da terapêutica a 30 (trinta) dias implica em 
                                                           
85Conforme Rizzatto Nunes (O Código de Defesa do Consumidor e os planos de saúde: O que 
importa saber. In: MARQUES, Claudia Lima; SCHMITT, Cristiano Heineck; LOPES, José Reinado de 
Lima; PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos (Coord.). Saúde e Responsabilidade 2: a nova 
assistência privada à saúde. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 245.), “nenhuma cláusula 
abusiva escrita antes ou depois da vigência do CDC tem validade, podendo tanto a ANS atuar para 
coibir abusos, como os órgãos de defesa do consumidor e o consumidor individualmente diante do 
Poder Judiciário”. 
86 Sobre a limitação temporal da internação hospitalar discorrem os autores Arnaldo Rizzardo (et al. 
Planos de Assistência e Seguros de Saúde. Lei nº 9656, de 3 de junho de 1998. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 1999.); Maury Ângelo Bottesini e Mauro Conti Machado (Leis dos Planos e Seguros de 
Saúde: comentada artigo por artigo, doutrina, jurisprudência. 2. ed. rev., ampl., e atual. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2005.).  
87BRASIL. Tribunal de Justiça da Bahia. Apelação Cível nº 0555198-59.2014.8.05.0001. Desa. 
Regina Helena Ramos Reis - 2 C. Cível- julg. 08 ago. 2017. Disponível em: 
<https://www2.tjba.jus.br/erp-portal/publico/jurisprudencia/consultaJurisprudencia.xhtml>. Acesso em 
16 ago. 2017. 
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descaracterização da prescrição médica, razão pela qual negou provimento ao 

recurso, mantendo integralmente a sentença, inteligência acompanhada, à 

unanimidade pelos demais desembargadores.  

Já no procedimento ordinário de nº 0308533-40.2012.8.05.0000, movido em 

face do Estado da Bahia, na condição de gestor do PLANSERV, foi pronunciada, 

pelo juízo a quo, decisão interlocutória que antecipou os efeitos da tutela, ordenando 

o custeio da internação psiquiátrica do autor, respeitando, para tanto, o período 

mínimo de 75 (setenta e cinco) dias, conforme relatório médico acostado aos autos. 

Contra a mencionada determinação, o réu interpôs agravo de instrumento88, 

requerendo a cassação da decisão. Sustentou que a manutenção da tutela 

antecipada deferida, por meio do julgamento de procedência do pedido, acarretaria 

ônus ao erário estadual, com gastos desnecessários. Asseverou também não haver 

motivos para autorizar o internamento psiquiátrico por período maior que o previsto 

na cobertura assistencial oferecida pelo PLANSERV, nos termos do parágrafo 2º do 

artigo 14 do Decreto nº 9.552/2005.  Em nível de contrarrazões, alegou o agravado 

que o particular, ao prestar uma atividade econômica correlacionada com os 

serviços médicos e de saúde, possui os mesmos deveres do Estado, ou seja, os de 

proporcionar uma assistência médica integral para os seus consumidores.   

Para proferir seu voto, o relator ponderou os valores em jogo, destacando 

que, diante de um confronto entre princípios, cabe ao julgador tutelar o bem maior 

da vida, no caso em tela, a saúde, a dignidade e o bem-estar do agravado. Afirmou 

ainda que tal direito é assegurado pela Norma Maior, devendo o ente estatal garantir 

à preservação dos atributos materiais e imateriais da pessoa humana, pois, deste 

direito fundamental desdobra-se os demais, em especial, o direito à saúde por estar 

intimamente ligado à vida. Salientou, por fim, que os argumentos lançados pelo 

Estado da Bahia não podem prevalecer ante a situação clínica do paciente, pois a 

escolha do tratamento adequado não deve ser do plano de saúde, mas sim do 

profissional especializado. Deste modo, a turma julgadora acordou, à unanimidade, 

em negar provimento ao recurso. 

                                                           
88BRASIL. Tribunal de Justiça da Bahia. Agravo de Instrumento nº 0308533-40.2012.8.05.0000. Des. 
José Edivaldo Rocha Rotondano - 2 C. Cível- julg. 07 ago. 2012. Disponível em: 
<https://www2.tjba.jus.br/erp-portal/publico/jurisprudencia/consultaJurisprudencia.xhtml>. Acesso em 
16 ago. 2017. 
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Cumpre destacar que o PLANSERV presta serviço público considerado 

essencial, definido como aquele sem o qual ‘’os consumidores terão a sua 

sobrevivência ameaçada ou podem sofrer danos quanto à sua saúde e vida.’’89 

Segundo o artigo 22 do CDC, estes devem, além de adequados, ser eficientes 

seguros e contínuos90. Tendo em vista tal natureza, uma das notas características 

da atividade desenvolvida pelo Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores 

Públicos Estaduais da Bahia, é a regularidade, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 

6º da Lei 8.987/95.91 Prescreve o parágrafo 3º, inciso I, do mesmo dispositivo que 

será o regular o serviço prestado sem interrupções ou suspenções indevidas, salvo 

por ‘’razões de ordem técnica ou de segurança das instalações.’’92 

 Desta forma, não é cabível que o internamento psiquiátrico dos beneficiários 

seja limitado no tempo com base em parâmetros meramente administrativos, pois ao 

fixar regras abusivas para que os usuários permaneçam no sanatório, o PLANSERV 

não presta um serviço eficiente e seguro, colocando em risco a saúde e o bem-estar 

daqueles, afetando a continuidade do tratamento do enfermo de forma indevida. 

Ademais, embora o plano dos servidores estaduais não esteja submetido aos 

ditames da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de 

assistência à saúde, bem como a regulamentação da Agência Nacional de Saúde 

(ANS), não seria desarrazoado que, por aplicação análoga, o convênio adotasse o 

quanto disposto na Resolução nº 11 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), 

de 03/11/199893, que disciplina a cobertura aos tratamentos de todos os transtornos 

psiquiátricos codificados na Classificação Estática Internacional de Doenças e 

                                                           
89SILVA, Joseane Suzart Lopes da. BAHIA. Tribunal de Justiça da Bahia. Ação Civil Pública nº 
0349125-89.2013.8.05.0001. Juiz de Direito: Ruy Eduardo Almeida Britto. 6º Vara da Fazenda Pública 
da Comarca de Salvador. Salvador. 24 jul. 2013. Diário da Justiça Eletrônico, Bahia, 25 jul. 2013. 
90Artigo 22: ‘’Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob 
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, 
seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.’’ 
91Artigo 6º, parágrafo 1º da Lei nº 8.987/95: ‘’Art. 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a 
prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, 
nas normas pertinentes e no respectivo contrato. § 1º Serviço adequado é o que satisfaz as 
condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na 
sua prestação e modicidade das tarifas.’’ 
92Artigo 6º, parágrafo 3º, inciso I da Lei nº 8.987/95: ‘’§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade 
do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: I - motivada 
por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações.’’ 
93BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução nº 11, de 1998. Dispõe sobre a cobertura aos tratamentos 
de todos os transtornos psiquiátricos codificados na Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados à saúde. Brasília, DF, 04 nov. 1998. Disponível em: 
<sna.saude.gov.br/legisla/legisla/psiq/RES_CONSU11_98psiq.doc>. Acesso em: 20 ago. 2017.  
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Problemas Relacionados à Saúde/10º Revisão (CID 10), notadamente no que se 

refere aos artigos 2º, inciso II, alíneas ‘’a’’ e ‘’b’’ e 5º, incisos I e II. 

O inciso II, alíneas ‘’a’’ e ‘’b’’ da supramencionada legislação preveem a 

obrigatoriedade da cobertura pelas operadoras de planos e seguros privados de 

assistência à saúde do custeio integral de, respectivamente, pelo menos, 30 (trinta) 

e 15 (quinze) dias de internação, por ano, ‘’em hospital psiquiátrico ou em unidade 

ou enfermaria psiquiátrica em hospital geral, para portadores de transtornos 

psiquiátricos em situação de crise’’94 e ‘’em hospital geral, para pacientes portadores 

de quadros de intoxicação ou abstinência provocados por alcoolismo ou outras 

formas de dependência química.’’95 É importante notar que enquanto o PLANSERV 

delimita a cobertura desta modalidade de assistência ao máximo de 60 dias 

anuais,96 a ANS indica, tão somente, períodos mínimos de tratamento.  O artigo 5º 

da Resolução em comento, em seu inciso I, prevê que será indispensável, além da 

garantia especificada na alínea “a” do inciso II do artigo 2°, a disponibilização de 08 

(oito) semanas por ano de tratamento em regime de hospital-dia97. O inciso II do 

mesmo dispositivo dispõe que ‘’para os diagnósticos F00 a F09, F20 a F29, F70 a 

F79 e F90 a F98 relacionados no CID 10, determina-se que a cobertura de que trata 

o inciso I deste artigo deverá ser estendida a 180 (cento e oitenta) dias por ano.’’98 

Por todo exposto, pretende-se destacar que à medida que o PLANSERV 

emprega termos taxativos, os planos privados, por expressa recomendação da 

Agência Reguladora, utilizam vocábulos extensivos, que possibilitam a prorrogação 

do internamento psiquiátrico de acordo com a evolução do quadro de saúde do 

                                                           
94Artigo 2º, inciso II, alínea ‘’a’’, da Resolução Consu nº 11, de 1998. 
95Artigo 2º, inciso II, alínea ‘’b’’, da Resolução Consu nº 11, de 1998. 
96BAHIA Secretaria da Administração. Manual para Internação Psiquiátrica. 4. ed. Salvador: 
SAEB/CGPS, 2015, p. 11.  
97O artigo 2º da Portaria nº 44, de 2001, editada pelo Ministério da Saúde, define como regime de 
Hospital Dia a ‘’assistência intermediária entre a internação e o atendimento ambulatorial, para 
realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos, que requeiram a 
permanência do paciente na Unidade por um período máximo de 12 horas.’’ BRASIL. Ministério da 
Saúde. Portaria n° 12 de 10 de janeiro de 2001. Brasília, DF, jan. 2001. Disponível em:              
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0044_10_01_2001.html>. Acesso em: 25 ago. 
2017. 
98De acordo com a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados 
com a Saúde (CID 10): F00 a F09: Transtornos mentais orgânicos, inclusive os sintomáticos. F20 a 
F29: Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes. F70 a F79: Retardo mental. 
F90 a F98: Transtornos do comportamento e transtornos emocionais que aparecem habitualmente 
durante a infância ou a adolescência. CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE 
DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS À SAÚDE - CID-10. v. I, 2008. Disponível em:  
<http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/cid10.htm>. Acesso em: 25. Ago. 2017. 
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paciente. Assim, resta claro que a limitação temporal da internação psiquiátrica é 

prática abusiva,99 sendo desarmonioso, do ponto de vista contratual, que o 

beneficiário se submeta a vontade do fornecedor, uma vez que este, ao fixar, por 

sua conta própria, o período de hospitalização, preocupa-se, tão somente com a 

finalidade lucrativa ou não onerosa da restrição, ignorando o bem-estar do paciente, 

bem como as intercorrências que possam vir a ocorrer durante o tratamento.  Neste 

sentido, a pacificação da matéria pelos Tribunais Superiores é de extrema 

relevância, especialmente no que tange ao cumprimento do quanto preconizado pelo 

Código de Defesa do Consumidor, no sentido de proteger os interesses desta parte 

mais vulnerável da relação.  

 

3.4 ARTIGO 14º, § 7º: SÚMULA 12 DO TJBA 

 

A inclusão do beneficiário no programa de internamento domiciliar, onde 

continuará o tratamento, até que cessem as condições que o qualifique para esta 

modalidade de assistência, sempre fundamentado no relatório do médico 

assistente,100 está prevista no rol de cobertura dos serviços a serem prestados pelo 

PLANSERV, consoante dispõe o parágrafo 7º do artigo 14 do Decreto nº 9.552/05, 

que regulamenta a assistência. Insta salientar que, apesar de ofertar o atendimento 

na modalidade home care, o plano exige, para tanto, uma série de requisitos 

denominados, conforme seu próprio manual de atenção domiciliar, ‘’critérios de 

elegibilidade.’’101 Tais parâmetros dividem-se em ‘’circunstância individual do 

paciente, condições do domicílio e características do grupo familiar,’’102 no qual o 

primeiro corresponde aos critérios clínicos, e os dois últimos as condições 

psicossociais do paciente.103 

Por sua vez, o enunciado da Súmula de nº 12 do Tribunal de Justiça do 

Estado da Bahia considera abusiva, havendo recomendação pelo médico 

                                                           
99No tocante as práticas abusivas, discorrem sobre o tema os seguintes autores: GRINOVER, Ada 
Pellegrini et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto. 
9. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2007.; BERTOLO, José Gilmar. Manual Prático do 
Consumidor. 2. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Mizuno, 2010.; e FONSECA, João Bosco 
Leopoldino. Cláusulas abusivas nos contratos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. 
100 Artigo 14º, § 7º do Decreto nº 9.552/05. 
101BAHIA. Secretaria da Administração. Manual de Normas Técnicas: Atenção Domiciliar. 6. ed. 
Salvador: SAEB/CGPS, 2017. p. 8. 
102Ibidem, loc. cit. 
103Ibidem, loc. cit.. 
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responsável, a ‘’recusa do plano de saúde em custear tratamento “home care,” ainda 

que pautada na ausência de previsão contratual ou na existência de cláusula 

expressa de exclusão.’’104 Percebe-se então que, a despeito do teor do conteúdo 

sumulado, o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais da 

Bahia impõe a seus usuários, além da indicação médica, única determinação 

prevista no referido compêndio, o preenchimento de ‘’requisitos básicos para 

admissão de beneficiário em atenção domiciliar,’’105 asseverando ainda que para a 

concessão e a manutenção do benefício serão observados os critérios de 

elegibilidade.106  

Assim, o guia de home care adotado pelo PLANSERV contraria a ordem da 

súmula em análise, dado que foram verificados diversos pontos de abusividade,107 

anteriormente mencionados, reiterados pela afirmativa de que a mera solicitação de 

home care, seja pelo paciente, pela família, ou mesmo pelo médico assistente, não 

implica a real aplicabilidade deste, visto que ‘’deverá estar em consonância com os 

critérios de elegibilidade clínicos, sociais e administrativos estabelecidos neste 

Manual.’’108 Por fim, reza também o aludido programa que o atendimento em 

domicílio se encerra através da alta domiciliar, podendo esta ocorrer por três 

motivos, quais sejam, melhora do paciente, evolução a óbito, necessidade de 

internamento unidade hospitalar e alta administrativa.109  

Observe-se que a estipulação dos requisitos, como já dito, abusivos, para a 

disponibilização dos serviços de atenção domiciliar configuram ‘’práticas arbitrárias 

que violam os interesses e os direitos dos consumidores,’’110 situação que os levou a 

oferecer, junto ao Ministério Público do Estado da Bahia, inúmeras denúncias contra 

o plano, culminando na abertura dos respectivos Inquéritos Civis. Cumpre destacar a 
                                                           
104BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 302. Disponível em: 
<http://www5.tjba.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=93862. Acesso em: 13 ago. 
2017>. 
105BAHIA. Secretaria da Administração. Manual de Normas Técnicas: Atenção Domiciliar. 6. ed. 
Salvador: SAEB/CGPS, 2017. p. 8. 
106Ibidem., loc. cit. 
107Sobre a proteção do consumidor, verificar os escritos de:  FILOMENO, José Geraldo Brito. Curso 
fundamental de direito do consumidor. São Paulo: Atlas, 2007.; RÊGO, Lúcia. A tutela administrativa 
do consumidor: regulamentação estadual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007 e SODRÉ, Marcelo 
Gomes. Formação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007. 
108 BAHIA, op. cit., p. 9.  
109Ibidem., p. 13. 
110SILVA, Joseane Suzart da. BAHIA. Tribunal de Justiça da Bahia. Ação Civil Pública nº 0349125-
89.2013.8.05.0001. Juiz de Direito: Ruy Eduardo Almeida Britto. 6º Vara da Fazenda Pública da 
Comarca de Salvador. Salvador. 24 jul. 2013. Diário da Justiça Eletrônico, Bahia, 25 jul. 2013. 
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investigação de nº 003.0.165278/2012, através da qual constatou-se que o 

PLANSERV estabelece parâmetros extremamente rigorosos e injustos para a 

efetivação de cobertura da internação domiciliar, negando-se a custeá-la mesmo 

quando os requisitos básicos são atendidos, dificultando a disponibilização dos 

serviços de Home Care para os usuários idosos e portadores de precárias condições 

de saúde, inviabilizando o acompanhamento domiciliar com atividades inerentes à 

fonoaudiologia e fisioterapia motora e respiratória, gerando-lhes sérios prejuízos.  

Diante do apurado, o Ministério Público estadual propôs a Ação Civil Pública 

de nº 0349125-89.2013.8.05.0001111, em face do Estado da Bahia, na condição de 

responsável, através da Secretaria de Administração, pelo Sistema de Assistência à 

Saúde dos Servidores Públicos Estaduais. Com fulcro nos artigos 6º, incisos IV e VI, 

39, incisos II e IX, 81, parágrafo único, incisos II e III, 82, inciso I e 90, todos do 

Código de Defesa do Consumidor, requereu o Parquet a antecipação dos efeitos da 

tutela no sentido de obrigar o réu a disponibilizar o Sistema de Atenção Domiciliar, 

previsto no artigo 14, parágrafo 7º, da Lei nº 9.552/05, para todos os servidores 

públicos associados ao plano, que necessitem de acordo com o relatório elaborado 

pelo profissional médico competente, integrante ou não da rede credenciada do 

PLANSERV, não adotando os abusivos critérios clínicos e psicossociais de 

elegibilidade previstos no Manual de Atenção Domiciliar.112  

Pugnou, no julgamento final, pela procedência da ação, a fim de tornar 

definitivo os provimentos liminares, declarando abusivos e, portanto, ilegais, os 

critérios clínicos previstos no Manual de Atenção Domiciliar, bem como nos que o 

substituírem, adotando-se como parâmetro o relatório de saúde elaborado pelo 

médico assistente do paciente, integrante da rede credenciada ou não. Argumentou 

o órgão ministerial que embora a assistência prestada pelo PLANSERV não esteja 

disponível a toda população, este assume a gerência de planos de saúde para 

aqueles que atuam na esfera do Poder Público Estadual, bem como para os seus 

dependentes, sendo, portanto, inadmissível que o convênio por sua conta própria, 

                                                           
111SILVA, Joseane Suzart da. BAHIA. Tribunal de Justiça da Bahia. Ação Civil Pública nº 0349125-
89.2013.8.05.0001. Juiz de Direito: Ruy Eduardo Almeida Britto. 6º Vara da Fazenda Pública da 
Comarca de Salvador. Salvador. 24 jul. 2013. Diário da Justiça Eletrônico, Bahia, 25 jul. 2013. 
112Loc. cit.  
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estabeleça critérios abusivos para a disponibilização dos serviços de home care, 

gerando sérios prejuízos materiais e morais para os usuários do sistema.113 

Por fim, evidenciou o Parquet que os parâmetros estabelecidos pelo 

PLANSERV são arbitrários e violam o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, 

ressoando a sua abusividade, pois são critérios extremamente rigorosos que não 

refletem a real necessidade dos usuários que dependam do Sistema de Atenção 

Domiciliar devendo ser revistos, adotando-se sempre a orientação externalizada 

pelo médico que acompanha o paciente, reforçando que ao’’ estabelecer parâmetros 

abusivos para que os usuários tenham acesso ao sistema de acompanhamento 

domiciliar, o PLANSERV não presta um serviço eficiente e seguro, colocando em 

risco a saúde e o bem-estar daqueles.’’114 

Cumpre registrar que no bojo da ação civil pública em análise foi realizada 

junto as Varas da Capital pesquisa referente aos processos judiciais que tem por 

objeto a cobertura dos serviços de atenção domiciliar, por meio da qual conclui-se 

que “são frequentes demandas com pedido de antecipação de tutela/liminar, para 

obter atendimento home care, em virtude da negativa ou suspensão do aludido 

serviço pelo PLANSERV”115. Informou ainda o Juízo de Direito da 5º Vara da 

Fazenda Pública da Comarca de Salvador-BA a existência, nesta unidade de 

‘’milhares de processos contra o PLANSERV, sendo que uma grande quantidade 

dos mesmos trata de fornecimento de fonoaudiologia e/ou home care sendo 

impossível quantificá-los.”116 

Pelo exposto, depreende-se que os ‘’critérios de elegibilidade instituídos pelo 

PLANSERV, tanto sob o aspecto clínico, quanto no que se refere aos fatores sociais, 

são extremamente exigentes e dificílimos de serem atendidos’’117, caracterizados 

pela abusividade, uma vez que afrontam as disposições do Código de Defesa do 

Consumidor bem como seus princípios fundamentais, notadamente no que se refere 

ao direito a informação. Tal contexto levou os beneficiários a buscar soluções na 

esfera administrava e judiciária, via esta que se tornou, para a maioria, a primeira 
                                                           
113SILVA, Joseane Suzart da. BAHIA. Tribunal de Justiça da Bahia. Ação Civil Pública nº 0349125-
89.2013.8.05.0001. Juiz de Direito: Ruy Eduardo Almeida Britto. 6º Vara da Fazenda Pública da 
Comarca de Salvador. Salvador. 24 jul. 2013. Diário da Justiça Eletrônico, Bahia, 25 jul. 2013. 
114Loc. cit. 
115Loc. cit. 
116Loc. cit. 
117Loc. cit. 
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medida, quando deveria ser a última instancia a ser recorrida, sobrecarga do Poder 

Judiciário com demandas que poderiam ser resolvidas mediante termos de 

ajustamento de condutas ou flexibilizações do plano, que infelizmente não ocorrem. 
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4 CLÁUSULAS ABUSIVAS 

 

Estabelecida a relação jurídica de consumo, passa-se ao momento da 

execução do contrato, visando atender uma necessidade privada do consumidor, 

que se sujeita ao poder e condições dos produtos e fornecedores de bens e 

serviços, posição que o coloca o na condição de hipossuficiente ou vulnerável, 

definida pelo legislador. 

 Interessa, neste momento, tecer algumas considerações sobre o instituto das 

cláusulas abusivas, que não são privativas dos contratos de consumo, pois sempre 

existiram, mesmo com outras denominações, como cláusulas leoninas, opressivas, 

exorbitantes, vexatórias, e onerosas ou excessivas, não sendo ainda exclusivas dos 

contratos mediante de adesão, em que pese se mostrarem com mais frequência 

nestes.118 

 

4.1 CONCEITO 

 

Cláusulas abusivas são aquelas manifestamente desfavoráveis à parte mais 

frágil na relação contratual, que, no caso em análise, é o usuário do Sistema de 

Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais da Bahia. Para Claudia Lima 

Marques, trata-se de um ‘’fenômeno moderno, decorrente da mudança de valores e 

de interesses protegidos pelo direito’’119, tendo em vista a massificação dos contratos 

de consumo, que exige a flexibilização do princípio do pacta sunt servanda, para que 

outros valores possam ser garantidos, notadamente no que se refere aos mais 

aplicáveis as relações consumeristas.  

Na mesma linha, João Bosco Leopoldino Fonseca afirma que diante de uma 

cláusula abusiva, ocorre o ‘’rompimento do equilíbrio que deveria existir entre as 

partes contratantes.’’120 Em concordância, Antônio Herman Benjamin intitula tais 

cláusulas de desproporcionais,121 aduzindo ainda que estas são ‘’uma série de 

                                                           
118PADILHA, Sandra Maria Galdino. Cláusulas abusivas nas relações de consumo. Prim@ facie, João 
Pessoa, ano 2, n. 3, p. 89-133, jul./dez. 2003, p. 15. Disponível em: 
<http://periodicos.ufpb.br/index.php/primafacie/article/viewFile/4424/3335>. Acesso em: 17 jul. 2017,  
119MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 7. ed. rev. atual. e 
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 985. 
120FONSECA, João Bosco Leopoldino. Cláusulas abusivas nos contratos. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1998, p. 108. 
121BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de 
Direito do Consumidor. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 295. 
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comportamentos contratuais ou não, que abusam da boa-fé do consumidor, assim 

como de sua situação de inferioridade econômica ou técnica.’’122 

 Neste seguimento, Fernando Noronha assevera que abusivas são as cláusu-

las que reduzem unilateralmente as obrigações do contratante mais forte ou agra-

vam as do mais fraco, criando uma situação de grave desequilíbrio entre elas, des-

truindo a relação de equivalência entre prestação e contraprestação.123 Tratam-se de 

disposições excessivamente desvantajosas, que colocam o consumidor numa posi-

ção de extrema vulnerabilidade, pois retiram destes a possibilidade de negociar com 

o fornecedor a redução ou extinção da imposição, visando a efetivação da garantia 

contratada.  

Inicialmente, é necessário diferenciar práticas abusivas de cláusulas abusi-

vas. Na lição de Antônio Herman Benjamin, prática abusiva é gênero do qual cláusu-

las abusivas são espécies, que, em sentido lato sensu, significam a ‘’desconformi-

dade com os padrões mercadológicos de boa conduta em relação ao consumidor.’’124  

Assim, infere-se que as cláusulas abusivas integram as práticas abusivas. A 

prática abusiva, quando corporificada, associada ao contrato, torna-se uma cláusula 

abusiva. Ainda, segundo Antônio Herman Benjamin, de acordo com o CDC, as práti-

cas abusivas são ‘’aquelas que ocorrem no sentido vertical da relação de consumo 

(do fornecedor ao consumidor) e afetam o bem-estar do consumidor.’’125 Portanto, as 

cláusulas abusivas classificam-se como práticas abusivas contratuais (aparecem no 

interior do próprio contrato).126  

Deste modo, uma cláusula contratual será considerada abusiva quando se 

constituir num abuso de direito, ferir a boa-fé objetiva, afrontar os bons costumes, ou 

ainda desviar do fim social ou econômico que lhe fixa o direito, levando ao 

desequilíbrio nas prestações, e, por consequência, rompendo a perfeita 

reciprocidade.127 

                                                           
122GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos 
Autores do Anteprojeto. 9. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 562. 
123NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, 
boa-fé, justiça contratual. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 3. 
124 BENJAMIN, Antônio Herman V; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de 
Direito do Consumidor. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 295. 
125Ibidem., p. 296. 
126Ibidem, loc. cit. 
127Ibidem, loc. cit.  
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Acerca do abuso de direito, imperioso diferenciar este do ato ilícito.  Nas 

palavras de Claudia Lima Marques, ‘’o que ofende o ordenamento é o modo 

(excessivo, irregular, lesionante) com que foi exercido um direito, acarretando um 

resultado, este sim, ilícito.’’128 Em consonância, Bruno Miragem defende que o abuso 

de direito consiste no exercício de direitos ou liberdades em desconformidade aos 

limites estabelecidos pelo próprio Direito; e o ato ilícito ocorre quando a lei 

simplesmente proíbe determinadas condutas, sendo estes equivalentes entre si.129 

Outra distinção necessária é aquela entre as cláusulas ilícitas e as cláusulas 

abusivas. Contudo, nas relações de consumo, não existe esta separação, uma vez 

que segundo Briks, ‘’algumas cláusulas abusivas são também cláusulas ilícitas, isto 

é, contrárias a uma regra de ordem pública.’’130 De acordo com o pensamento do 

autor em tela, as cláusulas ilícitas trazem menos problemas, pois basta demonstrar o 

caráter ilícito para. Há de se considerar ainda que as cláusulas podem ser lícitas e 

abusivas, ‘’na medida em que precisamente elas acarretam um desequilíbrio no 

contrato em proveito exclusivo de uma parte.’’131 

Em conformidade com a perspectiva acima narrada, João Bosco Leopoldino 

Fonseca sustenta que ‘’no âmbito das relações de consumo, há coincidência 

conceitual entre cláusulas abusivas e cláusulas ilícitas.’’132 Antônio Herman Benjamin 

reforça tal posição, aludindo que ‘’é compreensível, portanto, que tais práticas sejam 

consideradas ilícitas, per se, independente da ocorrência de dano ao consumidor.’’133 

Sob o mesmo ponto de vista, conclui Cláudia Lima Marques que as cláusulas 

abusivas são também contrárias ao direito, ilícitas, se compreendido o direito não só 

                                                           
128MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de defesa do consumidor. 7. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 986. 
129MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 6. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2016, p. 307. 
130BRIKS, Hélène. Les clauses abusives. Paris: L.G.D.J, 1982, apud FONSECA, João Bosco 
Leopoldino. Cláusulas abusivas nos contratos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p.129. 
131FONSECA, João Bosco Leopoldino. Cláusulas abusivas nos contratos. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1998. p. 129. 
132Ibidem., p. 130. 
133GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos 
Autores do Anteprojeto. 9. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2007, P. 326. 
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como o conjunto de leis e de normas, mas como seus princípios gerais, entre os 

quais se incluem hoje, claramente, o da boa-fé objetiva.134  

Mister discernir as cláusulas abusivas das práticas de concorrência desleal. 

No tocante às últimas, Antônio Herman Benjamin afirma que estas ‘’ocorrem no 

plano horizontal, ou seja, de fornecedor para fornecedor,’’135 enquanto as primeiras 

são, nas palavras de João Bosco Leopoldino Fonseca, ‘’condições contratuais 

preeminentes criadas pelo predisponente em seu próprio favor.’’136 

As cláusulas abusivas são também denominadas leoninas ou condições 

potestativas. Assevera Cláudia Lima que, em sentido amplo, as cláusulas leoninas 

se referem as proibições legais, enquanto as condições meramente potestativas 

representam uma primeira tentativa de combate a cláusulas consideradas 

abusivas.137 Ademais, ‘’estas cláusulas eram e são combatidas por ferirem a ordem 

pública, os bons costumes, por provarem de todo efeito o ato ou por o sujeitarem ao 

arbítrio de uma das partes.’’138 

Já em uma visão particular, afirma que as causas leoninas e meramente 

potestativas possuem características comuns com as cláusulas hoje consideradas 

abusivas, quais sejam, ‘’o arbítrio e a unilateralidade excessiva na fixação de 

elementos essenciais do contrato (sujeito, objeto, preço e consenso).’’139 Para esta 

doutrinadora, a diferença entre as causas leoninas e meramente potestativas e as 

cláusulas abusivas reside no grau de unilateralidade e de arbítrio antes exigido, 

muito maior do que o atual, e na matéria regulada pelas cláusulas consideradas 

abusivas, que hoje pode englobar (e geralmente o faz) os elementos não essenciais 

do negócio.’’140   

Com respeito ao momento da ocorrência das cláusulas abusivas, este não é 

predeterminado, podendo serem percebidas em qualquer das fases do contrato, 

conforme subscreve Antônio Herman Benjamin, tais cláusulas ‘’manifestam-se 

                                                           
134MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de defesa do consumidor. 7. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 986. 
135BENJAMIN, Antônio Herman V; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de 
Direito do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p.296. 
136FONSECA, João Bosco Leopoldino. Cláusulas abusivas nos contratos. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1998, p. 108. 
137MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de defesa do consumidor. 7. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 987. 
138Ibidem, loc. cit. 
139Ibidem, loc. cit. 
140Ibidem, loc. cit. 
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através de uma série de atividades, pré e pós contratuais, assim como propriamente 

contratuais, contra as quais o consumidor não tem defesas, ou, se as tem, não se 

sente habilitado ou incentivado a exerce-las.’’141 Em consonância, Bruno Miragem 

explica que as cláusulas abusivas ‘’não se restringem ao período da execução do 

contrato, podendo estar presentes tanto no momento prévio à formação do contrato, 

quanto após sua extinção.’’142 

Por fim, constata-se que as cláusulas abusivas constituem ‘’condições 

irregulares de negociação nas relações de consumo,’’143 que conduzem o 

consumidor a sua posição de vulnerabilidade, retirando deste a proteção conferida 

pelo seu próprio Código de defesa, tendo em vista que deixa de honrar com 

princípios basilares norteadores de toda e qualquer relação contratual, 

especialmente as consumeristas. 

 

4.2 ROL NÃO TAXATIVO DO ARTIGO 51 DO CDC 

 

Conforme dispõe o art. 6º, IV, do CDC, é direito básico do consumidor a 

proteção contra cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos ou 

serviços, sendo seu amparo um dos mais importantes instrumentos de defesa deste. 

Por isso é que o Código de Defesa do Consumidor foi a primeira lei brasileira que se 

referiu, expressamente, ao instituto das cláusulas abusivas, sem, no entanto, defini-

lo, razão pela qual coube ao legislador elencar um rol meramente exemplificativo 

destas.  

Trata-se de estipulação numerus apertus, ou seja, que não se esgota no 

quanto disposto no artigo 51 do CDC. Desse modo, uma cláusula não será 

considerada abusiva somente se enumerada no dispositivo supramencionado, pois o 

referido artigo, em seu caput, através do uso da expressão “entre outras”, abre 

espaço para que diversas disposições possam ser configuradas como abusivas. 

Consoante ensina João Batista de Almeida, as cláusulas abusivas catalogadas pelo 

CDC derivam da ‘’experiência estrangeira, da jurisprudência nacional e do cotidiano 
                                                           
141BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de 
Direito do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p .296. 
142MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 6. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2016, p. 305. 
143STIGLITZ, Gabriel A. Protecion jurídica del consumidor. 1990, p. 81 apud BENJAMIN, Antônio 
Herman V; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito do Consumidor. 
6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 295. 
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dos órgãos de defesa do consumidor, dentre aquelas mais costumeiramente usadas 

para lesar o consumidor.’’144  

Nesse âmbito, vale destacar que também serão abusivas cláusulas não 

previstas no CDC, mas que, se constantes na avença, causem desequilíbrio e 

atentem contra os ditames da boa-fé objetiva145, não obstante eventual ausência de 

menção legal.146 Ademais, tais cláusulas encontram-se espaçadas ao longo da 

aludida codificação.  

Cumpre trazer à baila a disposição do parágrafo 1º do artigo 51, que inclui 

alguns requisitos para identificar as cláusulas abusivas não arroladas, sendo assim 

todas aquelas que ofenderem os princípios fundamentais do sistema jurídico a que 

pertence, restringirem direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do 

contrato (de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual) e se mostrarem 

excessivamente onerosas para o consumidor, considerando-se a natureza e 

conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao 

caso.147 

Neste sentido, orienta Nelson Nery Junior que, diante do desequilíbrio entre 

as partes no contrato de consumo, deve o magistrado reconhecer e declarar a 

abusividade da cláusula, em face da boa-fé e do sistema de proteção ao 

consumidor.148 Verificada a abusividade, a cláusula será sancionada com a nulidade 

absoluta, nos termos do caput do artigo 51 do CDC, ao prescrever que ‘’são nulas 

de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de 

produtos e serviços’’149 garante a ampla proteção aos direitos dos consumidores. 

 Nesta continuidade, João Batista de Almeida diz que o CDC, após tipificar as 

cláusulas em comento, sancionou-as de nulidade absoluta (art. 51, seus incisos e 
                                                           
144ALMEIDA, João Batista de. Manual de direito do consumidor. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 142. 
145Segundo Antônio Menezes Cordeiro (Da boa-fé no Direito Civil. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2011, p. 
18.), ‘’a cientificidade da boa-fé representa a possibilidade de ser ela um instrumento de solução 
efetiva dos conflitos.’’ 
146NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano; SERRANO, Yolanda Alves Pinto. Código de Defesa do 
Consumidor interpretado, 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p.189. 
147LOVATO NETO, Renato. Contratos de consumo no direito brasileiro: regras gerais, interpretação e 
abusividade. Revista Eletrônica de Direito. out. 2013, n. 2, p. 16. Disponível em: 
<http://www.cije.up.pt/download-file/1200>. Acesso em: 25 jul. 2017. 
148GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos 
Autores do Anteprojeto. 9. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2007, P. 571.  
149BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 12 set. 1990. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso 
em: 23 jul. 2017. 
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parágrafos). Foram também previstas as decorrentes consequências jurídicas, quais 

sejam,  a de que tais cláusulas nunca terão eficácia, não convalescem pela 

passagem do tempo, nem pelo fato de não serem alegadas pelo interessado, podem 

ser pronunciadas de ofício pelo juiz, dispensando arguição da parte, não são 

supríveis e não produzem qualquer efeito jurídico, pois a declaração de nulidade 

retroage à data da contratação.150 

Este regime jurídico aplicado pelo microssistema consumerista a tais 

cláusulas, significa que contrariam a ordem pública de proteção ao consumidor, 

podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição. Nessa senda, 

deve o juiz ou tribunal pronunciá-las ex officio, isto é, o magistrado deve declarar a 

nulidade sem necessidade de pedido, devido à qualidade de normas de ordem 

pública e de interesse social do CDC,151 e com efeito ex tunc em todos os elementos 

que sejam desfavoráveis ao consumidor. 

Insta salientar que o CDC adotou uma visão objetiva quanto à averiguação da 

abusividade de uma cláusula contratual, isto é, pouco importa se houve malícia, 

intuito de obter vantagem indevida, má fé ou dolo do fornecedor para a 

caracterização desta.152 Assim, não há no CDC distinção entre nulidade e 

anulabilidade, uma vez que a abusividade não é vista sob a ótica subjetiva. Nas 

palavras de Joseane Suzart Lopes da Silva, ‘’não seriam examinados aspectos 

subjetivos ou a vontade dos sujeitos integrantes da relação contratual, atendo-se o 

julgador ao exame de como o lastro negocial encontra-se.’’153  

Anote-se que para a aplicação do artigo 6º, inciso V, do CDC, não se faz ne-

cessária a demonstração do denominado “dolo de aproveitamento”, isto é, mesmo 

que o fornecedor não tenha agido com base na má-fé, a revisão do contrato é direito 

do consumidor.154 Deste modo, identificada a cláusula abusiva, a parte inicial do alu-

dido dispositivo assume a possibilidade de modificação de tais cláusulas e, por seu 

                                                           
150ALMEIDA, João Batista de. Manual de direito do consumidor. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 142. 
151Ibidem., p. 15. 
152LOVATO NETO, Renato. Contratos de consumo no direito brasileiro: regras gerais, interpretação e 
abusividade. Revista Eletrônica de Direito. out. 2013, n. 2, p. 15. Disponível em: 
<http://www.cije.up.pt/download-file/1200>. Acesso em: 25 jul. 2017. 
153SILVA, Joseane Suzart Lopes da. Direitos Básicos dos Consumidores: em busca da Proteção e da 
Personalização dos Adquirentes e Usuários de Produtos e de Serviço. Disponível em: 
<http://abdecon.com.br/index.php/direitos-basicos-dos-consumidores-em-busca-da-protecao-e-da 
personalizacao-dos-adquirentes-e-usuarios-de-produtos-e-de-servicos/#_ftn>. Acesso em 03 ago. 
2017. 
154Loc. cit. 
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turno, a segunda parte do mesmo inciso assegurou a revisão do instrumento contra-

tual em razão de fatos supervenientes que o torne excessivamente oneroso para o 

consumidor.155  

Nesta direção, versa o parágrafo segundo do artigo 51 do CDC, ao dispor que 

‘’a nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto 

quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessi-

vo a qualquer das partes.’’ Para Cláudia Lima Marques, “a integração aqui é a dos 

efeitos do negócio, agora não mais previstos expressamente em virtude da invalida-

de da cláusula, recorrendo o juiz a normas supletivas ou dispositivas do ordenamen-

to jurídico brasileiro.’’156  

Resta, portanto, evidente a intenção do legislador na manutenção do instru-

mento contratual firmado, o que, segundo Aguiar Júnior, atende ao interesse eco-

nômico de não inviabilizar ou dificultar exageradamente as relações de consumo. 

Logo, restabelecida a posição adequada às exigências da equidade e da boa-fé, não 

há razão para o reconhecimento da nulidade porque o vício já desapareceu.157 

Na visão de Antônio Herman Benjamin, a sanção consiste em negar efeito 

unicamente para a cláusula abusiva, preservando-se, em princípio, o contrato, salvo 

se a ausência da cláusula desestruturar a relação contratual, gerando ônus 

excessivo a qualquer das partes. Cuida-se do princípio da conservação do contrato. 

O juiz, após excluir o efeito da cláusula abusiva, deve verificar se o contrato mantém 

condições – sem a cláusula abusiva – de cumprir sua função socioeconômica ou, ao 

contrário, se a nulidade da cláusula irá contaminar e invalidar todo o negócio 

jurídico.158  

Alinhado a tal pensamento, sustenta Bruno Miragem que se tratando de 

cláusulas abusivas, o artigo 51, parágrafo 2º, do CDC, ‘’expressamente, prevê o 
                                                           
155SILVA, Joseane Suzart Lopes da. Direitos Básicos dos Consumidores: em busca da Proteção e da 
Personalização dos Adquirentes e Usuários de Produtos e de Serviço. Disponível em: 
<http://abdecon.com.br/index.php/direitos-basicos-dos-consumidores-em-busca-da-protecao-e-da 
personalizacao-dos-adquirentes-e-usuarios-de-produtos-e-de-servicos/#_ftn>. Acesso em 03 ago. 
2017. 
156MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao 
Código de Defesa do Consumidor. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 707. 
157AGUIAR JR, Ruy Rosado. Cláusulas abusivas no Código do Consumidor. In: MARQUES, Claudia 
Lima. (Coord.) Estudos sobre a proteção do consumidor no Brasil e no MERCOSUL. Instituto 
Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. Seção do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1994, p. 29. 
158BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de 
Direito do Consumidor. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 293. 
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dever de integração do juiz, para suprir a lacuna determinada pela nulidade da 

cláusula.”159 Corrobora com este posicionamento a preleção de Joseane Suzart 

Lopes da Silva, ao reiterar que ‘’mesmo que o consumidor tenha tido acesso ao 

instrumento contratual com antecedência e o tenha lido, é cabível a alteração do 

panorama negocial com o objetivo de resgatar a mínima equidade entre as 

partes.’’160 Desta maneira, o instrumento contratual permanece hígido, desde que a 

nulidade não cause ônus excessivo aos contratantes, o que, uma vez verificado, 

invalidará a totalidade no negócio jurídico.  

Imperioso salientar que ao assegurar a repactuação do contrato sem exigir a 

comprovação de fatores inesperados ou além das circunstâncias ordinárias, o CDC 

incorporou a Teoria da Base Objetiva do Negócio Jurídico, consistente na análise 

não de fatores extraordinários e imprevisíveis, mas, sim, dos elementos que com-

põem a base objetiva da estrutura negocial.161 De acordo com Bruno Miragem, esta 

teoria compõe-se de “circunstâncias cuja existência e sua permanência são impres-

cindíveis para que o contrato permaneça válido e útil”162 

Segundo Joseane Suzart Lopes da Silva, é indispensável que a base objetiva 

do negócio jurídico revele um importante desequilíbrio que, fundado no ‘’princípio da 

vulnerabilidade do consumidor e na sua boa-fé objetiva, o reequilíbrio contratual seja 

imprescindível para que uma das partes não seja explorada de forma excessiva.’’163 

A supracitada autora averba ainda que não é ônus do consumidor provar que 

desconhecia os termos contratuais, que fatores surpreendentes ocorreram ou que 

seja hipossuficiente, para conseguir que o negócio seja repactuado – o necessário é 

a indicação da inquestionável desproporção entre o exigido e o que deveria ser 

efetivamente pago.164 

                                                           
159MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2016, p. 130. 
160SILVA, Joseane Suzart Lopes da. Direitos Básicos dos Consumidores: em busca da Proteção e da 
Personalização dos Adquirentes e Usuários de Produtos e de Serviço. Disponível em: 
<http://abdecon.com.br/index.php/direitos-basicos-dos-consumidores-em-busca-da-protecao-e-da-
personalizacao-dos-adquirentes-e-usuarios-de-produtos-e-de-servicos/#_ftn>. Acesso em 03 ago. 
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161Loc.cit.  
162MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2016, p. 140. 
163SILVA, op. cit. 
164Loc.cit. 
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Acerca do tema, destaca Claudia Lima Marques a presença de um direito ao 

contrato, ou de um direito de contratar165, aplicado igualmente aos contratos de 

prestação de serviços de uso continuado, dos quais são exemplos os contratos de 

seguro saúde. Nota-se, portanto, que a redução do negócio jurídico é a ‘’situação 

pela qual a invalidade de parte do contrato não contamina todo ele, tratando-se de 

espécie de redução legal prevista no parágrafo segundo do artigo 51 do CDC, 

fundada na existência de um direito básico do consumidor à manutenção do 

contrato.’’166 Na conclusão de Bruno Miragem, a ‘’manutenção do contrato, com a 

exclusão, mediante decretação da nulidade, apenas das cláusulas abusivas que o 

compõe, é a regra, configurando a invalidação total do contrato como exceção.’’167 

Por fim, compete assinalar que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

do Ministério da Justiça, em atendimento ao quanto disposto nos artigos 22, IV, e 56, 

do Decreto nº 2.181/97168, que regulamenta o Código de Defesa do Consumidor, 

editou, no ano de 1998, a Portaria nº 4, a fim de acrescentar ao rol do art. 51 

quatorze cláusulas abusivas. Posteriormente, o referido órgão publicou, em 1999, a 

Portaria nº 3, expandindo a lista de tal artigo por meio da inclusão de mais quinze 

cláusulas da mesma natureza. No ano de 2000, através da Portaria nº 35, 

complementou o elenco com outras dezesseis cláusulas, considerando as decisões 

judiciais, as decisões administrativas de diversos PROCONs, e o entendimento dos 

Ministérios Públicos.169 

 

                                                           
165MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de defesa do consumidor. 7. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 89. 
166MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2016, p. 388. 
167Ibidem. 
168Artigo 22, IV. Será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou 
indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a modalidade 
do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao 
consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando: IV - estabelecer 
obrigações consideradas iníquas ou abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem 
exagerada, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. 
Artigo 56. Na forma do art. 51 da Lei no 8.078, de 1990, e com o objetivo de orientar o Sistema 
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aplicação do disposto no inciso IV do caput do art. 22. 
169PADILHA, Sandra Maria Galdino. Cláusulas abusivas nas relações de consumo. Prim@ facie, João 
Pessoa, ano 2, n. 3, p. 89-133, jul./dez. 2003, p. 18. Disponível em: 
<http://periodicos.ufpb.br/index.php/primafacie/article/viewFile/4424/3335>. Acesso em: 17 jul. 2017,  



52 
 

5 SOLUÇÕES A PROBLEMÁTICA ANALISADA 

 

O atual mercado de consumo apresenta novas técnicas negociais, que 

modernizam os tradicionais métodos transacionais e reproduzem a dinâmica das 

relações contratuais. Destas estratégias, ressalta-se os contratos cativos de longa 

duração, consistentes na prestação de ‘’serviços de uso continuado, que não 

possuem previsão de término e se caracterizam pela sua essencialidade e 

dependência do consumidor.’’170 Tais espécies são marcadas pela adesividade, e 

esta, por sua vez, restringe, radicalmente, a liberdade pactual, colocando o 

contratante numa situação de vulnerabilidade que o fragiliza.171  

Percebe-se que os planos de saúde se enquadram no tipo acima descrito. 

Neste diapasão, com a finalidade de proteger os direitos dos consumidores, assim 

como os princípios inerentes a doutrina dos negócios jurídicos, especialmente o da 

autonomia da vontade, e efetivamente controlar os abusos cometidos pelos 

fornecedores, é fundamental uma atuação estatal mais ostensiva, por meio da 

criação de mecanismos jurídicos aptos à regulação da vigente realidade 

comercial.172  

Considerando-se que as recentes premissas da teoria geral dos contratos 

superaram os paradigmas clássicos e alcançam os serviços de assistência à saúde 

dos servidores públicos, que deve cumprir com a função social que viceja no campo 

jurídico,173 o presente capítulo busca apresentar alternativas de controle as práticas 

abusivas empregadas pelo PLANSERV, através da submissão da assistência à 

saúde a fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e, 

principalmente, as normas e regulamentações aplicáveis aos seguros privados, 

tendo em vista que restou demonstrada, neste trabalho, que entre o convênio e seus 

beneficiários se estabelece uma típica relação de consumo.  

                                                           
170GUZINSKI, Vicente Moboni. Os contratos cativos de longa duração no direito do consumidor. X 
Salão de Iniciação Científica PUCRS, 2009, p. 35. Disponível em:                             
<http://www.pucrs.br/edipucrs/XSalaoIC/Ciencias_Sociais_Aplicadas/Direito/71141VICENTE_MABON
I_GUZINSKI.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2017. 
171Ibidem, p. 40. 
172Ibidem, p. 53. 
173Sobre a temática, consultar as seguintes obras: SILVA, Joseane Suzart Lopes da. Planos de 
Saúde e Boa-fé Objetiva: uma análise crítica dos reajustes abusivos. 2. ed. Salvador: Juspodivm. 
2010.; SCHULMAN, Gabriel. Planos de Saúde – saúde e contrato na contemporaneidade. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2009.; e FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. Curso de direito de saúde suplementar 
(manual jurídico de seguros e planos de saúde). 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. 
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5.1 CONTROLE JUDICIAL 

 

Nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988,174 é 

direito de todo cidadão a tutela jurisdicional, em atendimento ao princípio da 

inafastabilidade do controle judicial.175 De tal modo, no tocante a sujeição das 

cláusulas contratuais abusivas a apreciação do Poder Judiciário, este pode ser 

provocado pelo próprio consumidor, diante de uma relação de consumo específica, 

ocorrendo o controle judicial concreto.  

Sobre o tema, importa destacar a Recomendação nº 31 do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ), que sugere aos Tribunais a adoção de medidas visando a melhor 

subsidiar os magistrados e demais operadores do direito, para assegurar maior 

eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde.176 

Em cumprimento a proposta, foi criado, por meio do Decreto Judiciário nº 287, o 

Plantão Médico de assessoria ao juiz, que reúne informações técnico-

especializadas, visando auxiliar o julgador na tomada de decisões que envolvam a 

pertinência técnica ou contratual de benefícios, medicamentos, procedimentos 

cirúrgicos, diagnósticos, internações ou afins, relativos ao setor público (SUS) ou a 

saúde suplementar (planos de saúde).177 Contudo, em que pese o conselho do CNJ 

e a criação do indicado amparo, este é pouco utilizado pela Corte baiana, tendo em 

vista que as sentenças, por vezes, são tardiamente proferidas, ou não tutelam 

                                                           
174Artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal de 1988.  Art. 5. Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 
175Acerca do tema, assevera Manoel Jorge e Silva Neto (Curso de direito constitucional: atualizado 
até a EC 52/2006. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 549-550.) que tal princípio ‘’destina-se a 
proibir que o legislador, ou quem quer que seja, imponha restrição objetiva de acesso ao Poder 
Judiciário.’’  Destacando ainda que ‘’o artigo 5, XXXV, assegura ao indivíduo ‘’a proteção judiciária, ou 
seja, o direito de instar o juiz à solução do conflito para a tutela jurisdicional de seu interesse.’’    
176BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Recomendação nº 31 de 2010. Recomenda aos Tribunais 
a adoção de medidas visando a melhor subsidiar os magistrados e demais operadores do direito, 
para assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde. 
Atos Normativos. Brasília, DF, 31 de março de 2010. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/atos-
normativos?documento=877>. Acesso em 25 ago. 2017. 
177Artigo 1º do Decreto Judiciário nº 287. BRASIL. Tribunal de Justiça da Bahia. Decreto Judiciário nº 
287, de 2012 Institui o Plantão Médico de assessoria ao juiz no âmbito do Poder Judiciário do Estado 
da Bahia e dá outras providências. Salvador, BA. 14 de fevereiro de 2012. Disponível em:                                 
<http://www7.tj.ba.gov.br/secao/lerPublicacao.wsp?tmp.mostrarDiv=sim&tmp.id=8234&tmp.secao=9>. 
Acesso em 25 ago. 2017. 
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efetivamente o bem da vida a ser protegido, a saber, a saúde, e, em última instância, 

a vida do consumidor. 

O artigo 5°, inciso II do CDC,178 dispõe sobre a execução da Política Nacional 

das Relações de Consumo, que tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de 

seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo.179 Desse modo, para a 

efetivação do aludido programa, são de extrema relevância as atividades 

desenvolvidas pelas Defensorias Públicas, no sentido da orientação e defesa e do 

consumidor carente,180  conforme inciso I,181 da legislação mencionada, bem como a 

representação do Ministério Público na tutela jurisdicional dos direitos difusos e 

coletivos previstos no artigo 81, parágrafo único, incisos I e II, respectivamente, do 

CDC.182 Tais conceitos, na lição de Lúcia Rêgo, foi maior contribuição trazida pelo 

microssistema consumerista na proteção dos vulneráveis. 

Deste modo, ajuizada a ação pelo Ministério Público ou pelos demais 

legitimados constantes no artigo 82 do CDC,183 haverá o controle judicial abstrato. 

Neste contexto, segundo Leonardo de Medeiros Garcia, a ação civil pública constitui 

o meio mais eficaz ao enfrentamento das práticas abusivas, visto que esta tutela os 

                                                           
178Artigo 5°, inciso II, da Lei nº 8.078/90. ‘’Art. 5° Para a execução da Política Nacional das Relações 
de Consumo, contará o poder público com os seguintes instrumentos, entre outros: II - instituição de 
Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, no âmbito do Ministério Público.’’ 
179Artigo 4° da Lei n° 8.078/90.  
180FILOMENO, José Geraldo Brito. Curso fundamental de direito do consumidor. São Paulo: Atlas, 
2007, p. 47. 
181Artigo 5°, inciso I, da Lei nº 8.078/90. ‘’Art. 5° Para a execução da Política Nacional das Relações 
de Consumo, contará o poder público com os seguintes instrumentos, entre outros: I - manutenção de 
assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor carente.’’ 
182Artigo 81, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90. ‘’Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos 
consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: I - interesses ou direitos 
difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de 
que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; II - interesses ou 
direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza 
indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte 
contrária por uma relação jurídica base.’’ 
183Artigo 82 da Lei nº 8.078/90. ‘’Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados 
concorrentemente: I - o Ministério Público, II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; 
III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade 
jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código; IV 
- as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins 
institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização 
assemblear.’’ 
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consumidores vulneráveis.184 Cumpre destacar que foram propostas pelo Parquet, 

em face do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos estaduais da 

Bahia, duas ações civis públicas,185 requerendo o reconhecimento, e a consequente 

nulidade das cláusulas abusivas impostas pelo plano relativas a disponibilização dos 

serviços de home care e a prestação de atendimento fonoaudiológico.  

 

5.2 CONTROLE ADMINISTRATIVO 

 

O controle administrativo das cláusulas abusivas pode ser feito de duas 

maneiras, quais sejam, pelo Ministério Público, através de termos de ajustamento de 

conduta (TACs) ou inquéritos civis (ICs), que, segundo Cláudio Bonatto, atuam como 

‘’instrumento de pacificação social na tutela dos interesses e direitos transindividuais 

dos consumidores,’’186 e pela administração pública. Nas palavras de Lúcia Rêgo, a 

importância da instância administrativa, especialmente no último caso, se deve ao 

fato desta representar uma forma de inclusão social, pela própria característica da 

celeridade e gratuidade, mas também por ser dotada de extraordinário poder 

fiscalizatório e sobretudo de harmonização de interesses de caráter coletivo lato e 

stricto sensu, em face dos poderosos instrumentos coercitivos por meio das 

penalidades administrativas, sendo obrigatória a utilização destes, sob pena de 

responder seus agentes pelo descumprimento à legislação pertinente.187  

Nesta direção, aponta-se, enquanto instituição de fiscalização, o PROCON, 

órgão da administração pública estadual, criado por lei, que tem por ‘’função 

precípua dar efetividade a norma protetiva.’’188 Para tanto, deve, segundo José 

Geraldo Brito Filomeno, orientar o consumidor, tentar soluções para conflitos entre 

                                                           
184GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do consumidor: código comentado, jurisprudência, 
doutrina, Decreto 2.181/97, MP nº 518/2010 (Cadastro Positivo). 7. ed., rev., ampl. e atual. RJ: 
Impetus, 2011, p. 321. 
185Sobre a matéria, consultar as seguintes ações: BAHIA. Tribunal de Justiça da Bahia. Ação Civil 
Pública nº 0349125-89.2013.8.05.0001. Juiz de Direito: Ruy Eduardo Almeida Britto. 6º Vara da 
Fazenda Pública da Comarca de Salvador. Salvador. 24 jul. 2013. Diário da Justiça Eletrônico, Bahia, 
25 jul. 2013.  e BAHIA. Tribunal de Justiça da Bahia. Ação Civil Pública nº 0359921-
42.2013.8.05.0001. Juiz de Direito: Mário Soares Caymmi Gomes. 8º Vara da Fazenda Pública da 
Comarca de Salvador. Salvador. 26 mai. 2015. Diário da Justiça Eletrônico, Bahia, 27 mai. 2015. 
186BONATTO, Cláudio. O controle das cláusulas abusivas nas relações contratuais de consumo. 
Revista Luso Brasileira de Direito do Consumidor. v. 3, n. 10, jun 2013, p. 87. Disponível em: 
<http://bdjur.stj.jus.br/jspui/biestream/2011/72534/controle_clausula_abusivas_bonatto.pdf>. Acesso 
em: 25 ago. 2017. 
187RÊGO, Lúcia. A tutela administrativa do consumidor: regulamentação estadual. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007, p. 27. 
188Ibidem., p. 39. 
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contratantes e fornecedores e exercer o seu poder de polícia administrativa.189 O 

citado autor afirma ainda que, em que pese a legislação consumerista não trazer de 

forma expressa, este é o ‘’instrumento mais importante de tutela e interesses e 

direitos dos consumidores, especialmente no âmbito individual.190 

Por fim, saliente-se que de acordo com artigo 4º do CDC, a Política Nacional 

das Relações de Consumo tem por objetivo o ‘’atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia’’, sendo um de seus princípios a criação, por parte dos 

fornecedores, de ‘’meios eficientes de controle de qualidade e segurança de 

produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos 

de consumo.’’191  

Assevera José Geraldo Brito Filomeno que estes últimos são uma atividade 

útil a proteção do consumidor as quais ele denomina de instrumentos não 

institucionalizados,192 a exemplo dos serviços de atendimento ao consumidor (SACs) 

e de juntas ou comissões integradas por representantes de consumidores e 

fornecedores para arbitragem de conflitos. Nesta senda, ressalve-se que o 

PLANSERV conta, em tese, com tal mecanismo, pois, embora previsto na legislação 

instituidora do plano, não foram localizados registros de participação do Conselho de 

Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (CONSERV) junto a 

mudanças ou resolução de demandas. 

 

5.2.1 Aplicação analógica da Lei nº 9.656/98 

 

O artigo 1º da Lei nº 9.656/98, Lei dos Planos de Saúde (LPS), prevê que se 

submetem as suas disposições as ‘’pessoas jurídicas de direito privado que operam 

planos de assistência à saúde.’’193 Em primeira análise, intui-se que o legislador 

                                                           
189FILOMENO, José Geraldo Brito. Curso fundamental de direito do consumidor. São Paulo: Atlas, 
2007, p. 48. 
190Ibidem, loc. cit. 
191Artigo 4, inciso V, da Lei nº 8.078/90. 
192FILOMENO, op. cit., p. 49. 
193Acerca da Lei n° 9.656/98, discorrem os seguintes autores: BOTTESINI, Maury Ângelo; 
MACHADO, Mauro Conti. Leis dos Planos e Seguros de Saúde: comentada artigo por artigo, 
doutrina, jurisprudência. 2. ed. rev., ampl., e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.; 
RIZZARDO, Arnaldo et al. Planos de Assistência e Seguros de Saúde. Lei nº 9656, de 3 de junho de 
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procurou assegurar que nenhuma modalidade de operadora de saúde escaparia das 

regras estabelecidas. Contudo, após uma leitura mais atenta, percebe-se que foram 

excluídas da incidência desta norma as pessoas jurídicas de direito público que 

prestam atividade idêntica ou similar. 

Nota-se, portanto, a incoerência da opção legislativa, uma vez que a condição 

de Estado não afasta a relação consumerista, assim como não o exime de observar 

direitos básicos do consumidor. Ademais, não é razoável que os beneficiários do 

PLANSERV acatem regramentos diversos e recebam proteção diferenciada.194 

Imperioso salientar que em outros casos identifica-se o ente estatal enquanto 

fornecedor de serviços, a exemplo da prestação dos sistemas de energia elétrica, 

sem que se discuta a relação de consumo formada. De acordo com o inciso II do 

artigo 1º da LPS, são operadoras de planos de assistência à saúde a ‘’pessoa 

jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, 

ou entidade de autogestão.’’  

Ademais, o parágrafo segundo do mesmo dispositivo reforça que se incluem 

na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos de que tratam o 

inciso I e o § 1o deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que mantêm 

sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de 

administração. Concluiu-se, nesta obra, que o sistema de assistência dos servidores 

estaduais enquadra-se na última categoria, tendo em vista seu caráter restrito e a 

ausência de finalidade lucrativa. Pelo exposto, defende-se a aplicação, por analogia, 

da aludida norma ao PLANSERV.195  

Além disso, tal possibilidade foi reconhecida pelo próprio plano, conforme 

afirmou João Batista Aslan Ribeiro, à época, gestor do sistema dos servidores 

públicos da Bahia, que a Lei dos Planos de Saúde é ‘’também uma referência para o 

PLANSERV, que, atuando no mercado de saúde suplementar, não pode fechar os 

                                                                                                                                                                                     
1998. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999.; FERON, Fabiana. Planos Privados de Assistência à 
Saúde / Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998. São Paulo: Universitária de Direito, 2001.  
194SILVA, Clarisse Gomes Falcão da. Planos de saúde dos servidores públicos: a imprescindível 
aplicação do microssistema consumerista para a resolução de conflitos prejudiciais aos usuários. In: 
SILVA, Joseane Suzart Lopes da; ARAÚJO, Ana Paula Russo de; BORGES, Lázaro Alves (Org.). 
Planos de Saúde e erro médico - como o consumidor pode se proteger de práticas abusivas. 
Salvador: Paginae, 2016, p. 278. 
195A primeira obra que propôs a aplicação, por analogia, da Lei nº 9.656/98 ao PLANSERV é de 
autoria de Joseane Suzart. SILVA, Joseane Suzart Lopes da. Planos de Saúde e Boa-fé Objetiva: 
uma análise crítica dos reajustes abusivos. 2. ed. Salvador: Juspodivm. 2010, p. 99-101. 
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olhos à norma que regulamenta a atividade dos seus ‘concorrentes’.‘’196 Segundo o 

autor, ‘’em razão disso a legislação do Planserv é muito semelhante em abrangência 

e obrigações àquela que rege as empresas privadas que operam planos de 

saúde.’’197 Porém, o que se verifica da conduta do convênio, conforme já 

demonstrado neste trabalho, a tendência do plano a distanciar-se do quanto 

disposto na LPS, utilizando-a por mera conveniência.  

Importa sublinhar que o artigo 35-G, da Lei nº 9.656/98, prevê que se aplicam 

subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de saúde, as 

disposições da Lei no 8.078, de 1990. Desse modo, não é razoável a atitude 

legislativa de conferir abordagem diferenciada a situações análogas, subjugando os 

usuários a tratamento legal diverso, que os coloca em desvantajosa condição.198  

Em conclusão, não restam dúvidas, portanto, de que é perfeitamente cabível a 

incidência da LPS ao PLANSERV, não sendo a sua natureza jurídica óbice para este 

fim.  

   

5.2.2 Atuação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 

 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) foi criada pela Lei 

nº 9.961/00, com o escopo de ‘’promover a defesa do interesse público na 

assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive 

quanto às suas relações com prestadores e consumidores.’’199 Trata-se de 

‘’autarquia sob regime especial, ultimamente criada com a finalidade de disciplinar e 

controlar certas atividades.’’200   

Cumpre destacar que tal ente, vinculado ao Ministério da Saúde, tem por 

objetivo contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no país,201  instituído 

                                                           
196CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, 5., 2012, Brasília, DF. Assistência à saúde dos 
servidores no contexto da gestão de recursos humanos: problemas enfrentados e soluções 
desenvolvidas pela Bahia nos últimos cinco anos. Brasília: 2012. Disponível em: 
<repositorio.fjp.mg.gov.br/consad/handle/123456789/630>. Acesso em 05 ago. 2017. 
197Loc. cit.   
198SILVA, Clarisse Gomes Falcão da. Planos de saúde dos servidores públicos: a imprescindível 
aplicação do microssistema consumerista para a resolução de conflitos prejudiciais aos usuários. In: 
SILVA, Joseane Suzart Lopes da; ARAÚJO, Ana Paula Russo de; BORGES, Lázaro Alves (Org.). 
Planos de Saúde e erro médico - como o consumidor pode se proteger de práticas abusivas. 
Salvador: Paginae, 2016, p. 280. 
199 Artigo 3º, da Lei nº 9.961/00. 
200MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 32. ed. rev. e atual. São Paulo, 
SP: Malheiros, 2015, p. 174. 
201Artigo 1º, da Lei nº 9.961/00. 
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para fiscalizar a prestação de serviços públicos praticados pela iniciativa privada e, 

controlar a qualidade na prestação destes, estabelecendo regras para o setor. 

Desse modo, a ANS é responsável pelo setor de planos de saúde no Brasil.202  

Na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, estão submetidas a esta 

supervisão e regulamento dentre outras, ‘’as atividades que o Estado também 

protagoniza (e quando o fizer serão serviços públicos), mas que paralelamente são 

facultadas aos particulares, sendo o que ocorre com os serviços de saúde, que os 

particulares desempenham no exercício da livre iniciativa sob a supervisão da 

ANS.203 

Vale ressaltar que ‘’as determinações normativas advindas de tais entidades 

hão de cifrar a aspectos estritamente técnicos.’’204 Nesta linha, os assentamentos da 

autarquia especial devem, em quaisquer hipóteses, estar amparadas em 

fundamento legal, jamais contrariando o que esteja estabelecido em lei ou por 

qualquer maneira distorcer-lhe o sentido, maiormente para agravar a posição jurídica 

dos destinatários da regra ou de terceiros. Não poderão também ferir princípios 

jurídicos acolhidos em nosso sistema, sendo aceitáveis apenas quando 

indispensáveis, na extensão e intensidade requeridas para o atendimento do bem 

que legitimamente possam curar.205  

Assim, são atribuições da ANS,206 dentre outras, a elaboração do rol de 

procedimentos e coberturas, a segmentação dos planos, estabelecer os critérios de 

controle de qualidade e fiscalização dos planos de saúde, levantar e consolidar 

informações de natureza econômico-financeira das operadoras. Observa-se que as 

prioridades da Agência foram definidas com foco na defesa dos interesses dos 

consumidores, considerando-se que este é o mais vulnerável na relação, possuindo 

instrumentos eficazes para coibir abusos cometidos em face destes.207 

                                                           
202BRASIL. Agências reguladoras fiscalizam a prestação de serviços públicos. Portal Brasil. 
Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/governo/2009/11/agencias-reguladoras>. Acesso em 26 ago. 
2017. 
203MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 32. ed. rev. e atual. São Paulo, 
SP: Malheiros, 2015, p. 175. 
204Ibidem, p. 176. 
205Ibidem., loc. cit. 
206Artigo 4º, da Lei nº 9.961/00. 
207SILVA, Clarisse Gomes Falcão da. Planos de saúde dos servidores públicos: a imprescindível 
aplicação do microssistema consumerista para a resolução de conflitos prejudiciais aos usuários. In: 
SILVA, Joseane Suzart Lopes da; ARAÚJO, Ana Paula Russo de; BORGES, Lázaro Alves (Org.). 
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Insta salientar que, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 1º da Lei dos 

Planos de Saúde, está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional 

de Saúde Suplementar qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que 

apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, 

hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividade 

exclusivamente financeira. Conforme exposto no tópico anterior, tal descrição 

alcança a prestação fornecida pelo sistema de assistência à saúde dos servidores 

públicos estaduais da Bahia, uma vez que esta não se volta ao lucro.   

Por todo exposto, verifica-se que o PLANSERV, ao tomar para si as 

disposições da Agência Nacional não sofrerá com maiores restrições, mas, ao 

contrário, oferecerá a seus beneficiários maior segurança administrativa e jurídica, 

podendo até mesmo argumentar, a seu favor, com base nas normas regulamentares 

editadas pela autarquia. Em arremate, o próprio plano já admitiu tal possibilidade, ao 

afirmar que naquilo em que a padronização for compatível com a sua legislação, não 

há problema em adotá-la após as devidas adaptações de sistema. Ademais, informa 

que se recebidas alguma sugestão mais específica nesse campo, compromete-se a 

analisá-la e implantar de acordo com as rotinas e ‘’peculiaridades de um órgão da 

administração pública.’’208 

Contudo, em que pese a Lei dos planos de saúde dispor que as operadoras 

que atuam na modalidade de autogestão devem ser submetidas ao controle e 

fiscalização da ANS, e a supracitada afirmação do sistema de assistência dos 

servidores públicos estaduais, constata-se que o PLANSERV adota o regulamento 

quando esta opção lhe seja a mais favorável. Desse modo, não resta aos 

beneficiários outra opção, senão recorrer ao Poder Judiciário para efetivação de 

seus direitos, pois inexiste órgão intermediário dissociado da estrutura do próprio 

plano, que possa atuar de forma a coibir comportamentos desta natureza. 

 

 
 

                                                                                                                                                                                     
Planos de Saúde e erro médico - como o consumidor pode se proteger de práticas abusivas. 
Salvador: Paginae, 2016, p. 281. 
208CARVALHO, Sônia. Entrevista. Bahia: Revista Diagnóstico, ano I, nº 1, jul/ago/set, 2008, p. 15. 
Disponível em: <http://www.diagnosticoweb.com.br/revistas/r__diagnostico_01.pdf>. Acesso em: 26 
ago. 2017.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

1 Desenvolvida a presente monografia através de quatro capítulos, conforme 

proposto na introdução, constatou-se o problema inerente as cláusulas abusivas 

impostas pelo Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado 

da Bahia e a imprescindibilidade da aplicação do microssistema consumerista em 

face desta operadora. A hipótese basilar da investigação restou confirmada de modo 

a demonstrar que, no plano fático, o convênio pratica condutas de tal natureza. 

2 Quanto às hipóteses secundárias, demonstrou-se que a aplicação, por 

analogia, do microssistema consumerista, da Lei dos Planos de Saúde, bem como a 

fiscalização e controle da Agência Nacional de Saúde Suplementar sobre o 

PLANSERV, efetivam os direitos dos beneficiários, tendo em vista que representam 

o emprego de medidas administrativas no sentido de melhorar a qualidade do 

serviço prestado e afastar o comportamento abusivo.  

3 Após a compreensão da natureza jurídica do PLANSERV, qual seja, a de 

mera seção de órgão da administração pública, conclui-se que os beneficiários do 

plano devem ser igualmente amparados pelo quanto disposto no microssistema 

consumerista, tendo em vista que, através da análise dos conceitos dos elementos 

formadores do liame, verificou-se a configuração da relação de consumo entre os 

servidores públicos estaduais e o plano.  

4 Realizada pesquisa jurisprudencial, constatou-se que o Tribunal de Justiça 

do Estado da Bahia aplica o entendimento sumulado no enunciado de nº 9, da 

mesma Corte, no sentido de reconhecer a natureza consumerista do contrato 

firmado entre os beneficiários e a assistência à saúde em estudo, decidindo pela 

incidência da Lei nº 8.078/90 sob este. 

5 No que tange às disposições inseridas de maneira unilateral pelo 

fornecedor, estas foram identificadas em relação ao Código de Defesa do 

Consumidor, reconhecidas as seguintes situações de abusividade. 

5.1 O PLANSERV, ao impor a estes que figurem na condição de titular, cuja 

remuneração é maior, quando podem ser cadastrados como dependentes. Além 

disso, recentemente, alterações legislativas aumentaram a faixa de colaboração 
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relativa aos beneficiários agregados e aos cônjuges, situação flagrantemente onera, 

de maneira excessiva, os usuários do plano. 

5.2 Restou demonstrada, portanto, a prática abusiva da venda casada, pois, 

ao vincular a venda de um produto, no caso, o padrão de acomodação em quarto 

individual, a aquisição de outro, sendo este a migração de todo grupo familiar para o 

mesmo padrão de acomodação, sem qualquer justificativa técnica, configura-se a 

conduta abusiva relatada. 

5.3. Verificou-se que, por vezes, o plano de saúde dos servidores estaduais 

procedeu a alterações unilaterais do contrato, sem, no entanto, consultar o próprio 

Conselho que criou para este fim. Tais alterações não beneficiam o consumidor, 

razão pela qual nota-se a abusividade da prática, notadamente no que se refere a 

violação do princípio da informação.  

5.4 Destacou-se o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

no sentido de que é vedado aos planos de saúde restringir no tempo a internação 

hospitalar. Sobre a temática, realizada análise de casos levados ao Poder Judiciário, 

averiguou-se que o sistema de assistência dos servidores viola o assunto pacificado, 

pois prevê, em seu regulamento, limitação, em dias, ao internamento psiquiátrico. 

5.5 Foi certificado que o PLANSERV impõe a seus usuários, especialmente 

idosos, para a disponibilização dos serviços de home care critérios de elegibilidade 

exigentes e de difícil cumprimento, que violam o enunciado da súmula de nº 12 da 

Corte baiana, bem como o princípio da informação e do equilíbrio contratual 

previstos Código de Proteção e Defesa do Consumidor. 

6 Na sequência, procedeu-se a análise do conceito de cláusulas abusivas, 

assim como do rol não exaustivo elencado no artigo 51 do microssistema 

consumerista, constatando-se que o PLANSERV, de fato impõe tais disposições aos 

seus associados, em que pese estas serem nulas de pleno direito.  

7 Por fim, foram apresentadas alternativas ao enfrentamento da conduta 

abusiva praticada pelo sistema de assistência dos servidores públicos estaduais. 

7.1 Inicialmente, tem-se o controle judicial concreto, para o qual defendeu-se 

a efetivação da recomendação nº 11 do Conselho Nacional de Justiça, visando que 

a tutela satisfaça adequadamente o bem jurídico a ser protegido, qual seja, a saúde, 

e em última análise, a vida dos consumidores.  
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7.2 Também por meio do controle judicial abstrato, com a adoção, no âmbito 

de providências pelos órgãos estatais, notadamente a Defensoria Pública e o 

Ministério Público, este último, através da abertura de inquéritos civis e propositura 

de ações civis públicas.   

7.3 No contexto do controle administrativo, reforça-se a necessidade da 

atuação dos órgãos integrantes da Política Nacional das Relações de Consumo, 

principalmente os PROCONs e Ministério Público, neste momento, na tutela dos 

direitos difusos e coletivos protegidos pela legislação consumerista.  

7.4 Em que pese a Lei dos Planos de Saúde fazer alusão somente às 

pessoas jurídicas de direito privado, defendeu-se a sua incidência, por analogia, ao 

PLANSERV, uma vez que não é razoável que consumidores de serviços 

semelhantes sejam submetidos a regramentos distintos, em respeito ao princípio da 

isonomia. Concluindo-se que a natureza jurídica do sistema de assistência não 

obstaculiza tal aplicação.  

7.5 Justificou-se a imperativa fiscalização e controle do plano através da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a fim de que se possua um órgão 

regulamentador desvinculado da estrutura do convênio, de acesso dos beneficiários 

para que as demandas destes possam ser sanadas nem necessidade de acesso ao 

judiciário.  

8 Finalmente, conclui-se que o PLANSERV impõe, através do contrato, que 

se tipifica como de adesão, aos seus beneficiários cláusulas dotadas de 

abusividade, que leva os mesmos a buscarem tutela jurisdicional para solução de 

conflitos ocasionados por tal prática. Para que esta seja minimizada, deve o plano 

observar os ditames do microssistema consumerista, visto tratar-se de típica relação 

de consumo, assim como a normatização da Lei dos Planos de Saúde e a 

submissão ao controle e fiscalização da ANS.   
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