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 Vistos os autos. 
 

 

I – O MINISTÉRIO PÚBLICO, ajuizou Ação 

Coletiva de Consumo, contra BRADESCO SAÚDE S/A, em razão da 

prática abusiva de cancelamento de apólice de seguro em desacordo 

com a contratação. Postula em sede de tutela antecipada a suspensão 

da alteração contratual unilateral levada a efeito pela requerida, 

culminado multa para cada hipótese de comprovado descumprimento 

da obrigação de fazer imposta. 

 

 É o relatório. 

 

 II – Infelizmente o problema que aflige milhares de 

consumidores persiste sem que as autoridades públicas responsáveis 

pelo Sistema de Saúde sinalizem com alguma solução. 

 

 Inicialmente, cumpre salientar novamente, que é dever 

do ESTADO oferecer ao cidadão brasileiro políticas de saúde 

universal, gratuita e de qualidade (art. 196 da CF), especialmente para 

população de baixa renda que sequer tem possibilidade de aderir a um 

plano de saúde complementar. 

 

 Também importante relembrar que os planos de saúde 

oferecidos pela iniciativa privada deveriam ser meramente  

COMPLEMENTARES, mas que pela total ineficiência dos serviços 

públicos do setor correspondente passaram a principais. 

 



 Muito bem. Em face da reconhecida incompetência e 

ineficiência do setor público de saúde, o ESTADO permite que 

particulares explorem a atividade complementar de previdência 

médica, submetendo-os entretanto às Agências Reguladoras. Essas 

agências têm por objetivo principal a defesa do cidadão/consumidor, 

adequando as necessidades médicas/previdenciárias, através de 

cálculos atuariais, a uma contraprestação justa pelos serviços 

prestados. 

 

 Posta a questão, verificamos pelos noticiários e 

providências administrativas realizadas pela Agência Nacional de 

Saúde-ANS que, como bem afirmado pelo Ministério Público, embora 

todos os esforços e decisões exaradas pelos juízes e Tribunais, as 

operadoras privadas não pretendem respeitar as normas básicas de 

convivência societária, muito menos respeitar as normas estatuídas 

pelo Código de Defesa do Consumidor. 

 

 Aliás, em situações como as debatidas no presente 

processo como em tantas outras demandas judiciais que tramitam no 

país, deveriam ser solucionadas administrativamente, sem a 

necessidade de intervenção do Poder Judiciário, bastasse as Agências 

Reguladoras criadas pelo ESTADO agissem norteadas pelos preceitos  

que foram criadas. 

 

 Sem embargo dessas ponderações, cumpre salientar 

que o primeiro ponto de partida para aplicação da Lei 8078/90, é 

imprescindível que se afirme a aplicação da Constituição Federal de 

1988, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), 

da Lei de Ação Civil Pública (Lei 7347/85) e subsidiariamente dos 

instrumentos do Código de Processo Civil. Todos estes diplomas 

legais, aplicados em conjunto  traçam o mapeamento jurídico pelo 

qual se deve vislumbrar a questão jurídica trazida inicialmente para 

análise “inaudita autera pars”, ou seja, o provimento liminar de 

antecipação dos efeitos da tutela (art. 273, do CPC). 

 

Restam caracterizados os conceitos de consumidor e 

fornecedor, nos exatos termos dos arts. 2º e 3º da Lei 8078/90, 

hipótese em que todo o seu sistema principiológico e todas as 

questões que permeiam a demanda, sob sua ótica devem ser tratadas. 

 



A Constituição Federal traçou o alicerce do sistema 

protetivo ao consumidor, considerado tanto em sua forma individual 

como coletiva. Por isso, em seu art. 170, inciso V, considerou a 

relação jurídica de consumo protegida com um dos princípios básicos 

da ordem econômica, elemento estrutural fundante de todas as normas 

e de toda a relação de consumo. 

 

Por isso que este dispositivo também deve ser lido em 

consonância com o que dispõe o art. 1º, inciso III, da CRFB/88, 

quando afirmar que a dignidade da pessoa humana é elemento 

informador de toda base constitucional, para um Estado que se diz 

Democrático de Direito. Há uma sintonia entre as normas da 

Constituição, devendo o intérprete buscar a força normativa destes 

Princípios que se espelham e intercalam para todo o sistema de 

proteção do consumidor, devendo ser concretizados através do 

Princípio da Proporcionalidade e da Máxima Efetividade. 

   

Sendo assim, todas as questões definidas, servem para 

traçar a opção jurídica entre antecipar os efeitos da tutela, 

liminarmente, ou, com base em outros princípios, como do 

contraditório e da segurança jurídica aguardar toda a tramitação do 

processo, para isso a técnica processual se utilizou e criou o 

instrumento contido no art. 273,  e 461 do CPC c/c art.  84, do CPDC. 

 

Este instrumento processual requer que sejam postos 

para uma decisão urgente, buscando o que a doutrina tem atualmente 

tratado como tutela específica. Há a satisfação antecipada (exceção no 

processo civil), liminar, com base em princípios  e em elementos que 

demonstrem a plausibilidade das alegações da parte autora (fumus 

boni iuris) e o perigo de dano iminente e irreparável (periculum in 

mora)  como modo de garantir a efetividade para segurança, havendo 

a antecipação de um efeito concreto que possa garantir a utilidade 

final do provimento com base na satisfação antecipada que se dá, no 

CASO CONCRETO, por meio de um provimento mandamental que 

determine uma obrigação negativa, de não fazer. 

 

A plausibilidade das alegações é evidenciada pelos 

documentos constantes nos autos. Questiona-se prática comercial 



abusiva de cancelamento de apólice de seguro unilateralmente pela 

requerida. 

 

Ora, tomando apenas por base a Lei 8078/90, é 

imprescindível que se reconheça a vulnerabilidade do consumidor. 

Não se trata de afastar este princípio somente com a alegação de que a 

demandante não é consumidor considerado em sua feição individual. 

A vulnerabilidade está sempre presente na relação de consumo, como 

elemento básico e não se confunde com a Hipossuficiência (outra 

questão jurídica). 

  

O princípio da vulnerabilidade decorre diretamente do 

princípio da igualdade, com vistas ao estabelecimento de liberdade, 

considerado, na forma já comentada no item específico sobre este 

último princípio, que somente pode ser reconhecido igual alguém que 

não está subjugado por outrem. 

 

O consumidor considerado em sua forma individual ou 

metaindividual (direitos individuais homogêneos, coletivo strito sensu 

e difusos) são os vulneráveis desta relação jurídica, a parte mais fraca 

e que, na maioria das vezes sobre reflexos lesivos no desenvolvimento 

das atividades mais comuns da vida e diria indispensáveis da moderna 

sociedade de consumo. 

 

Traçado o prisma ou ótica que deve ser observada a 

plausibilidade das alegações, verossimilhança (juízo mais robusto de 

plausibilidade) tenho por aplicáveis várias disposições que informam 

o sistema de proteção consumerista. 

 

Ressalte-se, em tempo, que a Lei 8078/90 é de 

interesse público e social, sendo as suas disposições fundamentais 

para o crescimento não só da economia, mas que haja o devido 

respeito ao consumidor. Por isso, a política das relações de consumo 

deve ter como norte as determinações do art. 4º, incisos I, II, VI, VII, 

VIII, que tratam exatamente da vulnerabilidade, da ação 

governamental de proteção ao consumidor, do Princípio da Repressão 

Eficiente aos Abusos, racionalização e melhoria dos serviços públicos 

e estudo constante das modificações de mercado. Mais que isso, 



devem ser respeitados os direitos básicos do consumidor, contidos no 

art. 6º, com especial atenção aos incisos V, VII, VIII, X. 

 

Sendo que nas práticas comerciais e nos contratos, 

deve haver a harmonia das relações de consumo, que também é um 

princípio básico, onde deve ser sempre buscado o Equilíbrio 

Contratual e os Fins Sociais dos Contratos, como bem demonstram as 

disposições do art. 39, incisos, V, X e art. 51, incisos IV, XXIII, XV e 

parágrafo 1º, incisos I, II e III. 

 

Plausíveis as alegações do Ministério Público, cumpre, 

agora, determinar onde reside o perigo de dano iminente e irreparável. 

Tal dano não decorre da simples morosidade eventual ou natural que 

atinge a prestação jurisdicional em razão da busca da cognição plena e 

segurança jurídica inequívoca – impensável na sociedade  de consumo 

de massa, instantânea. O dano advém da própria violação jurídica 

coletiva (art. 81 do CPC), em que muitos, diria incalculáveis 

consumidores. 

 

O dano advém dessa perspectiva material e moral do 

consumidor, que não pode ser ignorada, no caso, o cancelamento de 

apólices de seguro de forma unilateral. 

 

Diante dos fatos descritos e da prova carreada aos 

autos, em especial as informações constantes nos autos do inquérito 

civil nº 00832.00148/2009, verifica-se que o argumento da requerida 

em efetuar o cancelamento de apólices de seguro em razão do 

implemento de condição prévia e expressamente pactuada, é 

procedimento vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. 

Independentemente da data em que o contrato restou firmado, 

inclusive pela vigência de novel normatização (Lei nº 9.656/98), a 

cláusula que possibilita o cancelamento unilateral, em tese, é abusiva 

(art. 51, inciso IV do CDC). 

 

Portanto, entendo presente a verossimilhança 

(semelhança com a verdade) das alegações. 

 

  



 III – DIANTE DO EXPOSTO, defiro os pedidos de 

antecipação de tutela formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, 

contra BRADESCO SAÚDE S/A, para: 

 

 1 – DETERMINAR a suspensão da alteração 

contratual unilateral efetivada pela requerida, denominada 

“CONDIÇÕES DA COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE – 

1) cobertura de remissão por morte do segurado titular”, revigorando 

os termos originalmente contratados; 

 

 2 – FIXAR a multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

atualizada pelo IGPM, para cada hipótese de comprovado 

descumprimento da obrigação de fazer prevista no item anterior; 

 

 3 - DEFIRO a inversão do ônus da prova nos termos 

requeridos na inicial. 

 

4 - EXPEÇA-SE o edital previsto no art. 94 do CDC. 

 

Cite-se. 

Intime-se. 

 

Porto Alegre, 29 de junho de 2010. 

 

 

       GIOVANNI CONTI, 
             Juiz de Direito. 


