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Tanto as empresas que oferecem Planos de Saúde quanto as que oferecem Seguros 
Saúde possuem em seus contratos cláusulas que retiram da área de cobertura 
alguns tipos de cirurgias tituladas por elas como “cirurgias estéticas”.  
Dentre elas encontra-se as cirurgias bariátricas. Ocorre que tal cirurgia não consiste 
em procedimento estético. Com mais de 50 anos de existência este tipo de cirurgia 
é hoje uma sub-especialidade da cirurgia geral e acumula dezenas de técnicas 
diferentes destinadas ao grande obeso. É o único método cientificamente 
comprovado que promove a perda de peso de forma definitiva, reduzindo as taxas 
de mortalidade por evitar uma série de doenças associadas à obesidade grave.  
Tais cláusulas que contêm semelhante abusividade têm sido reiteradamente 
consideradas nulas de pleno direito (Art. 51 do Código de Defesa do Consumidor) 
por nossos Tribunais, quando a cirurgia bariátrica constitui a única forma de 
tratamento para patologia que compromete a saúde do segurado e que pode levá-
lo à morte, caso não seja tratada.  
Nesse sentido, vale mencionar trechos de julgados dos nossos tribunais:  
“OBESIDADE MÓRBIDA RECONHECIDA, COM EVIDENTE RISCO À SAÚDE DA PARTE 
AGRAVADA, PRESCRITA POR MÉDICO CONVENIADO DA AGRAVANTE - CIRURGIA 
REDUTORA DO ESTÔMAGO QUE NÃO TEM FINS ESTÉTICOS, MAS NECESSÁRIA 
PARA OS FINS PROPOSTOS, DIANTE DA PROVA INEQUÍVOCA ACOSTADA - Pedido 
verossímil. Abusividade na negativa. Tutela antecipada, pelo imediato custeio dos 
procedimentos, regularmente deferida. Inúmeros recedentes jurisprudenciais, 
inclusive desta corte. Agravo à unanimidade mprovido.”(T JPE - AI 72845-8 - ReI. 
Des. Antônio Camarotti - DJPE 29.01.2003)  
“MEDIDA CAUTELAR - Plano de saúde e provimento cautelar (art. 798 do CPC). 
Dada a necessidade de cirurgia indicada para caso de obesidade mórbida 
(“gastrologia redutora”), cumpre deferir liminar de custeio financeiro da providência 
médica, independente de não estar tal espécie cirúrgica oficialmente aprovada pela 
comunidade médica brasileira, sob pena de se negar a função social do contrato, 
que, para cumprir sua missão institucional, contém cláusula aberta receptiva das 
atualidades médicas. Interpretação pró-aderente (art. 47 da Lei nº 8.078/90).” (T 
JSP - AI 233.379-4/8 -3ª CDPriv. - ReI. Des. Ênio Santarelli Zuliani -J. 26.02.2002)  
“PLANO DE SAÚDE - OBESIDADE MÓRBIDA -CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DA 
BANDA GÁSTRICA AJUSTÁVEL - NEGATIVA DE COBERTURA POR EXCLUIDO DO 
PLANO O TRATAMENTO DE EMAGRECIMENTO - DANOS MORAIS NÃO ERIFICADOS - 
O tratamento da obesidade mórbida não se ajusta ao conceito de tratamento de 
emagrecimento previsto no contrato, excluído da cobertura, mas de cirurgia para o 
tratamento de patologia que compromete a saúde da pessoa na sua ampla 
conceituação, especialmente quando comprovado por laudo médico, não 
contestado, que órgãos vitais já se encontram seriamente comprometidos, 
verificando-se a necessidade da cirurgia para evitar a dramática redução da 
expectativa e qualidade de vida e quando se trata de moléstia há mais de cinco 
anos oficialmente reconhecida e catalogada na listagem da Associação Médica 
Brasileira. Não gera danos morais a recusa da seguradora de prestar a cobertura 
securitária quando exclusão ou não depende de interpretação do contrato firmado. 
Apelo provido em parte. Ação parcialmente procedente.” (TJRS - AC 70003179041 
- 5ª C.Cív. - ReI. Des. Marco Aurélio dos Santos Caminha - J. 08.08.2002)  
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO - TUTELA 
ANTECIPADA - 1) Cirurgia de redução de peso. Urgência. Risco de morte. 
Obesidade mórbida. Limitação da cobertura de doenças graves. Nulidade. Princípio 
da boa-fé. 2) Limitação de cobertura. Cláusula imprecisa e vaga. Art. 54 do CDC. 3) 
Não opção por novo plano. Restrição a procedimentos. Cláusula abusiva. Portaria 
3/99, da Secretaria de Direito Econômico. Recurso improvido. 1. A limitação de 



cobertura de doença graves, tal como a que acomete a agravada (obesidade 
mórbida), é nula de pleno direito, vez que frustra expectativas legítimas do 
consumidor de ter a prestação dos serviços contratados, restringindo direitos 
imanentes à própria natureza e objetivos do contrato, bem como, por violação ao 
princípio da boa-fé. 2. Ainda que se argumente que as seguradoras de planos de 
saúde possam limitar a cobertura a determinadas doenças, a cláusula que impõe a 
negativa de cobertura para tratamentos e cirurgias experimentais seria nula, eis 
que não dá ao consumidor exata compreensão da referida restrição, sendo 
imprecisa e vaga, conforme os parágrafos 3º e 4º, do art. 54, do CDC. 3. Afasta-se 
o argumento de que pelo fato de a agravada não ter optado por um novo plano de 
saúde, após a Lei nº 9.655/98, não faria jus à cobertura pleiteada, isso porque a 
referida Lei não impôs a mudança de plano, pelo contrário, deu liberdade para o 
consumidor escolher o plano que melhor lhe conviesse. Cabe salientar também, que 
a Portaria nº 3/99, da Secretaria de Direito Econômico, vinculada ao Ministério da 
Justiça, aditou novas cláusulas ao rol inserto no art. 51, do CDC, determina agravo 
de instrumento nº011019000956 de serem abusivas, as cláusulas que imponham, 
em contratos de planos de saúde firmados anteriormente à Lei nº 9656/98, limites 
ou restrições a procedimentos médicos contrariando prescrição médica. Recurso 
improvido. (T JES - AI 011019000956 - 3a C.Cív. - ReI. Des. Rômulo Taddei -J. 
02.04.2002)  
“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - 
PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA NÃO VEDADA EXPRESSAMENTE PELO CONTRATO - 
FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES - RECURSO DESPROVIDO - 
I- Há fumus boni iuris e periculum in mora na pretensão cautelar que visa à 
obtenção urgente de autorização para intervenção cirúrgica de redução do 
estômago, diante do quadro de obesidade mórbida da paciente e em razão do 
contrato não vedar expressamente o procedimento almejado, que não se confunde 
com cirurgias com cirurgias meramente estéticas. II - Recurso desprovido.” (T JES - 
AI 011009000859 - 2ª C.Cív. - ReI. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon - J. 
02.04.2002)  
Ocorre que para ter acesso ao referido tratamento, nossos munícipes tem tido que 
recorrer às instâncias judiciárias, postergando e agravando ainda mais a situação 
daqueles que necessitam de tal tratamento. Compete ao Município nas formas dos 
Artigos 160 e 165 de sua Lei Orgânica legislar sobre as atividades econômicas 
desenvolvidas em seu território, bem como a defesa dos direitos do consumidor, 
respectivamente. Assim, dando cumprimento ao poder de lei instituído às esferas 
municipais, que sejam as empresas que comercializem planos de saúde e seguros 
saúde no município, obrigadas a cumprir o que prevê a presente propositura.  
Cumpre lembrar que o número de pessoas obesas no Brasil mais do que dobrou em 
três décadas, chegando ao número de 38,8 milhões de adultos, isto sem contarmos 
os jovens e as crianças, futuras vítimas das doenças provenientes da obesidade, 
como hipertensão arterial, diabetes, doenças cardíacas e derrames cerebrais e que 
também apresentaram aumento significativo do número de obesos, principalmente 
entre as meninas.  
É alta a mortalidade no Brasil e no mundo com doenças provenientes da obesidade, 
que se tornou um dos maiores problemas de saúde deste novo milênio, 
acometendo quase um terço da população mundial. Somente na América Latina, 
estima-se em cerca de 200.000 mortes anualmente em decorrência das 
complicações da obesidade. Dados recentes mostram que o Brasil já ocupa o sexto 
lugar no ranking dos países com maior número de obesos, atrás apenas dos 
Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Itália e França. Apesar de toda sua 
importância, poucas patologias tem sido tão sub-valorizadas quanto esta.  
Assim, de extrema necessidade a utilização de tais ferramentas no combate as 
ocorrências policiais, restando clara a necessidade de aprovação do presente 
projeto.  
São Paulo, 12 de agosto de 2013.  
 


