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pagamento de indenização por dano moral. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais. Apelação da autora que não merece 
acolhida. Cláusula contratual excludente da cobertura para o pretendido procedimento que não se revela abusiva, ante o disposto no 
artigo 10 da Lei nº 9.656/1998. Precedentes. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.    DECISÃO   (Fundamentação legal: artigos 
932, inciso IV, do CPC, e 31, inciso VIII, b, do RITJ)    1. Trata-se de ação pelo procedimento comum, com pedidos de obrigação de 
fazer e indenização por dano moral, ajuizada pela apelante contra o apelado, visando obter a condenação do réu a custear 

tratamento de fertilização in vitro e ao pagamento de indenização por dano moral.  2.  Sentença de improcedência dos pedidos 
iniciais (índice 304), com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, 
estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, observada a gratuidade de justiça que lhe deferida (índice 35).  3. 
Apelação da autora (índice 309), pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos inicialmente por ela 
formulados, sob alegação de abusividade da cláusula contratual que exclui a cobertura para o pretendido procedimento. 
Contrarrazões no índice 330.  COM O RELATÓRIO, PASSO A DECIDIR.    4. O recurso é tempestivo e estão presentes os demais 
requisitos à sua admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.  5. Todavia, não assiste razão à apelante, conforme se verá adiante.   
6. Sustenta a recorrente a nulidade da cláusula contratual que exclui a cobertura para o pretendido procedimento de fertilização in 
vitro, ao argumento de que a Lei nº 9.656/1998, estabelece, em seu artigo 35-C, a obrigatoriedade de cobertura e atendimento 
para planejamento familiar, o que, no seu entender, englobaria todos os tratamentos de infertilidade e também de fertilização.  7. 
Não é esse, contudo, o entendimento sedimentado em nossos tribunais, que considera válida a exclusão contratual de cobertura aos 
procedimentos de inseminação artificial, em conformidade com o disposto no artigo 10 da referida lei. A propósito:  Ação de 
obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência. Contrato de plano saúde. Autora portadora de endometriose 
causadora de infertilidade feminina. Pretensão de cobertura do plano de saúde para a realização de procedimento de fertilização in vitro. 

Sentença de improcedência do pedido inicial. Inconformismo da Autora. Entendimento desta Relatora quanto à manutenção da 
sentença objurgada. Com efeito, o procedimento de reprodução assistida não possui cobertura obrigatória, na forma estabelecida no 
Artigo 10, da Lei nº 9.656/98 e na Resolução Normativa nº 428 da ANS, de 17/03/2017. A cláusula contratual que exclui a cobertura 
para a realização da fertilização in vitro pretendida pela Autora não se mostra abusiva ou ilícita, eis que redigida em perfeita sintonia 
com as normas legais e regulamentares que tratam dessa questão. Portanto, a recusa à cobertura do tratamento médico pretendido 
pela Autora se mostra plenamente legítima. Diversos Precedentes do TJERJ. Sentença de improcedência que se confirma. 
CONHECIMENTO DO RECURSO E DESPROVIMENTO DO APELO. (0010524-91.2016.8.19.0066 - APELAÇÃO - Des(a). CONCEIÇÃO 
APARECIDA MOUSNIER TEIXEIRA DE GUIMARÃES PENA - Julgamento: 4/7/2018 - VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL. Grifos nossos).  
APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. Operadora de plano privado de assistência à saúde na modalidade de autogestão. Inaplicabilidade 
do CDC. Negativa de autorização para a realização de procedimento fertilização in vitro, sob o fundamento da ausência de previsão 
no rol de procedimentos da ANS e nas cláusulas do regulamento. Previsão expressa no regulamento que exclui a cobertura 
pretendida pela associada. Procedimento de reprodução assistida que não possui cobertura obrigatória, na forma do artigo 10, da Lei 
9.656/98 e da Resolução Normativa n. 428 da ANS, de 17/03/2017. Cláusulas limitativas não abusivas, visto que em consonância 
com a previsão legal e regulamentar. Denegação da cobertura do procedimento de fertilização in vitro que se mostra plenamente 
legítima. Inexistência de ilicitude na conduta da entidade de assistência à saúde, apta a gerar eventual dever de indenizar. 
Precedentes deste Tribunal de Justiça. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA. 
(0025847-40.2016.8.19.0001 - APELAÇÃO - Des(a). CELSO SILVA FILHO - Julgamento: 7/3/2018 - VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA 
CÍVEL. Grifos nossos).  ACÓRDÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. Sentença de improcedência. 
Recurso autoral. Ausência de comprovação de fato constitutivo do direito alegado. Contrato exclui o procedimento de inseminação 
artificial e técnicas análogas da cobertura. Possibilidade de exclusão. Art. 10º, III da lei 9.656/98 e Resolução 387/2015 da ANS. 
Regularidade da cláusula contratual. Legitimidade da negativa de cobertura. Mantida a improcedência. DESPROVIMENTO DO 
RECURSO. (0039076-77.2015.8.19.0203 - APELAÇÃO - Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS - Julgamento: 23/08/2017 - VIGÉSIMA 
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).  PLANO DE SAÚDE  REPRODUÇÃO ASSISTIDA  FERTILIZAÇÃO IN VITRO  EXCLUSÃO DE COBERTURA  
ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA  INOCORRÊNCIA  DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. 
COBERTURA PARA REPRODUÇÃO ASSISTIDA, MEDIANTE FERTILIZAÇÃO IN VITRO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ, QUE PRETENDE A REFORMA 
INTEGRAL DO JULGADO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE DA AUTORA, NA CLÁUSULA 5.1, ALÍNEA 'D', EXCLUI A COBERTURA DE 
PROCEDIMENTO DE TÉCNICA ASSISTIDA DE REPRODUÇÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA DE Nº 387/15, DA ANS DETERMINA NO 
INCISO III, DO §1º, DO SEU ART. 20, QUE SÃO PERMITIDAS AS EXCLUSÕES ASSISTENCIAIS RELATIVAS ÀS TÉCNICAS DE 
REPRODUÇÃO ASSISTIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO ABUSIVA. NEGATIVA DE COBERTURA LEGÍTIMA. PRECEDENTE: AP 
0000076-91.2015.8.19.0002, DES. FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO. JULGAMENTO: 20/07/2016 - 25ª CÂMARA 
CÍVEL CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO PROVIDO. 
(0486949-32.2015.8.19.0001 - APELAÇÃO - Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO - Julgamento: 8/3/2017 - VIGÉSIMA QUINTA 
CÂMARA CÍVEL).  Agravo de instrumento. Indeferimento de pedido de tutela de urgência de caráter antecedente. Cobertura mínima 
obrigatória de plano de saúde. Casal que pretende obter a cobertura de tratamento de infertilidade conjugal por meio de 
inseminação artificial. Exclusão do tratamento expressamente prevista no contrato. Precedentes do STJ, de 07/11/2017 e 
05/12/2017 que rechaçaram o argumento de que as técnicas de inseminação artificial estariam incluídas na obrigatoriedade de 
atendimento em caso de planejamento familiar, prevista no art. 35-C da Lei 9.656/98. Inocorrência de derrogação da exceção 
prevista no art. 10, III, da mesma Lei. Resoluções da ANS que corroboram a interpretação sistemática adotada pelo STJ. Validade, 
em princípio, da exclusão contratual da cobertura de tratamento de inseminação artificial. Recurso desprovido. 
(0023857-46.2018.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Des(a). EDUARDO GUSMÃO ALVES DE BRITO NETO - Julgamento: 
18/9/2018 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL).  RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.  
PLANO DE SAÚDE. INFERTILIDADE. PLANEJAMENTO FAMILIAR. INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. EXCLUSÃO DE COBERTURA. 
ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA.  AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RESOLUÇÕES NORMATIVAS.  FUNDAMENTO 
NA LEI 9.656/98. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.  MAJORAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PELO DEFERIMENTO 
DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.  1. Ação ajuizada em 29/02/16. Recurso especial interposto em 11/04/17 e concluso ao gabinete em 
18/12/17. Julgamento: CPC/15.  2. O propósito recursal é definir se a inseminação artificial por meio da técnica de fertilização in 
vitro deve ser custeada por plano de saúde.  3. A Lei 9.656/98 (LPS) dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à 
saúde e estabelece as exigências mínimas de oferta aos consumidores (art. 12), as exceções (art. 10) e as hipóteses obrigatórias de 
cobertura do atendimento (art. 35-C).  4. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com a autorização prevista no art. 10, 
§4º, da LPS, é o órgão responsável por definir a amplitude das coberturas do plano-referência de assistência à saúde. 5. A 
Resolução Normativa 387/2015 da ANS, aplicável à hipótese concreta, define planejamento familiar como o "conjunto de ações de 
regulação da fecundidade que garanta direitos de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo 
casal" (art. 8º, I).  6. Aos consumidores estão assegurados, quanto à atenção em planejamento familiar, o acesso aos métodos e 
técnicas para a concepção e a contracepção, o acompanhamento de profissional habilitado (v.g. ginecologistas, obstetras, 
urologistas), a realização de exames clínicos e laboratoriais, os atendimentos de urgência e de emergência, inclusive a utilização de 
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