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RESUMO: OBJETIVO: O presente trabalho tem por objetivo investigar se o 
processo civil brasileiro tradicional apresenta instrumentos eficazes para tutelar 
conflito de interesse envolvendo os direitos fundamentais coletivos dos idosos à 
saúde privada no Brasil. A JUSTIFICATIVA DA RELEVÂNCIA TEMÁTICA: 
Partindo da premissa que o idoso é hipervulnerável frente as grandes operadoras 
de planos de saúde privada e as constantes mudanças sócio-econômicas que 
atravessam no processo de envelhecimento, considerando que o idoso busca no 
plano de saúde privada uma segurança de proteção à saúde, as operadoras 
aproveitam-se da vulnerabilidade para praticarem aumentos e reajustes 
abusivos, o tema justifica-se por sua carga de complexidade e interesse público, 
sendo o processo tradicional incapaz de apresentar resultados satisfatórios na 
correção de instituições privadas que violam direitos sociais fundamentais, como 
os aqui destacados. METODOLOGIA: O objeto desta pesquisa é o estudo do 
conflito de interesse público pertinente ao acesse justo e equânime aos planos 
de saúde privada por pessoas idosas no Brasil. A investigação se dará pelo 
método bibliográfico, pesquisa em sites confiáveis, consulta em livros e revistas 
conceituadas. HIPÓTESES: A questão que se coloca é se a tutela do grupo de 
idosos em sua condição de consumidores hipervulneráveis em confronto com as 
empresas operadoras de planos de saúde privados desafia o Judiciário a buscar 
novas ferramentas para a efetiva proteção a classe dos idosos? Em situação de 
alta conflitualidade envolvendo temas de políticas públicas é possível identificar 
as violações aos idosos e corrigir de forma adequada e eficaz o agir das 
instituições privadas que gerenciam os planos de saúde privados? 
RESULTADOS FINAIS: Ante as considerações exposta, resta comprovado que 
os instrumentos de tutela tradicionais processuais são insuficientes para a justa 
composição do litigio envolvendo questões de alta complexidade quanto ao agir 
de empresas privadas que administram planos de saúde privados em relação 
aos usuários idosos. É necessário buscar meios de tutelas que permitam ampla 
participação social no debate para a construção de decisão adequada e justa, 
por exemplo, a tutela por meio do processo para solucionar conflitos de interesse 
público, pois, o direito à saúde é um direito social e fundamental que exige 
ferramentas adequadas para sua efetivação e para o momento histórico atual, 
principalmente, para garantia da dignidade humana do pessoa em processo de 
envelhecimento. 
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