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“Mudaram as regras e mudaram os princípios, e a modificação foi tão 

profunda que se chegou a falar em crise do contrato. Mas, se 

entendermos que a crise se instala quando o órgão ou a função não 

mais atendem à finalidade para que foram criados, por certo não 

estamos diante de uma real crise do contrato como instituição social, 

mas, sim, da crise de uma certa concepção do contrato, que foi 

atropelada pela vida.” 

Ruy Rosado de Aguiar Júnior 

 
 



RESUMO 

 

 

O presente estudo teve por objetivo analisar a estrutura dos contratos 
individuais e coletivos de assistência à saúde, com destaque para a sua 
natureza jurídica e para a estruturação das redes contratuais. Enfatizou-se as 
causas de extinção e manutenção compulsória do vínculo, previstas na Lei 
9.656/98. Teve-se ainda como finalidade explanar a questão da 
responsabilidade civil das operadoras por inadimplemento contratual e por ato 
ilícito praticado pelos profissionais que diretamente executam os serviços 
médicos ou odontológicos. No transcorrer do trabalho foram apresentados 
diversos julgados, especialmente do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo e do Superior Tribunal de Justiça, com o intuito de demonstrar a 
orientação jurisprudencial dominante ou a tendência que vem sendo adotada 
em cada um dos temas abordados.  

 
 

PALAVRAS-CHAVE: PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, LEI 9.656/98, 
BOA-FÉ OBJETIVA, REDES CONTRATUAIS, EXTINÇÃO CONTRATUAL, 
RESILIÇÃO, RESOLUÇÃO, APOSENTADORIA, DEMISSÃO E 
RESPONSABILIDADE CIVIL. 
  



ABSTRACT 

 

 

The present study had the purpose of analyzing Health Care contract 
structures, with special attention to its legal nature and contractual network 
structures. Contract extinction and compulsory bond maintenance were 
emphasized, according to Brazilian Law #9.656/98 statements. It was also a 
goal of this work to discuss Health Care carriers’ civil responsibility for contract 
debts and illicit acts incurred by the professionals directly executing medical and 
dental care services. Several decrees were presented in this work; specially the 
ones originated by Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo and Superior 
Tribunal de Justiça, to demonstrate legal guidances or tendencies adopted in 
each issue that was discussed. 
 
 
KEYWORDS: HEALTH CARE PLANS, BRAZILIAN LAW #9.656/98, 
OBJECTIVE GOOD-FAITH, CONTRACTUAL NETWORKS, CONTRACTUAL 
EXTINCTION, CONTRACT TERMINATION, RESOLUTION, RETIREMENT, 
DISMISSAL AND CIVIL RESPONSIBILITY. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

Uma nítida mudança de estilo de vida está ocorrendo em nossa 

sociedade. Da acumulação de bens materiais, passa-se agora, para a 

acumulação de bens imateriais; dos contratos de dar, para os de fazer; do 

modelo imediatista de venda e compra, para um modelo de relação contratual 

continuada no tempo, reiterada; de relações meramente privadas, para 

relações particulares de iminente interesse social ou público1. É o momento de 

uma crescente preocupação com a fase pré-contratual, de exigente 

cumprimento da fase contratual e percepção da importância, também, de uma 

fase pós-contratual. 

Vê-se, agora, com clareza, a crise dos antigos paradigmas do direito 

civil e constata-se o ressurgimento do contrato, desta vez fortificado, 

rejuvenescido, embebido de ética, socialidade e justiça. No momento presente, 

restam desmascarados os elementos de dissimulação e de deturpação da 

realidade da ideologia novecentista da liberdade de contratar2. Tem-se um 

                                                 
1
 Nesse sentido: MARQUES, Cláudia Lima. Abusividade nos contratos de seguro-saúde e de 

assistência médica no Brasil. Ajuris, n.64, p. 34-77, e _____________. Direitos básicos do 
consumidor na sociedade pós-moderna de serviços. Revista de Direito do Consumidor, n. 35, 
p. 61; e MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Direito à informação nos contratos relacionais de 
consumo. Revista de Direito do Consumidor, n.35, p.113. 
 
2 Quem desenvolve o tema com maestria singular é Enzo ROPPO, na sua obra O contrato 
(Coimbra: Almedina, 1988 p. 32 et seq.), em que analisa os princípios ideológicos em sede 
contratual afirmados pela ciência jurídica e pelos legisladores das grandes codificações do séc. 
XIX: a idéia da liberdade de contratar era justificada com base na liberdade máxima dos 

indivíduos de se autodeterminarem; esses, conforme a teoria, deveriam ser soberanos da sua 
vontade, optando ou não por contratar, escolhendo livremente o conteúdo do contrato. Não se 
admitiam intervenções legislativas nem dos tribunais na livre escolha dos contraentes privados, 
e eram tolerados apenas limites negativos, em medida muito estreita (ex: proibição da 
assunção de vínculos limitadores da atividade própria do contraente, a proteção dos contratos 
com menores e portadores de doenças mentais). Em contraponto, a essa liberdade quase 
ilimitada correspondia uma responsabilidade também tendencialmente ilimitada pelos 
compromissos assumidos, que adquiria feição de lei: o pacta sunt servanda. Nesse sistema, 
não havia lugar para a discussão sobre a igualdade material dos contraentes, nem sobre a 

justiça substancial das operações econômicas. Consideravase que a justiça da relação era 
garantida pelo fato de que o conteúdo do negócio correspondia à vontade livre dos 
contraentes, que se encontravam em posição de igualdade jurídica. Em resumo, a liberdade de 
contratar e a igualdade formal das partes eram os pilares que sustentavam o sistema segundo 
o qual “qui dit contractuel dit juste”. Essa máscara da igualdade jurídica dos contraentes, na 
realidade, escondia graves desigualdades substanciais e profundas disparidades de forças 
econômicas entre eles, o que levava à existência de partes fortes que ditavam as regras que 
atendiam aos seus interesses e de partes débeis, que tinham de se submeter a todas as 
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novo “contrato”, que passou por uma crise, mas de transformação, sendo agora 

um instrumento mais justo e socializado, marcado pela força dos novos 

paradigmas contratuais: os princípios da boa-fé-objetiva, do equilíbrio 

econômico e da função social.  

Essa renovação teórica do contrato, que passou o centro de 

referência da força volitiva e individualista do mais forte, para o eixo da 

eqüidade e da justiça, indica a reverência que é hoje prestada aos direitos 

fundamentais do homem. Essa atenção aos direitos fundamentais e suas 

conseqüências no campo contratual vem sendo proporcionada no Brasil pela 

leitura do direito civil sob a ótica constitucional, posicionamento esse que 

permite uma reformulação conceitual dos institutos jurídicos de direito privado, 

de forma a privilegiar os valores não-patrimoniais e, em particular, a dignidade 

da pessoa humana, o desenvolvimento da sua personalidade e os direitos 

sociais3.  

Vive-se uma situação nova, em que os velhos paradigmas 

contratuais4 convivem e são eficazmente limitados pela pujança dos novos 

princípios socializadores (boa-fé objetiva, justiça contratual e função social); um 

momento em que o contrato é visto como fenômeno social, instrumento de 

circulação de riquezas nas sociedades, e também de proteção dos direitos 

fundamentais.  

Nessa perspectiva de mudanças, constata-se, como foi acima 

assinalado, que o economicamente relevante na sociedade atual é o imaterial, 

                                                                                                                                               
condições, até as mais iníquas, impostas pelos primeiros. A doutrina da liberdade contratual e 
da igualdade dos contraentes acarretava e ocultava uma infinidade de contratos 
substancialmente injustos e altamente lesivos: na realidade essas teorias apenas atendiam aos 
reclamos de uma parte da sociedade, da classe dominante, que era, no séc. XIX nos países 
ocidentais, a classe burguesa. 
3
 Neste sentido, os ensinamentos de TEPEDINO, Gustavo. Direito civil. 2

. 
ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2001. p. 13 et seq., e de NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos 
paradigmas. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 106 et seq., que defendem que a iniciativa 
econômica privada e as situações jurídicas patrimoniais devem se voltar ao atendimento de 
valores não patrimoniais. 
4
 O clássico princípio da autonomia da vontade, do qual derivam os princípios da 

obrigatoriedade (pacta sunt servanda) e o da relatividade dos efeitos contratuais, não 
desapareceu, não foi banido do cosmo jurídico, pelo contrário, verifica-se hoje uma espécie de 
amálgama formada pelos princípios clássicos, de índole liberal, com os princípios 
contemporâneos, de índole social, forçando o intérprete a uma reconstrução do sistema 
contratual. Nesse sentido, NEGREIROS, Teresa. op. cit. p.109 e AZEVEDO, Antonio Junqueira 
de. Princípios do novo Direito Contratual e desregulamentação do mercado. RT, n. 750, p.113.  
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como os fazeres e serviços complexos e as relações virtuais, 

desmaterializadas, que são de suma importância para o homem deste início do 

séc. XXI. Ele busca serviços que assegurem a ele à sua família o bem-estar, a 

segurança, a saúde, o lazer, o crédito. O mundo que se desenha no horizonte, 

como afirma MARQUES, é o mundo dos serviços que, prestados por entes 

públicos ou privados, passam a ser não só úteis, mas também imprescindíveis 

para a vida de todos5.  

O contrato de assistência à saúde, tema nuclear deste trabalho, é 

um reflexo dos tempos atuais. Como será desenvolvido nos próximos capítulos 

desta dissertação, trata-se de contrato cativo de longa duração, triangular e 

complexo, sendo que em um dos pólos encontra-se uma operadora de plano 

de saúde, no outro uma cadeia de médicos e hospitais que têm por função a 

prestação do verdadeiro objetivo contratual – prestação dos serviços médicos – 

à massa de consumidores, que por sua vez situam-se no terceiro pólo da 

relação. A relevância social deste tipo de contrato no Brasil é enorme: há 

atualmente mais de 50 milhões de brasileiros ligados a alguma entidade 

privada prestadora de seguro-saúde, movimentando mais de 40 bilhões de 

reais por ano6. Esses dados, isoladamente, já revelam a incipiência do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

Inicialmente, o que se quer colocar em destaque é a inserção dessa 

forma de contratação no panorama atual, que vem sendo denominado pela 

doutrina estrangeira e nacional de pós-modernidade, e a orientação, também 

doutrinária, de classificar o contrato de assistência à saúde como um contrato 

pós-moderno. 

“Pós-modernidade”7 é um termo que tem sido bastante difundido nos 

meios acadêmicos, e é empregado para descrever uma mudança que vem 

                                                 
5
 Nesse sentido, MARQUES, Cláudia Lima. Abusividade nos contratos de seguro-saúde e de 

assistência médica no Brasil. Ajuris, n. 22, p. 34 e ___________. O novo modelo de Direito 
Privado brasileiro e os contratos. In: ______________. A nova crise do contrato: estudos sobre 
a nova teoria contratual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 22 e 23.  
6
 Informações encontradas no site www.ans.gov.br, atualizadas até março de 2008. 

7
 Segundo Paulo Ferreira da Cunha o termo pós-modernidade foi pela primeira vez utilizado por 

Federico Onis em uma crítica literária, como reação ao modernismo, em 1934 ou 1935. Em 
1947, Arnold Toymbee teria usado o termo como expressão de um novo sincretismo 
civilizacional, em que o ocidente, o cristianismo e o individualismo se mesclariam ou sofreriam 
influência da cultura e religião orientais. Em 1945, o termo foi utilizado na Arquitetura, no 

http://www.ans.gov.br/
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ocorrendo desde o final do séc. XX na Literatura, na Filosofia, na Economia, 

nas Artes, nas ciências em geral e, também no Direito. Trata-se de uma crise 

de ruptura que marca o fim de uma era e o início de algo novo, ainda não 

identificado com precisão, mas caracterizado pela globalização, pela moderna 

perda da individualidade, pelas relações econômicas sem sujeito e pelas 

relações de grupo cada vez mais impessoais. Como explica Claudia Lima 

MARQUES8: 

 

“Os chamados tempos pós-modernos são um desafio para o 
Direito. Tempos de ceticismo quanto à capacidade da ciência 
do direito de dar respostas adequadas e gerais aos problemas 
que perturbam a sociedade atual e modificam-se com uma 
velocidade assustadora. Tempos de valorização dos serviços, 
do lazer, do abstrato e transitório, que acabam por decretar a 
insuficiência do modelo contratual tradicional do direito civil, 
que acabam por forçar a evolução dos conceitos de direito, a 
propor uma nova jurisprudência dos valores, uma nova visão 
do direito civil, agora muito mais influenciada pelo direito 
público e pelo respeito aos direitos fundamentais dos 
cidadãos.” 

 

Segundo Antonio Junqueira de AZEVEDO9, a pós-modernidade 

possui três características fundamentais que são perceptíveis na cultura, nas 

artes e nas ciências: crise da razão, hipercomplexidade e inter-ação. 

A crise da razão pode ser percebida nas dúvidas pós-modernas 

acerca da capacidade racional existente para atingir noções definitivas e a 

essência das coisas. Nas palavras de Antonio Junqueira de AZEVEDO,  

 

“as considerações sobre o que seja, ou não, verdadeiro, são, 
na pós-modernidade, deixadas de lado e substituídas pelas 
sobre o que seja, ou não útil (neopragmatismo)”. 

 

A hiper-complexidade revela-se no mundo jurídico através da 

multiplicidade de fontes do direito, quer materiais (vários grupos sociais 

                                                                                                                                               
estudo The Post-modern House, de Hudnut e teria sido inaugurado em sociologia política, em 
1980, por Amitai Etzioni. Foi abordado também nos anos 80 por Jürgen Habermas, que optou 
por não empregar o termo em seus estudos (Pensar o Direito – Da Modernidade à 
Postmodernidade, p. 43/44). 
8
 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. p. 155-156. 

9
 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. O Direito pós-moderno e a codificação. RT, n. 33, p. 123-

129. 
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justapostos dentro da mesma sociedade, reclamando uma lei especial para si), 

quer formais (enorme quantidade de leis, decretos, resoluções, etc)10. 

A interação é a busca de meios de solução dos conflitos à margem 

do Poder Judiciário, por meio da adoção da arbitragem, dos organismos que 

decidem com base em seus próprios códigos deontológicos (ex: conselho de 

ética de advogados, médicos e publicitários) e das entidades e instituições que 

possuem suas próprias normas e órgãos decisórios (ex: Justiça Desportiva, 

Bolsa de Valores, universidades)11. 

Erik JAIME12 considera como elementos da cultura pós-moderna, o 

pluralismo, a comunicação, a narração e o retorno aos sentimentos. O 

pluralismo indica a diversidade de estilos de vida, e, no Direito, a multiplicidade 

de fontes legislativas a regular o mesmo fato e o pluralismo de sujeitos, por 

vezes difusos, a serem tutelados. A narração seria uma conseqüência da 

necessidade de informação; pode ser constatada na nova maneira de elaborar 

normas legais, narrando seus objetivos, seus princípios e finalidades e 

positivando o objetivo do legislador, de forma a auxiliar a interpretação 

teleológica. A comunicação seria o valor máximo da pós-modernidade, sendo o 

atual método de legitimação de todas as ciências; sob esta perspectiva, atua o 

Direito como instrumento de comunicação e informação. O retorno aos 

sentimentos seria um “revival do irracional”, “o irracional que pressiona para a 

superfície”13 e manifestar-se-ia no Direito através da busca de elementos 

sociais e ideológicos para fundamentação das decisões jurídicas.  

Para Erik JAIME, os direitos humanos seriam o elemento-guia, o 

instrumento reequilibrador do sistema jurídico e do Direito no séc. XXI. Os 

direitos fundamentais, expressos na Constituição, influenciariam o novo direito 

                                                 
10

 Nesse sentido, AZEVEDO, Antonio Junqueira de. O Direito pós-moderno e a codificação. RT, 
n. 33, p. 123-129. 
11

 Ibidem, p. 124-127. 
12

 JAIME, Erik. Visões para uma teoria pós-moderna do Direito comparado. RT, n. 759, p.24, e 
apud MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor. 4

. 
ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 162/164. 
13

 Ibidem, p. 32. 
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privado a ponto do Direito Civil assumir um novo papel social, como protetor do 

indivíduo e inibidor de abusos14. 

Traz-se essas linhas sobre a pós-modernidade para este estudo 

com o intuito de esclarecer que a transformação de nossa sociedade e a 

reconstrução do papel do direito privado e dos contratos são fenômenos que 

transcendem a sociedade brasileira e a Ciência Jurídica nacional. São fatos 

que têm sido constatados e analisados por cientistas de diversas áreas e 

diversos países. 

Não há como negar o câmbio dos bens economicamente relevantes: 

valorizados estão o bem móvel imaterial (ex: softwares) e o desmaterializado 

“fazer” dos serviços da comunicação, do lazer, do crédito e da saúde. Desta 

forma, é forçoso enxergar os contratos que envolvem a transferência dessas 

novas riquezas de outra forma, não nos moldes da ultrapassada concepção 

novecentista e do clássico modelo imediatista do “dar”, mas através das lentes 

da concepção socializadora, atenta para a diversidade dos bens envolvidos, 

dos serviços cativos, massificados, prolongados no tempo (às vezes, por 

décadas), enfim, para a complexidade das novas relações contratuais.  

Neste estudo percebe-se que, em razão das características dos 

contratos de plano de saúde (longa duração, complexidade, catividade do 

consumidor e, principalmente, sua enorme importância social), a melhor forma 

de análise seria aquela que privilegiasse a visão dinâmica da relação 

obrigacional existente entre consumidor e operadora de planos de saúde, 

permitisse a nítida percepção dos deveres principais e secundários (também 

denominados “deveres anexos” ou “laterais”), e também abordasse a sua 

estrutura e possibilitasse a visualização da rede de contratos que se forma e do 

vínculo de conexidade que os une. 

Em outras palavras, o enfoque mais adequado para tratamento do 

tema, de acordo com a estrutura do contrato de plano de saúde, pareceu ser 

aquele que olhasse para o contrato entre consumidor e fornecedor de forma 

individual, atomizada, mas que também fosse capaz de enxergar sua interação 

                                                 
14

 MARQUES, Claúdia Lima. Direitos básicos do consumidor na sociedade pós-moderna de 
serviços. Revista de Direito do Consumidor, n. 35, p. 61. 
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em uma malha de contratos que atuam de forma relacionada15. A visão do 

sistema, da rede de contratos, é sobremaneira importante para verificação do 

equilíbrio contratual e da viabilidade econômica do negócio. Desenvolve-se 

esta parte do estudo com fundamento na teoria sistêmica de Ricardo Luis 

LORENZETTI. 

Por uma questão de lógica, antes de expor a visão do todo, da rede 

de contratos, é traçado um panorama histórico legislativo (capítulo III) e 

apresentada a natureza jurídica dos contratos de assistência à saúde, 

destacando as suas principais características e os pontos controvertidos 

(capítulo V). Na seqüência, é enfatizado o aspecto subjetivo e objetivo da 

relação contratual, ou seja, identifica-se quem são os consumidores e os 

fornecedores dos planos de saúde (capítulo VI).  

Nos contratos de plano de saúde a boa-fé objetiva tem papel de 

destaque, coibindo abusos, impondo condutas leais e refletidas aos parceiros 

contratuais, e, também, criando obrigações secundárias. A boa-fé objetiva atua 

em toda a sua amplitude e tem sido reiteradamente aplicada pelos tribunais 

nessa forma de contratação (capítulo VII, item 2).  

Em seguida, as preocupações são centradas na extinção dos 

contratos individuais e coletivos pela resilição unilateral e por força da 

resolução por inadimplemento. Apontam-se os aspectos mais intrincados da 

Lei 9.656/98 (doravante citada com a abreviatura “LPS”) nesses pontos, nos 

quais se visualiza a existência de um nítido conflito com as normas do Código 

de Defesa do Consumidor e toda a sua ideologia protetiva. No capítulo VIII são 

tratadas as possíveis soluções para as controvérsias e do posicionamento 

jurisprudencial sobre as questões.  

No capítulo IX, o foco direcionou-se para as hipóteses de 

manutenção dos contratos coletivos previstas nos artigos 30 e 31 da Lei 

9.656/98. Preocupou-se com os reflexos causados nos contratos de assistência 

à saúde pela demissão e aposentadoria dos empregados beneficiários de 

planos coletivos.     

                                                 
15

 LORENZETTI, Ricardo Luis. Redes contractuales: conceptualización jurídica, relaciones 
internas de colaboración, efectos frente a terceros. Revista de Direito do Consumidor, n. 28, p. 
22. Este assunto será abordado no cap. VII deste estudo. 
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No capítulo X, volta-se a atenção para as hipóteses de 

responsabilidade civil das operadoras, tema este que não poderia deixar de ser 

analisado em razão da sua ligação com as características dessa espécie 

contratual tratadas durante todo o trabalho.  

Em resumo, o intuito do presente estudo foi enquadrar o contrato de 

assistência à saúde no panorama atual, ressaltando a sua importância na 

sociedade e revelando a atividade interpretativa e criadora dos tribunais nessa 

matéria.  

Ressalte-se, por fim, que o método utilizado para a abordagem do 

tema não apareceu de modo repentino. Pelo contrário: foi uma escolha 

deliberada, fundada na idéia de que a extração de soluções dogmáticas a partir 

dos casos concretos configura um método bastante adequado para a análise 

científica do contrato de assistência à saúde (capítulo II).  

Considerando-se que nessa espécie contratual, as cláusulas gerais 

da boa-fé objetiva e da função social dos contratos são constantemente 

invocadas pelos julgadores para a solução dos litígios, e que o objeto 

contratual é o direito à saúde, previsto na Constituição Federal como direito 

social fundamental, perceber-se-á que a jurisprudência assume um significado 

muito forte, justamente pelo fato de ter que construir a solução mais justa em 

cada um dos casos concretos, sem, no entanto, abandonar ou desconsiderar o 

aspecto econômico da rede contratual.  

Entende-se também que a atividade dos tribunais tomou relevo 

peculiar em virtude do desenvolvimento do Direito do Consumidor e da tão 

demorada edição da Lei 9.656/98 – como não havia parâmetros normativos 

acerca da abusividade das cláusulas constantes desses contratos de adesão, 

foi a jurisprudência forçada a se debruçar sobre o tema, traçando os nortes 

sobre a legalidade de diversas disposições contratuais, o que fez com que 

assumisse ainda maior relevância.  

Apesar de não viver na experiência jurídica brasileira a mesma 

situação dos sistemas da common law, o precedente judicial é importante 

didática, metodologica e cientificamente. A jurisprudência não foi aqui invocada 
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como uma mera forma de exemplificar as afirmações doutrinárias, mas como 

modo de formação e constituição do direito, sua fonte e perspectiva16.  

                                                 
16

 Nesse sentido, PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. São 
Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 29. 
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II.  A DELIMITAÇÃO DO TEMA CONFORME O PARADIGMA DA 

ESSENCIALIDADE – O PAPEL DA JURISPRUDÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DA 

JUSTIÇA DO CASO CONCRETO 

 

 Para iniciar este capítulo destaca-se que, a doutrina, atenta aos 

múltiplos problemas relacionados à prestação de serviços das operadoras e às 

cláusulas contratuais com maior freqüência impugnadas no âmbito judicial, 

formulou interessante proposta de sistematização1:  

  

a- cláusulas que excluem ou limitam o atendimento a certas doenças ou 

lesões preexistentes e a cobertura de procedimentos médico-

hospitalares;  

b- cláusulas que limitam os prazos de internação; 

c- cláusulas que fixam períodos longos de carência;  

d- cláusulas relacionadas aos aumentos de preços e às variações das 

contraprestações pecuniárias;  

e- cláusulas contratuais que regulam a rescisão unilateral e a resolução por 

inadimplemento; e  

f- cláusulas que autorizam o descredenciamento ou substituição de 

profissionais ou entidades hospitalares sem notificação dos segurados e 

sem substituição por profissionais e clínicas equiparados.  

 

Percebe-se, a partir do referido elenco, que cada um dos itens 

mencionados constitui terreno fértil para o enfrentamento científico. 

Entretanto, por conta da necessidade de circunscrever um campo de 

trabalho que pudesse ser suficientemente explorado numa dissertação de 

mestrado, serão analisadas somente as cláusulas contratuais que regulam 

a resilição e a resolução dos contratos de plano de saúde por 

inadimplemento. Serão abordadas também as questões intrincadas 

                                                 
1
 NOBREGA, João Neumann Marinho da. As cláusulas abusivas nos contratos de planos 

privados de assistência à saúde: uma proposta de sistematização. Revista de Direito Privado, 
n. 23, p. 149. 
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relativas aos reflexos da aposentadoria, da demissão e da adesão dos 

trabalhadores aos planos de demissão voluntária (“PDV”), sobre os 

contratos de assistência à saúde a que fazem jus por força da contratação 

coletiva celebrada pelo empregador.   

Esse corte metodológico foi fundado numa questão de ordem 

prática. Percebe-se que tais matérias ainda não foram objeto de 

monografias específicas e têm sido alvo de controvérsia no âmbito 

jurisprudencial. Trata-se, portanto, de escolha feita com base na 

necessidade de discutir temas que diariamente são levados ao Poder 

Judiciário, mas que ainda não receberam a devida atenção dos cientistas 

do Direito. 

Sabe-se no momento atual, que o nicho mercadológico preferido 

das operadoras de assistência à saúde é o dos contratos empresariais. Elas 

têm acesso a carteiras de clientes, muitas vezes de enormes proporções 

(ex: todos os empregados de uma metalúrgica, de montadoras de 

automóveis), por força de negociação entabulada com o representante da 

coletividade, o empregador.  

De acordo com estimativas da ANS2 – Agência Nacional de Saúde 

Suplementar, agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde –, o setor 

atende quase 50 milhões de consumidores. Os planos empresariais são a 

grande maioria, respondendo por aproximadamente 75% dos beneficiários, 

sendo que os 25% restantes ficam para os planos individuais e familiares. Em 

2007, a receita do setor foi de mais de R$ 40 bilhões.  

Essa diferença de proporção entre os planos individuais e 

coletivos tem forte razão de ser. O acesso das operadoras aos 

consumidores nos contratos empresariais é infinitamente mais simples, pois 

basta a contratação em termos gerais pactuada com o estipulante (o 

empregador, na maioria dos casos) sem a análise pormenorizada dos riscos 

inerentes à saúde de cada um dos empregados. Configura-se, portanto, 

como um meio de contratação em massa, no qual basta o ingresso do novo 

                                                 
2
 Informações constantes do site www.ans.gov.br, atualizadas até março de 2008. 

http://www.ans.gov.br/
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funcionário na empresa para que ele se torne beneficiário do plano coletivo 

por ela intermediado. 

Essa característica do mercado nacional foi destacada por Lígia 

BAHIA3, para quem  

 

“o predomínio dos planos coletivos empresariais e entre 
estes, a quase totalidade baseados em uma espécie de 
„rateio comunitário‟, valor do prêmio per capita, 
independente do sexo, idade, status de saúde (...) 
dispensam o uso de classificações de risco mais 
detalhadas.”. E completa a autora explicando que “há uma 
tendência de retenção do risco de despesas médico-
hospitalares pelas empresas empregadoras que os encaram 
como benefícios/salários indiretos que devam ser 
homogeneamente distribuídos.”.  

 

Além disso, enfatiza a autora que o  

 

“poder de barganha das empresas empregadoras e o de 
vocalização de demandas e pressão conjunta dos 
empregados aliado à lógica da homogeneização e diluição 
dos riscos de grandes grupos resulta em padrões 
assistenciais mais pródigos e de menor custo (pelo menos 
60% mais baixos) do que os contratos individuais.”4. 

 

Luciano de Camargo PENTEADO explicou a dinâmica das 

contratações coletivas, elucidando que  

 

“Freqüentes vezes, a necessidade de contratar conteúdo 
uniforme para alcançar certos efeitos jurídicos é de 
indivíduos com interesses comuns. Isso gera uma 
coletivização dos interesses, dos sujeitos, ou mesmo da 
figura do terceiro. O fenômeno é marcante nos contratos 
padronizados, celebrados mediante condições gerais de 
contratação, em que haja interesse de celebração de 
diversos negócios de conteúdo assemelhado com sujeitos 
que detém alguma qualidade em comum, ou seja, um certo 
status civilis, normalmente a profissão, comum. Nesse caso 

                                                 
3
 BAHIA, Lígia. Risco, seguro e assistência suplementar no Brasil, 2001 Disponível em: < 

http://www.ans.gov.br/portal/upload/forum_saude/forum_bibliografias/financiamentodosetor/EE3
.pdf >. Acesso em 01/11/2008. p. 18. 
4
 BAHIA, Lígia. Os planos de saúde empresariais no Brasil: notas para a regulação 

governamental. Disponível em: < http://www.ans.gov.br/portal/upload/forum_saude/ 
forum_bibliografias/abrangenciadaregulacao/AA7.pdf >. Acesso em 01/11/2008 
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organiza-se a celebração e a gerência das relações jurídicas 
por meio de uma associação de classe que estipula os 
negócios em favor de contratantes e beneficiários, 
intermediando o negócio jurídico e, por vezes, aproveitando-
se de certos benefícios propiciados pela gestão comum. 
Esses benefícios podem ser, além da diminuição global dos 
valores de contratação, determinadas facilidades para os 
membros da diretoria.”5  

 

Fica fácil perceber que esse tratamento padronizado e uniforme 

dos interesses pode gerar problemas para os beneficiários do plano de 

saúde coletivo, especialmente no que tange às cláusulas de resilição e 

resolução do “contrato-mestre”, firmado entre a estipulante e a operadora.  

Observa-se nessa espécie contratual que os “consumidores-

trabalhadores” ocupam posição de dupla vulnerabilidade: por força da 

relação de emprego que assumem frente ao empregador e da relação de 

consumo na qual se situam frente à operadora. Daí a necessidade de se 

qualificar com precisão a posição que ocupam nesse cenário jurídico: 

seriam eles simples terceiros que auferem um benefício, que poderia cessar 

a qualquer momento pela vontade unilateral da estipulante-empregadora, 

ou, mais que isso, possuiriam um direito próprio à manutenção do contrato 

coletivo de assistência à saúde, mesmo contra a vontade da estipulante? O 

problema será enfrentado mais à frente. 

Para realizar uma análise aprofundada das diversas questões 

controvertidas existentes no âmbito dos contratos coletivos empresariais, 

busca-se as suas principais características e as confronta-se com as 

ostentadas por algumas espécies de negócio jurídico existentes no 

ordenamento brasileiro. Procura-se com isso reconduzir os contratos de 

plano de saúde coletivos a figuras tradicionais do Direito Civil, e, assim, 

encontrar as soluções mais adequadas a essa forma de contratação em 

massa.  

O intuito deste trabalho não foi o de penetrar nas minúcias do 

Direito do Trabalho, especialidade relacionada com o tema aqui estudado. 

O enfrentamento das questões foi feito sob o enfoque do Direito do 

                                                 
5
 PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: Quartier 

Latin, 2007.p. 74/75. 
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Consumidor e do Direito Civil, aguardando os futuros comentários de 

especialistas daquela área. 

Partindo dessa abordagem, passa-se à análise dos temas 

indicados, apontando os avanços e os retrocessos praticados pela Lei 

9.656/98 frente à atividade construtiva dos tribunais nacionais na matéria. A 

análise da jurisprudência nesta seara jurídica é de suma importância.  

Destaque-se que, durante muitos anos, no intervalo temporal 

entre a edição do Código de Defesa do Consumidor e da lei específica que 

trata dessa forma de contratação (Lei 9.656/98), as controvérsias oriundas 

dos contratos individuais e coletivos de assistência à saúde eram 

solucionadas, em sua maioria, com base nas normas e, principalmente, nos 

princípios gerais protetivos insculpidos no diploma consumerista. Recorria-

se ao Código Civil de forma subsidiária, apenas nas lacunas do CDC (nos 

temas por ele não tratados) e ao Decreto-lei 73/1966 (art. 135). 

Lembre-se de que nesse período ainda tinha vigência o Código 

Civil de 1916, no qual não fora previsto o princípio da boa-fé como cláusula 

geral a orientar o direito obrigacional. Sua previsão no art. 131 do Código 

Comercial de 1850, como critério interpretativo dos contratos comerciais, 

tinha aplicação diminuta, não irradiando seus efeitos para os demais ramos 

do direito6. 

Reacenderam-se realmente os estudos sobre a importância das 

cláusulas gerais e dos princípios socializadores na seara obrigacional por 

ocasião da edição do CDC, que teve sua vigência iniciada em 11 de março 

de 1991. Nele, a boa-fé foi expressamente inserida como cláusula geral, 

                                                 
6
 Conforme TEPEDINO e Schereiber, “até o advento do Código de Defesa do Consumidor, em 

1990, o termo boa-fé era utilizado pelos tribunais brasileiros exclusivamente em sua acepção 
subjetiva, isto é, como sinônimo de um estado psicológico do sujeito caracterizado pela 
ausência de malícia, pela sua crença ou suposição pessoal de estar agindo em conformidade 
com o direito. Era também nesse sentido que o Código de 1916 empregava o termo, referindo- 
se ao possuidor de boa-fé como aquele que tem a posse de um bem sem consciência de que 
há um vício ou obstáculo que lhe impede a aquisição do domínio sobre a coisa”. Esclarecem os 
autores acerca do art. 131 do Código Comercial que “o dispositivo, contudo, teve aplicação 
insignificante e a acepção ali atribuída ao princípio da boa-fé, além de fundada em 
preocupações distintas, é muito mais restrita que aquela que, hoje, se confere à boa-fé 
objetiva”(TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. A boa-fé objetiva no código de defesa 
do consumidor e no código civil de 2002. In: PFEIFFER, Roberto; PASQUALOTTO, Adalberto. 
(coord.) Código de defesa do consumidor e o código civil de 2002: convergências e 
assimetrias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. v. 26. p. 217). 
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juntamente com outros princípios que visavam à proteção da parte 

vulnerável da relação jurídica (art. 4º, inc. III e art. 51, IV, art. 39, etc). 

Retome-se então a ordem de idéias. De 1992 a 1998, as 

demandas judiciais envolvendo os contratos de assistência à saúde entre 

consumidores e operadoras, eram juridicamente embasadas no Código de 

Defesa do Consumidor e nos princípios constitucionais que vagarosamente 

foram ganhando destaque. Os tribunais nacionais, alicerçados, como regra 

geral, nesses diplomas legais, foram construindo uma rica jurisprudência 

sobre cláusulas contratuais que se repetiam nos massificados contratos de 

adesão oferecidos no mercado, e que eram marcadas pela iniqüidade.   

Com o advento da Lei 9.656/98, os debates se intensificaram, e 

os juízes foram chamados uma vez mais para solucionar uma série de 

questões que surgiram dos conflitos criados entre as disposições da nova 

lei e a anterior jurisprudência (que havia se formado na ausência de lei 

específica sobre esses contratos7). 

Aparentemente, duas foram as razões do intenso e belo 

desenvolvimento da atividade jurisprudencial: de um lado, a ausência por 

décadas, de regramento específico dos planos de assistência à saúde, que 

fazia com que os julgadores lançassem mão das normas gerais regentes 

das relações jurídicas de consumo, dentre elas a cláusula da boa-fé, que se 

tornou o norte do sistema obrigacional. De outro, a jurisprudência passou a 

atentar para importância do objeto desses contratos – a saúde de milhares 

de pessoas – cuja utilidade existencial tornou-se um critério juridicamente 

relevante no exame das questões contratuais. 

As cláusulas gerais são disposições normativas abertas, que 

utilizam linguagem vaga, fluida, com vasto campo semântico e impõem aos 

juízes o importante papel de editar a regra do caso concreto. Dado o seu 

elevado grau de abstração, configuram válvulas de abertura do sistema 

jurídico, pelas quais os magistrados assumem a relevante “tarefa de 

                                                 
7
 Não se pode deixar de acrescentar que, muito embora o nosso novo Código Civil tenha 

entrado em vigor somente em 2002, foi ele anteriormente objeto de amplos debates pela 
doutrina civilista, já atenta às transformações então contidas no Projeto do Código Civil, 
que continha as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.   
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adequar a aplicação judicial às modificações sociais, uma vez que os limites 

dos fatos previstos pelas aludidas cláusulas são fugidios, móveis; de 

nenhum modo fixos”8.  

Segundo lição esclarecedora de Judith Martins COSTA, 

 

“Dotadas que são de grande abertura semântica, não 
pretendem as cláusulas gerais dar resposta, previamente, a 
todos os problemas da realidade, uma vez que estas 
respostas são progressivamente construídas pela 
jurisprudência. Na verdade, por nada regulamentarem de 
modo completo e exaustivo, atuam tecnicamente, como 
metanormas, cujo objetivo é o de enviar o juiz para critérios 
aplicativos determináveis ou em outros espaços do sistema 
ou através de variáveis tipologias sociais, dos usos e 
costumes. Não se trata, é importante marcar desde logo 
este ponto – de apelo à discricionariedade: as cláusulas 
gerais não contêm delegação de discricionariedade, pois 
remetem para valorações objetivamente válidas na 
ambiência social. Ao remeter o juiz a estes critérios 
aplicativos, a técnica das cláusulas gerais enseja a 
possibilidade de circunscrever, em determinada hipótese 
legal (estatuição), uma ampla variedade de casos cujas 
características específicas serão formadas por via 
jurisprudencial, e não legal. Em outros casos, por não 
preverem, determinadamente, quais são os efeitos ligados à 
infringência do preceito, abrem também a possibilidade de 
serem também estes determinados por via jurisprudencial”9.  

 
 

Vê-se, assim, que na aplicação de uma cláusula geral, o juiz 

concorre ativamente para a formulação da norma, o que acarreta um 

importante desenvolvimento jurídico através da atuação do Judiciário.  

Um segundo ponto merece reflexão. Como já destacado, a 

análise de diversos acórdãos dos tribunais nacionais sobre planos de 

assistência à saúde prolatados nas últimas duas décadas, permite inferir 

que a inovadora jurisprudência foi formada não só com base no CDC, mas 

também a partir dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa 

                                                 
8
 SILVA, Clóvis do Couto e. O princípio da boa-fé no direito brasileiro e português. In: 

ESTUDOS de Direito Civil brasileiro e português: I jornada luso-brasileira de /Direito Civil. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1980. p. 50 
9
 MARTINS-COSTA, Judith, op. cit., p. 299, grifos no original. 
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humana e do direito à saúde como direito essencial do homem, que deve 

inclusive se sobrepor a direitos patrimoniais num eventual conflito jurídico.  

Traz-se em seguida trecho de dois acórdãos – um do Superior 

Tribunal de Justiça e outro do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 

nos quais fica clara essa orientação pelo reconhecimento da saúde como 

necessidade vital que deve ser satisfeita, ainda que haja sacrifício da 

liberdade contratual:  

 

“De um lado a liberdade de contratar e a obrigação do 
Estado, e não da iniciativa privada, de garantir a saúde da 
população. De outro a hipossuficiência do consumidor, o 
fato de o contrato ser de adesão, a nulidade de cláusula que 
restringe direitos e a necessidade de se preservar o maior 
dos valores humanos que é a vida”  (REsp 251.024, Rel. 
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 27.09.2000) (grifo 
nosso) 

“Plano de saúde – Tutela antecipada – Pretensão da 
prestadora de serviço rescindir contrato firmado com prazo 
de vigência determinado e vencido em pleno tratamento. 
Pleito do associado de manter-se vinculado. Prevalência da 
guarida da vida humana, em detrimento de possível direito 
patrimonial da agravante. Interpretação do inciso II, do § 1º, 
do art. 51 do CDC. Agravo improvido (TJ/RS, Ap. Cível nº 
596.116.392, Rel. Des. Paulo Roberto Hanke, j. 27.08.96) 

(grifo nosso) 

 

O acórdão do STJ foi prolatado pela 2ª Seção do Tribunal com a 

finalidade de uniformizar a jurisprudência da 3ª e 4ª Turmas sobre a licitude 

ou não da cláusula, recorrentemente encontrada nesses contratos, que 

impunha limite de internação do segurado a um determinado lapso temporal 

(ex: 60 dias por ano), findo o qual a seguradora não estaria mais 

responsável pelo custeio do tratamento hospitalar, ainda que o consumidor 

permanecesse doente e com necessidade de internação no nosocômio. 

É obrigatória a transcrição de parte do voto proferido pelo então 

Ministro Ruy Rosado de AGUIAR nesse julgamento: 

 

 “A natureza desse contrato e a especificidade do direito a 
que visa proteger estão a exigir a sua compreensão à luz do 
direito do contratante que vem a necessitar do seguro para 
o pagamento das despesas a que não pode se furtar, como 
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exigência do tratamento de sua saúde. Já está referida nos 
autos a lição do eminente Prof. Galeno Lacerda: ´O contrato 
de seguro-saúde cria um direito absoluto. Estamos em 
presença, assim, de uma categoria nova de direitos sobre 
direito. Nessa espécie prevalece a natureza mais 
importante. Ou como esclarece Ferrara, Il diritto dominato 
assume la natura del diritto dominante. Por isso, se, no caso 
concreto, a seguradora, sem razão, negar cobertura à 
segurada, estará atentando contra direitos absolutos à 
saúde e à vida do paciente´”.  

  

Esses dois julgados sintetizam a idéia de que o direito contratual 

é um instrumento a serviço da pessoa e de sua dignidade, devendo ser 

visto sob o prisma do “paradigma da essencialidade”, que representa a 

superação da concepção predominantemente patrimonialista e socialmente 

neutra do fenômeno contratual, a partir da análise do objeto do contrato 

(produto ou serviço sobre cuja utilização ou aquisição o contrato 

disponha)10. 

Teresa NEGREIROS desenvolveu a noção de “paradigma da 

essencialidade” na seara obrigacional, fundada na premissa de que todo 

ser humano necessita, para que tenha uma existência digna, de um padrão 

mínimo de vida11. Tal piso mínimo de subsistência encontraria guarida na 

Constituição Federal nos artigos 1º, III, e 3º, incisos I e III, dispositivos 

esses que consagram a dignidade da pessoa humana como fundamento da 

República e fixam como objetivos fundamentais a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária, bem como a erradicação da pobreza e da 

marginalização. Esse mínimo existencial consubstanciaria a linha de 

separação entre a humanidade e a desumanidade e também teria previsão 

na Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela 

Assembléia Geral da ONU em 1948:  

 

                                                 
10 NEGREIROS, Tereza. Teoria do contrato: novos paradigmas. Rio de Janeiro: Renovar, 

2002. p. 380 e 382. 
11

 A questão da tutela do mínimo existencial para a preservação da dignidade da pessoa 
humana foi abordada de forma brilhante por Gustavo TEPEDINO, que sustenta a existência em 
nosso ordenamento de uma cláusula geral de tutela e promoção da pessoa humana 
(TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito civil. 2

. 
ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 48 e, 

também, em artigo que faz parte da mesma obra, sob o título “Premissas metodológicas para a 
constitucionalização do Direito Civil”, p. 22).  
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“Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para 
assegurar a sua saúde, o seu bem estar, e o de sua família, 
especialmente para a alimentação, o vestuário, a moradia, a 
assistência médica e para os serviços sociais necessários” 
(art. 25)12. 

 

A nota diferencial do trabalho da autora está no foco que põe 

sobre a necessidade de se distinguir os bens existencialmente essenciais 

ao homem13, para que haja um adequado enquadramento jurídico dos 

contratos que os envolvem. Ela propõe inclusive um conceito de 

abusividade contratual diverso, mais rígido e condizente com a importância 

dos bens:  

“os contratos que versem sobre a aquisição ou utilização de 
bens que, considerando a sua destinação, são tidos como 
essenciais, estão sujeitos a um regime tutelar, justificado 
pela necessidade de proteção da parte vulnerável – assim 
entendida a parte contratante que necessita do bem em 
questão –; e, vice-versa, no extremo oposto, os contratos 
que tenham por objeto bens supérfluos regem-se 
predominantemente pelos princípios do direito contratual 
clássico, vigorando aqui a regra da mínima intervenção 
heterônoma”14. 

 
Em outras palavras, segundo a posição de NEGREIROS, por nós 

aqui perfilhada, os negócios jurídicos que têm por objeto bens 

indispensáveis ao homem devem ser especialmente considerados pelo 

                                                 
12

 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito civil. 2
. 
ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 

393/394. 
13

 Para a autora, encontrar um catálogo exaustivo e imutável desses bens essenciais seria uma 
tarefa hercúlea. Um possível parâmetro jurídico consistiria na relação prevista no art. 7º, IV, da 
CF, que utopicamente afirma que o salário mínimo deve ser capaz de satisfazer o trabalhador e 
sua família em suas necessidades vitais básicas, como, por exemplo, moradia, alimentação, 
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência. Outros dispositivos legais 
que poderiam ser invocados são os artigos 10 e 11 da Lei 7.783/89 (lei esta que regulamenta o 
exercício do direito de greve), que listam as atividades essenciais à sociedade, que devem ser 
garantidas ainda que os trabalhadores nelas envolvidos estejam em greve. O art. 11 tem a 
seguinte redação: “art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os 
empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a 
greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis 
da comunidade. Parágrafo único. São necessidades inadiáveis da comunidade aquelas que, 
não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da 
população”. (op. cit., p. 457/459). Destaca ainda NEGREIROS que “o grau de utilidade, à luz do 
paradigma da essencialidade, “será dado não apenas pela natureza do bem, mas, igualmente, 
em razão da sua destinação, o que significa que o mencionado paradigma pressupõe como 
legítimas as considerações feitas in casu, à luz das circunstanciais funcionais, específicas da 
relação contratual em exame” (op. cit., p. 459). 
14

 Op. cit., p. 453. 
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sistema jurídico, por meio da adoção de uma disciplina legal de índole 

tutelar, diversa, portanto, da disciplina aplicável às demais espécies de 

contratos. Como exemplo, pode-se afirmar que tais contratos não estariam 

sujeitos à cláusula resolutiva tácita, e que se mitigariam nos contratos 

bilaterais os efeitos da exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC). 

Além disso, a jurisprudência poderia valer-se do juízo de eqüidade, ainda 

que o caso concreto não se subsumisse a uma norma que autorizasse o 

magistrado a fazer uso dessa ferramenta15.  

Os contratos de assistência à saúde encaixam-se com precisão 

nas observações da doutrinadora acerca do paradigma da essencialidade. 

A natureza do bem deve sempre ser sopesada pela jurisprudência na busca 

de soluções justas aos litígios, o que, ressalte-se, tem sido feito em muito 

julgados. 

Conclui-se pelo que aqui foi exposto que os direitos fundamentais 

não têm sua importância restrita às relações jurídicas estabelecidas entre o 

Estado e os particulares. Como um deles, o direito à saúde (art. 6º e art. 196, 

da CF) espraia sua eficácia inclusive para as relações eminentemente 

privadas16. 

Na realidade, a prestação de serviço de assistência à saúde pela 

iniciativa privada não pode ser tida como uma relação jurídica comum de direito 

privado. Trata-se de um negócio jurídico qualitativamente especial e de 

conteúdo essencial17, que envolve a prestação de um serviço público, de 

evidente interesse social. 

A privatização ocorrida na área dos serviços de assistência à saúde 

impôs responsabilidade social a entes até então acostumados a agir nos 

quadros de um direito privado indiferente aos interesses da coletividade, 

voltados aos menores custos e maiores lucros. Neste sentido, a delegação do 

setor à participação de particulares deu forma a um “ente bifronte”, 

                                                 
15

 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito civil. 2
. 
ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 470. 

16
 SCHULMAN, Gabriel; STEINER, Renata Carlos. O „tratamento‟ dos planos de saúde na 

perspectiva do Direito Civil-Constitucional, em dois tempos: o contrato e o direito fundamental à 
saúde. In: TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson (org.). Diálogos sobre Direito civil. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2008. V. III. p. 345/381. 
17

 Ibidem, p. 346. 
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caracterizado pela junção do direito privado ao direito público, como “duas 

faces de uma mesma moeda” – de um lado, as empresas operadoras que 

mantêm o espaço de autonomia privada garantido pela CF, mas, em 

contraposição, têm sua atividade regulada e fiscalizada de perto pelo Estado, 

através da ANS, e controlada, nos casos concretos, pela eficaz atuação do 

Poder Judiciário. Do outro, os consumidores, que – ainda que de modo distante 

do ideal – obtêm os cuidados necessários à sua saúde, garantindo-lhes o 

mínimo essencial à sua dignidade e sobrevivência.  

Com todas essas citações e explicações, quis-se destacar o pano 

de fundo sobre o qual se desenvolveu a jurisprudência, os motivos que a 

embasaram e a razão da sua importância nos contratos de assistência à 

saúde. Seja pela necessidade de aplicação das cláusulas gerais e dos 

princípios constitucionais que impulsionaram a atividade criadora dos 

tribunais; seja pela conscientização judicial de que o bem envolvido nessa 

forma de contratação não pode ser encarado apenas sob a ótica mercantil; 

seja pela conciliação de ambas as hipóteses, a jurisprudência tem papel 

determinante nessa seara, razão pela qual se justificam as inúmeras 

citações de acórdãos feitas no transcorrer deste estudo. 

As perguntas que podem surgir após a leitura do que foi exposto 

são as seguintes: estariam os julgadores a transferir indevidamente aos 

particulares a responsabilidade do Estado pela prestação do serviço de 

saúde? Estaria ocorrendo uma “hipertrofia” da cláusula geral da boa-fé18, a 

causar insegurança nos magistrados, nos jurisdicionados e nos estudiosos 

do direito de um modo geral, acerca do futuro dos contratos de assistência 

à saúde e dos limites de sua aplicabilidade? Estariam os tribunais nacionais 

                                                 
18

 O enfrentamento dessa tese é a proposta da obra “A Nova Crise do Contrato”, organizada 
por Cláudia Lima MARQUES. Explica a autora que foram os autores franceses, Christophe 
Jamin e Denis Mazeaud que em 2003 cunharam a expressão “a nova crise do contrato” para 
denominar o atual momento de insegurança pelo qual passa a teoria contratual, deixando os 
magistrados e advogados perplexos diante das múltiplas e contraditórias posições doutrinárias 
na matéria. Diz ainda MARQUES que “os citados autores franceses afirmavam que a nova 
crise dos contratos tinha seu fundamento, na França, justamente na multiplicação criada pelo 
direito do consumidor de cláusulas gerais no direito privado e no que denominavam de 
hipertrofia da cláusula geral da boa-fé em face das decisões contraditórias dos magistrados 
naquele país no que se refere aos contratos” MARQUES, Cláudia Lima (coord). A nova crise do 
contrato: estudos sobre a nova teoria contratual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 
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moldando essa forma de contratação a ponto de inviabilizá-la do ponto de 

vista econômico-empresarial?  

Essa dúvida não resiste a um exame aprofundado da doutrina, da 

legislação e da jurisprudência sobre o tema. Trata-se de questão 

compatível com os tempos pós-modernos de ruptura com o positivismo 

exacerbado, de hiper-complexidade normativa e de enaltecimento dos 

valores éticos e sociais, mas que não representa o início de uma “nova 

crise do contrato”. Está-se verdadeiramente nos rumos da reconstrução da 

teoria contratual brasileira, em busca de um novo direito privado, mais justo 

e socializado. 

Parece que a inserção no ordenamento das cláusulas gerais – 

válvulas de abertura e oxigenação do sistema – aliadas à aplicação dos 

princípios fundamentais da pessoa humana contidos na Constituição 

Federal, não têm servido para confundir os intérpretes judiciais e dar 

nascimento a uma jurisprudência oscilante, insegura ou irresponsável do 

ponto de vista econômico. Muito pelo contrário: a releitura do Direito Civil a 

partir das normas constitucionais e o destaque conferido às “janelas” 

valorativas do sistema jurídico mostra centenas de julgados nos quais ficam 

evidentes o preparo dos magistrados brasileiros e a sua conscientização 

acerca da relevância social e econômica de suas decisões19.  

De modo oblíquo, ressalte-se o papel da jurisprudência como 

agente de transformação, na medida em que as decisões têm tornado o 

                                                 
19

 Posição em sentido diametralmente oposto é sustentada por Henrique Freire, para quem o 
Poder Judiciário está condenando as operadoras de planos de saúde à morte: “caminha-se 
para uma absurda situação onde as coberturas continuam a tender ao infinito (...). Caminha-se 
para uma absurda situação onde, apesar das coberturas tenderem ao infinito, os reajustes de 
preços são limitados (uma empresa mesmo em estado de quebra não tem como reajustar seus 
preços). Caminha-se para uma absurda situação onde a responsabilidade da operadora de 
plano de saúde será ilimitada (ainda que controle nenhum possa ela ter sobre o prestador do 
serviço e sobre o serviço prestado, pois é característica da atividade médica a autonomia). E 
caminha-se para uma absurda situação onde as revisões de preço, buscando o reequilíbrio 
econômico e financeiro de um contrato serão impraticáveis. E tudo isso em um contrato que só 
pode ser extinto por vontade ou ato do consumidor. (...) Faz-se necessário que o Poder 
Judiciário passe a ter uma visão mais macroscópica do conceito de Justiça, incorporando nas 
suas decisões o tempero da realidade econômica e social. Apenas prega-se que essa 
realidade econômica e social e os demais princípios ligados à ordem econômica sejam também 
levados em consideração quando da ponderação dos princípios e da aplicação da lei e do 
contrato.”  FREIRE, Henrique. A responsabilidade civil na área da saúde privada: operadoras 
de plano de saúde, médicos e hospitais prestadores de serviços. Rio de Janeiro: Espaço 
Jurídico, 2007. p. 22-23.  
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direito contratual uma ferramenta útil para a promoção da justiça 

distributiva20. 

                                                 
20

 Não se pode deixar de inserir neste trecho as poéticas palavras de Francesco Carnelutti 
sobre a atividade interpretativa realizada pelos magistrados: “O juiz, pelo menos enquanto é 
juiz de direito, deve construir uma ponte entre a legislação e o fato, como faz o intérprete de 
uma partitura musical ao converter em sons os símbolos com que o compositor expressou sua 
idéia. Por isso, ao juiz, não basta a ciência sem o auxílio da arte. Costuma-se chamar de 
interpretação a explicação da norma jurídica, e isso não é uma forma incorreta de dizer. O 
professor também interpreta a norma ao tratar de esclarecer suas fórmulas aos alunos; 
contudo, incomparavelmente mais intensa é a mediação que o juiz realiza entre o legislador e 
as partes com a interpretação judicial, pois no tribunal se faz sentir muito mais que na escola, o 
contraste entre a pobreza da legislação e a riqueza da vida” (CARNELUTTI, Francesco. Como 
se faz um processo. Campinas: Russel, 2008. p. 66.) 
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III – PERSPECTIVA HISTÓRICA DA LEGISLAÇÃO SOBRE PLANOS DE 

SAÚDE 

 

A Constituição Federal de 1988 inseriu a saúde no capítulo que trata 

da seguridade social, ao lado da previdência social e da assistência social 

(Título VII – Da Ordem Social; Capítulo II – Da Seguridade Social). A Magna 

Carta instituiu o SUS (Sistema Único de Saúde) e estabeleceu que a saúde é 

direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF). Determinou também que 

cabe ao poder público regulamentar, fiscalizar, controlar e executar as ações e 

serviços de saúde, atribuindo-lhes caráter de “relevância pública”, mas facultou 

às pessoas jurídicas de direito privado sua execução em caráter suplementar 

(art. 197 da CF). Ou seja, a Constituição ao mesmo tempo que atribuiu ao 

Estado o dever de prestação de serviços de assistência à saúde, autorizou a 

atuação da iniciativa privada. 

Historicamente, a formação do mercado privado de saúde  no Brasil 

deu-se com ênfase nos últimos 40 anos, praticamente sem uma presença 

efetiva do Estado, fato esse que levou ao crescimento do setor sem um maior 

controle1. Mariângela SARRUBBO2 afirma que nesse período de “hibernação” 

do Estado brasileiro – grande lapso temporal no qual o Estado permaneceu 

“adormecido” sem regulamentar os princípios, condições e exigências básicas 

para a atuação das empresas privadas no setor de saúde – deu-se a formação 

de uma grande lacuna:  

 
“O cidadão brasileiro ficou sem alternativas: submetia-se às 
imposições das empresas de convênios médicos ou ficava sem 
a prestação do serviço. A ausência de controle do Estado 
sobre as atividades das operadoras de convênios médicos, 
somada ao imenso volume de associados por contratos de 
adesão, resultou em hipertrofia da vontade do fornecedor de 
serviços. O desequilíbrio contratual tornou-se regra.” 

 

                                                 
1
 GREGORI, Maria Stella. A Normatização dos Planos Privados de Assistência à Saúde no 

Brasil sob a ótica da Proteção ao Consumidor. 2004. (Mestrado) - PUC/SP, São Paulo, 2004. 
2
 SARRUBBO, Mariângela. A Saúde na Constituição Federal. In: __________; LOPES, José 

Reinaldo de; PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. Saúde e responsabilidade: seguros e 
planos de assistência à saúde. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 17. 
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Em sua fase embrionária, o mercado de saúde esteve ligado às 

instituições filantrópicas, sendo organizado de forma solidária pela própria 

população por meio de fundos mútuos. Sua institucionalização formal ocorreu 

nas décadas de 20 e 30, quando surgiram os primeiros programas de 

assistência privada à saúde de trabalhadores. 

Em 1923, foi aprovada a Lei Eloy Chaves, que determinou a criação 

de uma Caixa de Aposentadoria e Pensão (CAP) em cada empresa de estrada 

de ferro existente no país. Foi o marco inicial de um modelo de financiamento 

destinado a viabilizar a assistência privada à saúde individual, com a 

transferência da responsabilidade do poder público para o setor privado. As 

CAPs eram custeadas por contribuições de patrões e empregados e, nos anos 

seguintes, o modelo expandiu-se alcançando outras categorias profissionais3. 

Em 1933, no Governo de Getúlio Vargas, foram criados os Institutos 

de Aposentadoria e Pensões (IAPs), dando origem ao que se convencionou 

chamar de medicina previdenciária. Segundo Joaquim FERNANDES4, o 

conflito de interesses em torno das atividades de previdência e das de 

assistência à saúde tornou-se visível; esse fato, aliado à política adotada na 

época, contribuiu para que a rede privada continuasse crescendo: 

 
“A legislação que regulamenta os institutos reforça a diferença 
entre a prestação de assistência e serviços médicos e a 
concessão de aposentadorias e pensões, enfatizando como 
principal atribuição o caráter previdenciário e pecuniário das 
instituições. Os moldes desse novo regime se estendem, a 
partir de 1935, também às CAPs, que vão ser agrupadas 
posteriormente em uma única Caixa para cada categoria 
profissional.” 

 
 Nas décadas de 40 e 50, empresas do setor público e privado 

implantaram esquemas de assistência médico-hospitalar para os seus 

funcionários. Foram criadas a Caixa de Assistência aos Funcionários do Banco 

                                                 
3
 FERNANDES NETO, Antonio Joaquim. Plano de saúde e Direito do consumidor. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2002. p. 29. 
4
 Ibidem, p. 31-32. 



Paula Villanacci Alves Camasmie 
Planos individuais e coletivos de assistência à saúde – causas de extinção e manutenção compulsória 

do vínculo (resilição, resolução, aposentadoria e demissão) 

33 

 

do Brasil (CASSI) e a assistência patronal para os servidores do antigo Instituto 

de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI, atual GEAP).5 

Foi nos anos 60 e no início da década de 70 que ocorreu o grande 

“boom” da contratação coletiva de planos de saúde. O sistema privado se 

desenvolveu na região do ABC paulista, em resposta à demanda criada pelo 

crescimento acelerado da indústria automobilística. Nesse momento começou 

o relacionamento entre as empresas especializadas na venda de serviços 

médicos ao setor industrial, através do sistema que ficou conhecido como 

“medicina de grupo”, “grupo médico” ou “empresa médica.”6.  

Nesse mesmo período surgiram também as UNIMEDs, constituídas 

como cooperativas de trabalho. Médicos se organizaram em grupos e criaram 

uma estrutura de atendimento, com custos fixos e previsíveis, para preencher o 

vazio deixado pelo Estado, que naquela época já demonstrava sua 

incapacidade em prover a saúde pública.  

Paralelamente, as grandes empresas multinacionais e estatais 

mantiveram seus esquemas próprios de assistência médica aos seus 

funcionários, o que foi mais tarde denominado autogestão. Tal conduta passou 

a ser vista como um fator de segurança para os empregados e de atração e 

manutenção de mão-de-obra qualificada e produtiva junto à empresa. Os 

serviços médicos, oferecidos inicialmente pela própria empresa começaram a 

ser terceirizados, “acompanhando uma tendência que já se verificava em 

relação a diversos outros serviços (limpeza, segurança, conservação de 

máquinas, etc.).” 7. 

Somente em 1966 foi regulamentado o mercado de seguro- saúde 

através do Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966, que estruturou o 

Sistema Nacional de Seguros Privados, criando o Conselho Nacional de 
                                                 
5
 BAHIA, Ligia. Planos Privados de saúde: luzes e sombras no debate setorial dos anos 90. 

Ciência & Saúde Coletiva, n. 6, 2001. p. 331 
6
 FERNANDES NETO, Antonio Joaquim. Plano de saúde e Direito do consumidor. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2002. p. 36-37. 
7
 Nesse sentido Antonio Joaquim Fernandes prossegue seu pensamento de modo crítico: “Na 

prática, com a prestação dos serviços médicos na modalidade de autogestão, as empresas 
passaram a exercer maior controle sobre os corpos de seus empregados desde o momento de 
seu ingresso na empresa, quando, então, eram submetidos a exame de admissão. (...) 
Apresentados como uma atraente política de pessoal, os cuidados médicos oferecidos pela 
empresa visam ao controle do absenteísmo na folha de trabalho empregada e ao retorno mais 
rápido à produção, nos casos de doenças e acidentes.” (Ibidem, p. 37-38). 
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Seguros Privados (CNSP) e a Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP).  

O Decreto-Lei 73/66 apontava dois tipos de contratos: (a) os 

contratos que previam o reembolso das despesas médicas do segurado que 

fossem realizadas no futuro, e que eram oferecidos por empresas seguradoras, 

empresas bancárias e outras instituições autorizadas (art. 129); e, (b) os de 

pré-pagamento de futuras e eventuais despesas médicas, mercado no qual 

operavam as cooperativas e associações médicas (art. 135)8. 

A Carta Constitucional de 1967 previu o direito à saúde como um 

direito do trabalhador. Na época existiam três modos de recebimento da 

assistência à saúde: a assistência privada; a assistência fornecida pelos 

institutos de previdência e assistência social, mediante a apresentação da 

prova do vínculo trabalhista, representado pela carteira de identificação da 

previdência pública; e, através de instituições de caridade, criadas para atender 

aos excluídos, que não possuíam condições de pagar particularmente pelos 

serviços e não tinham contrato formalizado de trabalho. Como explica Mariana 

FIGUEIREDO9: 

 

“A assistência médico-hospitalar era prestada pelo Instituto 
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social – 
INAMPS –, autarquia vinculada ao Ministério da Previdência e 
Assistência Social. Entretanto o sistema não era universal, pois 
alcançava somente os trabalhadores da economia formal, 
segurados do Instituto Nacional de Previdência Social – INPS – 
e dependentes, enquanto o restante da população tinha acesso 
bastante limitado à assistência à saúde – normalmente restrito 
às ações dos poucos hospitais públicos e às atividades 
filantrópicas de determinadas entidades assistenciais.”  

 

                                                 
8
 O Decreto-Lei 73/66 assim dispõe: “Art. 129. Fica instituído o Seguro-Saúde para dar 

cobertura aos riscos de assistência médica e hospitalar. Art. 130. A garantia do Seguro-Saúde 
consistirá no pagamento em dinheiro, efetuado pela Sociedade Seguradora, à pessoa física ou 
jurídica prestante da assistência médico-hospitalar ao segurado. (...) Art. 135. As entidades 
organizadas sem objetivo de lucro, por profissionais médicos e paramédicos ou por 
estabelecimentos hospitalares, visando institucionalizar suas atividades para a prática da 
medicina social e para melhoria das condições técnicas e econômicas dos serviços 
assistenciais, isoladamente ou em regime de associação, poderão operar sistemas próprios de 
pré-pagamento de serviços médicos e/ou hospitalares (...).” 
9
 FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito fundamental à saúde: parâmetros para sua eficácia 

e efetividade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 96. 
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Foi esse o sistema adotado na área de saúde até o advento da 

Constituição Federal de 1988, que arrojadamente, decidiu ampliar o alcance 

social desse direito. Nesse diploma previu-se o direito à saúde como um direito 

de todos e dever do Estado (art. 196, da CF), extrapolando-se portanto o 

âmbito restrito dos trabalhadores. Criou-se o Sistema Único de Saúde – SUS, 

como faceta operacional do comando constitucional, no qual  

 

“não obstante constituído como sistema público, compreende 
as redes pública e privada de saúde, esta última utilizada por 
meio de contratação ou convênio firmado com o Poder Público. 
Ambas formam uma rede regional, para adequação às 
particularidades locais; e hierárquica, ou seja, que deve estrita 
observância ao conjunto de princípios que regem o sistema 
(integralidade, igualdade e participação da comunidade).”10.  

    

A norma constitucional, de caráter isonômico, não foi devidamente 

implementada na prática. O SUS enfrentou (e ainda enfrenta) sérias 

dificuldades para cumprir o seu propósito universalista e eqüitativo, fato esse 

que propiciou o aumento da comercialização dos planos de saúde.  

Houve assim uma proliferação das entidades de medicina de grupo 

e seguradoras. A Lei 6.839/80 obrigou essas empresas a se registrarem junto 

ao Conselho Federal de Medicina e respectivos Conselhos Regionais 

Estaduais para a fiscalização da sua atividade. 

No entanto, apesar da exigência de registro nos órgãos 

competentes, não existia na época legislação específica que tratasse dos 

planos de saúde, que coordenasse e fiscalizasse essa atividade de relevância 

social e que se desenvolvia com rapidez. 

Ao longo da década de 90 percebeu-se a necessidade de 

intervenção estatal na atuação das entidades operadoras de planos de saúde. 

Uma série de projetos de lei visando à regulamentação do setor chegou ao 

Congresso Nacional, culminando na atual Lei 9.656, de 03 de junho de 1998, 

que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. 

                                                 
10

 FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito fundamental à saúde: parâmetros para sua eficácia 
e efetividade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 97. 
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A lei 9.656/98, no seu início, foi modificada por sucessivas medidas 

provisórias.  Interessante notar que a Lei 9.656/98 já entrou em vigor 

acompanhada de modificações introduzidas pela Medida Provisória 1.665/98 

(do dia 04 de junho de 1998), que já foi reeditada 43 vezes. A última reedição 

foi feita por meio da Medida Provisória 2.177-44, de 24 de agosto de 200111. 

Hoje existe a ANS (Agência Nacional de Saúde Complementar), 

criada pela Lei 9.961, de 28 de janeiro de 2000. Em linhas gerais, pode-se 

afirmar que se trata de uma autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, cujo 

objetivo precípuo é regular o sistema privado de saúde, disciplinando, 

controlando e fiscalizando os serviços privados de assistência à saúde, sejam 

eles médico-hospitalares ou odontológicos, prestados por meio de operadoras 

de planos de saúde.  

A ANS foi criada pela MP 1928/1999, reeditada pela MP 2.012-2, e 

com a posterior promulgação da Lei 9.961/2000. Conforme seu art. 3° tem por 

finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência 

suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive nas suas 

relações com prestadores e consumidores, e contribuindo para o 

desenvolvimento das ações de saúde no país. 

Segundo Maria Stella GREGORI, a ANS foi responsável pelo início 

do processo de regulação do setor, editando normas que permitiram a coleta 

de informações acerca desse mercado. Disciplinou critérios de ingresso, de 

operação e de saída do setor; instrumentos de acompanhamento econômico-

financeiro das operadoras; condições essenciais para o registro de produtos; 

aplicação de penalidades por descumprimento da lei e de sua regulamentação; 

                                                 
11

 É realmente inadmissível esse método de legislar em que uma norma é sancionada e uma 
medida provisória já é simultaneamente editada, reformando-a. Compartilho da preocupação 
do jurista Rizzatto Nunes: “Na lei 9.656/98 ficou clara a boa intenção das autoridades 
governamentais. Todavia o método preocupa, posto que os governantes passam e daí mudam 
as intenções. A situação gera instabilidade (...). O pior é que nas reedições, algumas vezes, os 
textos são alterados em pequenos pontos, palavras, em apenas alguns aspectos sutis, não 
sendo notados pelo intérprete.” (Comentários à Lei de Plano Privado de Assistência à Saúde¸ 
p. 12-13).   
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transferência de carteiras; e procedimentos para controle e adequação de 

preços12. 

A criação da ANS constituiu uma forma de intervenção do Estado 

brasileiro na assistência privada à saúde, com o objetivo de regular o setor. 

Feitas essas considerações acerca da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar, passa-se à análise das características dos contratos de 

assistência à saúde e à legislação que rege a matéria. 

                                                 
12

 GREGORI, Maria Stella. Planos de saúde: a ótica de proteção do consumidor. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007. p. 68.  
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IV – ADVERTÊNCIA NECESSÁRIA: OS REGULAMENTOS SÃO ATOS 

INFRALEGAIS. 

 

Os planos privados de assistência à saúde são regulados 

principalmente pela Lei 9.656/98 (com as sucessivas alterações acarretadas 

pela MP 2177-44/2001), lei esta que foi complementada pelas Leis 

10.185/2001 (seguradoras especializadas em saúde) e 10.223/2001 (cirurgia 

plástica reconstrutiva de mama).  

Há ainda a Lei 9.961/2000, que criou a ANS, e a Lei 10.850/2004, 

que trata da implantação de programas especiais de incentivo à adaptação dos 

contratos anteriores à Lei 9.656/98. 

O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), segundo a 

melhor doutrina, aplica-se conjuntamente com os diplomas acima mencionados 

e não subsidiariamente, como consta do art. 35–G da Lei dos Planos de 

Assistência à Saúde (o tema será profundamente examinado no capítulo V). 

O que queremos pôr em destaque neste momento é a existência, 

além das leis acima citadas, de um verdadeiro cipoal de resoluções editadas 

para a sua regulamentação em nível infralegal que tornam a compreensão do 

tema mais difícil e complexa.  

Existem Resoluções do Conselho de Saúde Suplementar – Consu; 

Resoluções da Diretoria Colegiada – RDC; Resoluções Normativas – RN; 

Resoluções Operacionais – RO; Resoluções de Diretoria – RE; Instruções 

Normativas – IN e Súmulas Normativas, editadas pela Agência Nacional de 

Saúde Suplementar. 

Neste estudo, trataremos das resoluções que têm relevância para os 

temas que serão desenvolvidos, sem nos preocuparmos em elaborar uma 

exaustiva exposição de toda a regulamentação infralegal existente. 

Feita essa observação, passamos à advertência anunciada no título 

deste capítulo, de extrema importância para o deslinde das controvérsias que 

serão enfrentadas em seguida.  

Às agências reguladoras foi atribuída a função de editar 

regulamentos, respeitando as suas competências legais e, obviamente, 
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respeitando a lei. A elas é absolutamente vedado inovar na ordem jurídica. 

Essa característica das agências tem sido objeto de destaque na doutrina 

nacional. Observe-se a explicação de Maria Sylvia DI PIETRO1: 

 

“As normas que podem baixar resumem-se ao seguinte: (a) 
regular a própria atividade da agência por meio de normas de 
efeito interno; (b) conceituar, interpretar, explicitar conceitos 
jurídicos indeterminados contidos em lei, sem inovar na ordem 
jurídica. Essa segunda função explica-se pela natureza técnica 
e especializada das agências. A lei utiliza, muitas vezes, 
conceitos jurídicos indeterminados, cujo sentido tem que ser 
definido por órgãos técnicos especializados. (...) Se, ao exercer 
essa função, for além do previsto em lei, estará infringindo o 
princípio da legalidade.(...). Não se pode entender que esses 
órgãos exerçam função legislativa propriamente dita, com 
possibilidade de inovar na ordem jurídica, pois isto contrariaria 
o princípio da separação de poderes e a norma inserida entre 
os direitos fundamentais, no art. 5°, II, da Constituição, 
segundo a qual ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei”. 

 

Tanto a ANS como o CONSU (Conselho Nacional de Saúde 

Suplementar)2, assim como todos os entes pertencentes à Administração 

Pública direta e indireta, submetem-se ao princípio da legalidade, corolário do 

Estado Democrático de Direito, o qual impõe que a “Administração Pública não 

pode, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, 

criar obrigações ou impor vedações aos administrados; para tanto, ela depende 

de lei”3.  

O princípio da legalidade, que encontra guarida constitucional nos 

artigos 5º, II, 37, “caput” e 84, IV, coloca “grilhões” nos membros da 

Administração Pública, obrigando-os a se limitarem aos ditames expedidos 

pelo Poder Legislativo. Nas palavras de Celso Antonio Bandeira de MELLO4: 

 

                                                 
1
 DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito administrativo. 18. ed. São Paulo: Atlas. p. 417. 

2
 O CONSU é um órgão governamental com competência deliberativa nas questões 

relacionadas à prestação de serviços de saúde suplementar, que estabelece e supervisiona a 
execução de políticas e diretrizes gerais do setor de saúde suplementar. Esse Conselho é 
formado pelos Ministros da Saúde, da Fazenda, do Planejamento, do Orçamento e Gestão, 
sendo presidido pelo Ministro da Justiça. (art. 35-A e art. 35-B, da Lei 9.656/98) 
3
 DI PIETRO, Maria Sylvia, op. cit., p. 68. 

4
 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito administrativo. 17. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2004. p. 93-94. 
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“Nos termos do art. 5º, II, „ninguém será obrigado a fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei‟. Aí não 
se diz „em virtude de‟ decreto, regulamento, resolução, portaria 
ou quejandos. Diz-se „em virtude de lei‟. Logo, a Administração 
não poderá proibir ou impor comportamento algum a terceiro, 
salvo se estiver previamente embasada em determinada lei que 
lhe faculte proibir ou impor algo a quem quer que seja. Vale 
dizer, não lhe é possível expedir regulamento, instrução, 
resolução, portaria ou seja lá que ato for para coartar a 
liberdade dos administrados, salvo se „em lei‟ já existir 
delineada a contenção ou imposição que o ato administrativo 
venha a minudenciar.” 

 
Invoca-se aqui o princípio da legalidade justamente para aclarar que 

esse emaranhado de atos administrativos editados na área da assistência à 

saúde não pode ultrapassar aquilo que foi fixado pela Lei 9.656/98, ou por 

outra que tenha regência na espécie. Contrariar as normas, então, jamais. 

Ocorre que o CONSU já editou inúmeras resoluções, algumas de 

duvidosa legalidade, outras de escancarada ilegalidade, exorbitando o 

exercício do poder regulamentar. Citaremos a tendência jurisprudencial 

atinente às resoluções que têm relação com os temas aqui abordados e que 

têm sido objeto de questionamento judicial. 

A título de exemplo, temos a Resolução 11/98 do CONSU5 que trata 

dos transtornos psiquiátricos. Ela, sutilmente, a pretexto de disciplinar a 

                                                 
5
 Res. 11/98 do CONSU: “Art. 2º É obrigatória a cobertura pelas operadoras de planos e 

seguros privados de assistência à saúde: 
I – nos planos ou seguros do segmento ambulatorial:  
a) o atendimento às emergências, assim consideradas as situações que impliquem em risco de 
vida ou de danos físicos para o próprio ou para terceiros (incluídas as ameaças e tentativas de 
suicídio e auto-agressão) e/ou em risco de danos morais e patrimoniais importantes;  
b) a psicoterapia de crise, entendida esta como o atendimento intensivo prestado por um ou 
mais profissionais da área da saúde mental, com duração máxima de 12 (doze) semanas, 
tendo início imediatamente após o atendimento de emergência e sendo limitadas a 12 (doze) 
sessões por ano de contrato; 
c) o tratamento básico, que é aquele prestado por médico, com número ilimitado de consultas, 
cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamento e demais procedimentos ambulatoriais, 
solicitados pelo médico assistente. 
II – nos planos ou seguros do segmento hospitalar:  
a) o custeio integral de, pelo menos, 30 (trinta) 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;  
b) o custeio integral de, pelo menos, 15 (quinze) dias de internação, por ano, em hospital geral, 
para pacientes portadores de quadros de intoxicação ou abstinência provocados por alcoolismo 
ou outras formas de dependência química que necessitem de hospitalização;  
c) o custeio, dentro dos prazos definidos nas alíneas „a‟ e „b‟, somente poderá ser parcial se 
houver coparticipação ou franquia para as internações referentes às demais especialidades 
médicas.  
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cobertura aos tratamentos de todos os transtornos psiquiátricos, estipulou no 

art. 2º um mínimo obrigatório de cobertura, quando pela Lei 9.656 os 

transtornos psiquiátricos, por estarem relacionados na Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, não estavam 

sujeitos a limites de consulta ou internações. Ou seja, a suposta grande 

conquista relacionada ao fim dos limites de consultas e internações 

asseguradas na Lei 9.656/98, foi suprimida pela Resolução 11/98. A fim de 

assegurar um tratamento mínimo, acabou por introduzir limites que haviam sido 

afastados pela lei6. 

O mesmo se diz com relação à Resolução 13/98 do CONSU. A 

redação do art. 3º, § 2º, autoriza o estabelecimento de prazo de carência para 

a cobertura de internação, ainda que em atendimento de urgência ou 

emergência7. Entretanto, o art. 35-C, I e II, da Lei 9.656/98 não deixa margem à 

dúvida quanto à obrigatoriedade de atendimento nessas situações, 

independentemente do prazo de carência estabelecido no contrato. 

O Superior Tribunal de Justiça8, inclusive, pacificou o entendimento 

acerca da inadmissibilidade da imposição de carência quando se trata de 

emergência ou urgência. O Tribunal de Justiça de São Paulo não discrepa 

desse entendimento, ressaltando que  

                                                                                                                                               
Parágrafo único – Estarão cobertos todos os atendimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes 
de transtornos psiquiátricos, aí incluídos os procedimentos médicos necessários ao 
atendimento das lesões auto-infringidas. 
6
 ROCHA, Silvio Luis Ferreira da. Breves considerações a respeito do poder regulamentar do 

CONSU. In: MARQUES, Cláudia Lima; LOPES, José Reinaldo L.; PFEIFFER, Roberto A. 
Castellanos.(coord.) Saúde e Responsabilidade:seguros e planos de assistência privada à 
saúde. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. v. 13. p. 160. 
7
 Resolução 13/98 do Consu: “Art. 3° Os contratos de plano hospitalar devem oferecer 

cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a 
admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e 
funções. 
§1

o
. No plano ou seguro do segmento hospitalar, quando o atendimento de emergência for 

efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger cobertura igualmente 
àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não garantindo, portanto, 
cobertura para internação. 
§2

o
. No plano ou seguro do segmento hospitalar, o atendimento de urgência decorrente de 

acidente pessoal, será garantido, sem restrições, após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da 
vigência do contrato. 
§3

o
. Nos casos em que a atenção não venha a se caracterizar como própria do plano 

hospitalar, ou como de risco de vida, ou ainda, de lesões irreparáveis, não haverá a 
obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora.  
8
 REsp 222.339/PB, Rel. Min. Ruy Rosado de AGUIAR, 28/06/2001. 
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“se as condições estabelecidas pela Lei para o exercício do 
direito são atendidas no caso concreto, não pode a resolução, 
espécie normativa de hierarquia inferior, criar outra diversa e 
prejudicial ao consumidor destinatário da norma que regula as 
relações entre convênios e conveniados”9. 

 

Feita a advertência, ingressa-se na natureza jurídica dos contratos 

de assistência à saúde. 

 

                                                 
9
 TJ/SP, Ap. Cível nº 460.560-4/5, Des. Rel. Maia da Cunha, j. 26/10/2006. 
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V – A NATUREZA DOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE 

 

1 – A ATUAL DENOMINAÇÃO FORNECIDA PELA LEI 9.656/98
1
 

 

A primeira questão a ser esclarecida refere-se à denominação 

desses contratos: contrato de seguro-saúde, contrato de assistência à saúde 

ou contrato de plano de saúde? Como chamá-los?  

A doutrina tem usado na atualidade as denominações contratos de 

plano de saúde ou de assistência à saúde (ou assistência médica, muito 

embora os planos possam oferecer assistência odontológica) para indicar as 

formas contratuais em que um dos pólos da relação negocial é ocupado por 

uma pessoa jurídica, que oferece serviços de assistência à saúde mediante 

contraprestação pecuniária, e, o outro, por um ou mais consumidores.  

Nesses contratos condicionados a evento futuro e incerto (o co-

contratante ficar doente, necessitar de serviços médicos, hospitalares, ou 

odontológicos), as empresas prestam serviço de assistência à saúde, atuando, 

a rigor, como intermediárias e gestoras, cuja função é reter os recursos 

recebidos e reuni-los em um fundo comum para, quando se der o evento, dar 

ao segurado a devida cobertura financeira, por meio do reembolso, ou a 

cobertura assistencial através de rede própria, credenciada ou referenciada. 

Nesse caso, a operadora do plano de saúde paga os gastos do consumidor 

diretamente ao prestador do serviço médico, hospitalar ou odontológico, que 

pertence à rede de profissionais credenciados. 

Antes da atual legislação dos planos privados de saúde (Lei 

9.656/98), essa forma de contratação era regulada pelo Decreto-Lei 73/662, 

que apontava dois tipos de contratos: a) os contratos que previam o reembolso 

das despesas médicas do segurado, oferecidos por empresas seguradoras, 

empresas bancárias e outras instituições autorizadas (art. 129); e, b) os 

                                                 
1
 Esse assunto será retomado no capítulo VI, que trata do aspecto subjetivo do negócio jurídico 

em comento, quando então explicitar-se-ão as características de cada uma das espécies de 
fornecedores de plano de assistência à saúde. 
2
 Esse decreto regulava os seguros privados de maneira geral e tratava dos seguros de saúde 

em poucos artigos. 
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contratos de pré-pagamento de futuras e eventuais despesas médicas, 

mercado no qual operavam as cooperativas e associações médicas que 

proporcionavam a prestação médica, direta ou indireta, por rede própria ou 

credenciada (art. 135). Essas duas formas de contratação eram denominadas 

“contratos de seguro-saúde”. 

A Lei 9.656/98, em sua redação original, no art. 1o, fazia uma 

distinção conceitual, mencionando a existência de “planos” e de “seguros 

privados de assistência à saúde” e, assim, de “operadoras de planos privados” 

(as operadoras que trabalhavam com a modalidade pré-pagamento e com uma 

rede própria ou credenciada de profissionais) e “operadoras de seguros 

privados de assistência à saúde”3 (as que operavam mediante reembolso dos 

custos e livre escolha dos profissionais pelos segurados).  

Na versão atual, conferida pela MP 2.177-444, de 24 de agosto de 

2001, foi suprimida a referência expressa aos “seguros”: preferiu o legislador 

                                                 

3
 A redação original da lei era a seguinte: “Art. 1

o
 Submetem-se às disposições desta Lei as 

pessoas jurídicas de direito privado que operam planos ou seguros privados de assistência à 
saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade. 

        § 1
o
 Para os fins do disposto no caput deste artigo, consideram-se: 

        I - operadoras de planos privados de assistência à saúde: toda e qualquer pessoa jurídica 

de direito privado, independente da forma jurídica de sua constituição, que ofereça tais planos 

mediante contraprestações pecuniárias, com atendimento em serviços próprios ou de 

terceiros; 

        II - operadoras de seguros privados de assistência à saúde: as pessoas jurídicas 

constituídas e reguladas em conformidade com a legislação específica para a atividade de 

comercialização de seguros e que garantam a cobertura de riscos de assistência à saúde, 

mediante livre escolha pelo segurado do prestador do respectivo serviço e reembolso de 

despesas, exclusivamente”. (grifos nossos) 

4
 Redação atual da Lei 9.656/98: “Art. 1

o
  Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas 

jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do 

cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de 

aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: 

     I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura 

de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a 
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adotar somente os termos “planos de assistência à saúde” e “operadoras de 

plano de assistência à saúde”, abarcando com os mesmos os seguros-saúde e 

as antigas operadoras de seguro-saúde.  

Atualmente, não há mais distinção: o termo “plano privado de 

assistência à saúde” engloba todas as formas de contratação, sejam aqueles 

contratos que prevêem o custeio das despesas através do pagamento direto 

aos prestadores de serviços médicos, hospitalares e odontológicos, ou aqueles 

que trabalham com o sistema de reembolso ao segurado; seja os que oferecem 

uma rede credenciada de profissionais e estabelecimentos hospitalares, ou 

aqueles que trabalham com a livre escolha do consumidor.  

São “operadoras de plano de saúde”, de acordo com a dicção do 

inciso III do art. 1o da Lei 9.656/98, todas as “pessoa(s) jurídica(s) constituída(s) 

sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de 

autogestão” que operem planos de saúde. 

Nos vários serviços que oferecem garantia de cobertura financeira 

de riscos de assistência à saúde, a Lei 9.656/98 destaca as seguintes 

características dos contratos abrangidos pela norma5: 

 

 a) prestação de serviços continuada ou cobertura de custos assistenciais 

– submetem-se à norma tanto as empresas que prestam os serviços por 

meio de rede própria ou credenciada, como aquelas que apenas cobrem 

os custos;  

                                                                                                                                               

finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e 

atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não 

de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e 

odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, 

mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor;  

   II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a 

modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que 

opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo. (...)” (grifos nossos) 

5
 Características estas expressas no inciso I do art. 1

o
 da Lei 9.656/98. 
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b) preço pré ou pós-estabelecido – o preço dos serviços pode ser 

estabelecido previamente, durante o curso do contrato ou após a 

execução dos mesmos; 

 c) prazo indeterminado – por força do art. 1o, inc. I  e do 13 da Lei 

9.656/98, as operadoras são obrigadas a celebrar contratos por prazo 

indeterminado;  

d) finalidade de garantir a assistência à saúde, sem limite financeiro;  

e) faculdade de acesso a profissionais e serviços de saúde; 

f) liberdade de escolha dos profissionais, integrantes ou não de rede 

credenciada, contratada ou referenciada; e  

g) pagamento integral ou parcial às expensas da operadora contratada, 

mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e 

ordem do consumidor. 

 

Além dessas características, dispõe o § 1o do art. 1o da Lei 9.656/98, 

que também se submete a essa lei  

 

“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, tais como: a) custeio de despesas; b) oferecimento 
de rede credenciada ou referenciada; c) reembolso de 
despesas; d) mecanismos de regulação; e) qualquer restrição 
contratual, técnica ou operacional para a cobertura de 
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo 
consumidor; e f) vinculação de cobertura financeira à aplicação 
de conceitos ou critérios médico-assistenciais”.  

 

Para parte da doutrina, a distinção entre plano de saúde e seguro-

saúde não oferecia qualquer vantagem prática6. A escolha legislativa atual de 

                                                 
6
 Nesse mesmo sentido, FERNANDES NETO, Antonio Joaquim. Plano de saúde e Direito do 

consumidor. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p.128. 
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denominá-los de forma sintética e genérica facilitaria a compreensão do 

consumidor e de todos aqueles que operam com a lei. 

Pensa-se, entretanto, de maneira distinta. Quanto maior for o 

detalhamento do serviço oferecido ao consumidor, melhor será a compreensão 

do seu objeto contratual. Uma pessoa leiga, ao contratar um “plano de saúde”, 

espera ter direito ao sossego financeiro no momento da doença, de forma 

completa. Não tem ela exata consciência se está contratando o reembolso dos 

valores gastos, se somente pode procurar atendimento em rede credenciada, 

etc.  

Por isso, acredita-se que o ideal seja o oferecimento dos diversos 

produtos em contratos distintos, com explicação acessível ao publico das 

diversas características do negócio jurídico que será celebrado. A designação 

diferenciada das formas contratuais facilitaria esse processo de 

reconhecimento do produto pelo consumidor. 

A explicação pormenorizada ao consumidor sobre as peculiaridades 

de cada um dos contratos explorados comercialmente é um dever da 

operadora do plano de saúde, imposto pelo princípio da boa-fé objetiva, e não 

um ônus carreado aos ombros da parte vulnerável da relação. Passou-se da 

antiga concepção de que o cliente, embora leigo, tem o dever de informar-se 

sobre cada um dos detalhes do contrato (caveat emptor), para a idéia de que 

cabe ao fornecedor prestá-las adequadamente (caveat vendictor)7. O dever de 

informação (como será detalhadamente explorado no capítulo VII) é 

especialmente importante nessa forma de contratação, tendo em vista a 

importância do bem jurídico envolvido (saúde e vida) e o seu oferecimento em 

massa à sociedade de consumo, atingindo pessoas de todas as classes 

sociais, faixas de renda e de escolaridade. 

Desta forma, andou mal o Poder Legislativo ao adotar uma 

nomenclatura única para designar formas contratuais díspares, que possuem 

conseqüências jurídicas diversas até mesmo no âmbito da responsabilidade 

                                                 
7
 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor. 4

. 
ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2002. p. 401-402. 



Paula Villanacci Alves Camasmie 
Planos individuais e coletivos de assistência à saúde – causas de extinção e manutenção compulsória 

do vínculo (resilição, resolução, aposentadoria e demissão) 

48 

 

civil (vide capítulo X). Isso pode levar o consumidor a engano quanto ao âmbito 

de extensão da cobertura, modo de prestação de serviço, etc. 

Enfim, são diversos os modelos contratuais que se abrigam sob a 

denominação “planos de saúde”. Hoje, no mercado, a forma contratual mais 

comum oferecida pelas operadoras é a mista, que trabalha com o 

ressarcimento das despesas (reembolso), nos limites estabelecidos no 

contrato, quando os serviços médicos são prestados fora da rede de serviços 

credenciada pela empresa (livre escolha dos profissionais pelo consumidor), e 

com a cobertura dos custos, quando os médicos e os prestadores de serviço 

fazem parte da rede credenciada. 

 

2 – PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE 

 

Pode-se afirmar que os planos de saúde são contratos de prestação 

de serviço, de longa duração, cujo objeto principal é a transferência de riscos 

referentes à futura necessidade de assistência médica/hospitalar/odontológica. 

São contratos de consumo de grande importância social e individual, de 

adesão, sinalagmáticos, onerosos, formais, de execução diferida e prazo 

indeterminado. Veja-se com mais detalhes algumas dessas características. 

 

A) CONTRATOS DE CONSUMO – A FORMA DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS REGIDOS PELA LEI 9.656/98 E A SUA 

APLICABILIDADE AOS CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DE MARÇO DE 1991 

 

Os contratos de plano de saúde, empregando aqui a terminologia 

adotada pela lei, são típicos contratos de consumo, que se submetem, 

portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor. 

O Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente reconhecendo a 

relação entre operadora de plano de saúde e segurados como uma relação de 

consumo8, bem como a doutrina nacional que maciçamente posiciona-se dessa 

                                                 
8
 Um exemplo, dentre muitos outros, é REsp 267.530/SP, de relatoria do Min. Ruy Rosado de 

AGUIAR, de 14.12.2000: “Plano de Saúde – Centro Transmontano – Internação – Hospital não 
conveniado. (...) A operadora de serviços de assistência à saúde que presta serviços 
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forma9, seja qual for o regime jurídico adotado pela operadora (entidade sem 

propósito lucrativo, assistencial, benemérita, sociedade empresarial, 

cooperativa, etc).  

A questão que tem sido objeto de debate na doutrina diz respeito à 

forma de aplicação do CDC. Ela surgiu em decorrência da redação do artigo 

35-G da Lei 9.656/98, que é expressa no sentido de ser a Lei 8.078/90 de 

aplicação subsidiária aos contratos de planos de assistência à saúde. 

BOTTESINI e MACHADO, seguindo à risca a letra do dispositivo 

legal, afirmam que: 

 

“O art. 35-G faz com que os dispositivos do CDC integrem a Lei 

9.656/98 de forma subsidiária, o que equivale afirmar a 

complementariedade entre esses diplomas legais, incidindo o 

CDC naquilo que não seja objeto de regulação específica pela 

Lei 9.656/98. É regra conhecida da hermenêutica legal que a 

lei especial derroga a lei geral, lex specialis derogat legi 

generali, de tal modo que a Lei 9.656/98, especial, afasta a 

regulamentação genérica do CDC, que é lei geral (...)”10.  

 
Há, no entanto, posicionamento oposto, que é aqui defendido.  

Esta é a fase de “diálogo das fontes”, utilizando o feliz termo 

propagado por Cláudia Lima MARQUES11. Isso significa que o espírito do 

intérprete deve ser sempre o de conciliar as normas protetivas do consumidor, 

buscando a concretização máxima do preceito constante do art. 170 da 

Constituição Federal.  

Erik JAIME sustenta que nos tempos pós-modernos de inúmeras 

fontes legislativas, que os conflitos de leis no tempo não mais podem ser 

                                                                                                                                               
remunerados à população tem sua atividade regida pelo Código de Defesa do Consumidor, 
pouco importando o nome ou a natureza jurídica que adota.” 
9
 Nesse sentido: DIREITO, Carlos Alberto Menezes. O consumidor e os planos de saúde. 

Revista Forense, n. 328, p. 312; GREGORI, Maria Stella. A Normatização dos Planos Privados 
de Assistência à Saúde no Brasil sob a ótica da Proteção ao Consumidor. 2004. (Mestrado) - 
PUC/SP, São Paulo, 2004. p. 172; MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa 
do consumidor. 4

. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 399; OLIVEIRA, Fernão 

Justen de. O contrato de seguro-saúde e o regime do Código de Defesa do Consumidor. 
Revista de Direito do Consumidor, n. 23-24, p.140, entre outros. 
10

 Op. cit., p. 334. 
11

 Nesse sentido, MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor. 4
. 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 222. 
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solucionados de maneira simplista, como no passado. A idéia inflexível de 

revogação de uma norma por outra, engessada em demasia, não atende aos 

reclamos sociais, pois, no momento presente, o que se necessita e requer é a 

multiplicidade de soluções. Alerta MARQUES12, fundada nos ensinamentos de 

JAIME: 

 

“(...) os tempos pós-modernos, onde a pluralidade, a 
complexidade, a distinção impositiva dos direitos humanos e do 
„droit à la différence‟ (...) não mais permitem esse tipo de 
clareza ou mono-solução. A solução sistemática pós-moderna 
deve ser mais fluida, mais flexível, a permitir maior mobilidade 
e fineza de distinções. Nesses tempos, a „superação‟ de 
paradigmas é substituída pela „convivência dos paradigmas‟ 
(...) e há, por fim, a convivência de leis com campos de 
aplicação diferentes, campos por vezes convergentes e, em 
geral, diferentes, em um mesmo sistema jurídico, que parece 
ser agora um sistema (para sempre) plural, fluido, mutável e 
complexo. (...) 
O grande mestre de Heildeberg propõe então a convivência de 
uma segunda solução ao lado da tradicional: a coordenação 
das fontes. Propõe uma coordenação flexível e útil („effet utile‟) 
das normas em conflito no sistema, a fim de restabelecer a sua 
coerência, isto é, uma mudança de paradigma: da retirada 
simples (revogação) de uma das normas em conflito do sistema 
jurídico (ou do monólogo de uma só norma possível a 
„comunicar‟ a solução justa) à convivência destas normas, ao 
diálogo das normas para alcançar a sua „ratio‟, à finalidade 
„narrada‟ ou „comunicada‟ em ambas as normas.” 

 

A atual redação do art. 35-G, ao falar em aplicação subsidiária do 

Código de Defesa do Consumidor às relações entre fornecedor e consumidor 

de planos de saúde, teve o claro propósito de impor uma ordem de aplicação 

das leis em comento: primeiramente deve-se aplicar a Lei 9.656/98, e, somente 

numa segunda etapa, caso essa lei não contemple um regramento específico 

para a solução do caso em seu interior, buscar uma norma apta a resolver a 

controvérsia no corpo do CDC. 

O art. 35-G padece de uma falha grave, consistente no fato de não 

considerar que o âmbito de aplicação de cada um dos diplomas legislativos é 

diverso. 

                                                 
12

 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários 
ao código de defesa do consumidor. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 27/28. 
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O CDC é um micro-sistema legal que contém normas 

principiológicas de defesa do consumidor, aplicáveis em todos os contratos e 

relações de consumo. É lei geral, com espectro muito mais amplo que o da Lei 

9.656/98, lei especial considerada nova frente ao CDC. 

A Lei 9.656/98 logicamente não tem o poder de revogar a lei geral 

anterior, o CDC. Caso isso fosse possível, o CDC deixaria de ser aplicado em 

inúmeras outras matérias importantes, o que não poderia ser tolerado. 

O que a Lei 9.656/98 faz é regular os contratos de assistência à 

saúde naquilo que está nela previsto, e o CDC também permanece sendo 

aplicado nessas relações, de forma genérica e em todos os pontos que a lei 

nova não disponha. Deve haver aplicação cumulativa e não sucessiva das leis, 

como dá a entender o art. 35-G. 

A esse respeito, é interessante destacar que na sua versão inicial – 

até então não modificada pela avalanche de medidas provisórias que surgiram 

em seguida – a Lei 9.656/98 continha dispositivos que seguiam o 

posicionamento acima defendido, impondo a aplicação conjunta do CDC e da 

lei especial (art. 3°) “desde que não implicasse prejuízo ao consumidor” (art. 

35, § 2°).  

Quem expõe o tema é Cláudia Lima MARQUES13 que explica, 

comentando o artigo 35-G, que: 

 
 “(o dispositivo) não está dogmaticamente correto, pois 
determina que a norma de hierarquia constitucional, que é o 
CDC (art. 48 ADCT/88), tenha apenas aplicação subsidiária às 
normas de hierarquia infraconstitucional, que é a Lei 9.656/98, 
o que dificulta a interpretação da lei e prejudica os interesses 
dos consumidores que queria proteger. Sua „ratio‟ deveria ser a 
de aplicação cumulativa de ambas as leis, no que couber, uma 
vez que a Lei 9.656/98 trata com mais detalhes os contratos de 
planos privados de assistência à saúde do que o CDC, que é 
norma principiológica e anterior à lei especial. Para a maioria 
da doutrina, porém, a Lei 9.656/98 tem prevalência como lei 
especial e mais nova, devendo o CDC servir como lei geral 
principiológica a guiar a interpretação da lei especial na defesa 
dos interesses do consumidor (...). Particularmente, defendo, 
em visão minoritária, a superioridade hierárquica do CDC.” 

 

                                                 
13

 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários 
ao código de defesa do consumidor. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 548-549. 
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Quando não há incompatibilidade entre o que dispõe a lei especial e 

o CDC, mas há simples ausência de regramento pela norma especial, fica fácil 

admitir a aplicação conjunta de ambos os diplomas legais (o geral e o especial) 

em um autêntico diálogo. Exemplo que demonstra de forma eloqüente o que 

está sendo afirmado é o de um consumidor que, ao ser operado por médico 

credenciado do seu plano de saúde, sofre erro profissional grosseiro, tal como 

o esquecimento de uma gaze em seu organismo14. 

Observe-se que na situação acima aventada, caso fosse ajuizada 

uma ação indenizatória em face da operadora do plano, teriam aplicação 

diversos dispositivos legais que não encontram albergue na Lei 9.656/98, mas 

sim no CDC, tais como o art. 14 (responsabilidade subjetiva do médico); art. 20 

(responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecedores, diretos e 

indiretos pela inadequação do serviço contratado, independente de culpa); art. 

6°, VIII (possibilidade de inversão do ônus da prova), entre outros. Isso ocorre 

pois a Lei 9.656/98 não tratou da responsabilidade civil dos médicos e demais 

profissionais envolvidos na prestação do objeto contratual pelos atos 

praticados. É necessário lançar mão das normas gerais do CDC, 

conjuntamente com as da Lei 9.656/98, conjugação essa que dá forma ao 

arcabouço normativo apto à solução da lide.   

A complexidade maior surge diante das verdadeiras 

incompatibilidades existentes entre as regras da Lei 9.656/98 e o CDC, as 

chamadas antinomias reais15. Aplicando-se o critério cronológico (lei posterior 

derroga a lei anterior) e o da especialidade (lei especial derroga a geral), 

prevaleceria a regra contida na Lei 9.656/98; já, pelo critério da hierarquia, 

sempre preponderaria o CDC numa eventual antinomia, uma vez que é 

                                                 
14

 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários 
ao código de defesa do consumidor. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 550. 
15

 Há antinomia real quando “a posição do sujeito é insustentável porque há: a) lacunas de 
regras de solução, ou seja, ausência de critérios para solucioná-la, ou b) antinomia de segundo 
grau, ou melhor, conflito entre os critérios existentes (...).”. Ante a antinomia jurídica o aplicador 
do direito “ficará num dilema, pois terá que escolher e, sua opção por uma das normas 
conflitantes implicaria a violação da outra. A ciência jurídica, por essa razão, e ante os 
postulados da coerência do sistema, aponta critérios a que o aplicador deverá recorrer para 
sair dessa situação anormal. Tais critérios não são princípios lógicos (...). São critérios 
normativos, princípios jurídicos-positivos, pressupostos implicitamente pelo legislador (...).” 
(DINIZ, Maria Helena. Conflito de normas. 6. ed. São Paulo: Saraiva. p. 26 e 33). 
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diploma de matriz constitucional, decorrência direta do direito fundamental dos 

brasileiros de ter seus direitos de consumidor protegidos (art. 170, V, CF). 

Quando a aplicação dos critérios propostos pela doutrina dá origem 

a soluções opostas, tal como foi demonstrado acima, costuma-se afirmar que 

se está diante de uma antinomia de segundo grau. Essa forma de conflito 

consiste em antinomias entre os próprios critérios normativos, não se podendo 

utilizar dois critérios de solução ao mesmo tempo, pois cada um deles conduz a 

um resultado completamente diferente do outro. 

Para Maria Helena DINIZ16, havendo uma antinomia de segundo 

grau entre os critérios de hierarquia e de especialidade (norma superior-geral 

versus norma inferior-especial), 

 
 “não será possível estabelecer uma meta-regra geral, 
preferindo o critério hierárquico ao da especialidade, ou vice-
versa, sem contrariar a adaptabilidade do direito. Poder-se-á 
preferir qualquer dos critérios, mas, teoricamente, como nos 
ensina Bobbio, dever-se-á optar pelo hierárquico; uma norma 
constitucional geral deverá prevalecer sobre uma lei ordinária 
especial, pois, se se admitisse o princípio de que uma lei 
especial pudesse sobrepor-se à constitucional, os princípios 
fundamentais do ordenamento jurídico esvaziar-se-iam de seu 
conteúdo. Porém, na prática, a exigência de se adotarem as 
normas gerais de uma Constituição a situações novas levaria, 
às vezes, à aplicação da lei ordinária especial sobre a 
Constituição. A supremacia do critério da especialidade só se 
justifica se baseada no princípio da justiça „suum cuique 
tribuere‟, que serviria para resolver a antinomia, tratando 
igualmente o que é igual e desigualmente o que é desigual.”17  

 

O que Maria Helena DINIZ quis expressar com tais palavras foi que, 

diante de um caso extremo de ausência de critério para solucionar uma 

antinomia de segundo grau, o mais adequado é aplicar “o critério dos critérios” 

para a solução dos conflitos normativos, que é o princípio supremo da justiça. 

Esse princípio, segundo a autora, impõe ao intérprete o dever de agir segundo 

a “lógica do razoável”, sempre aplicando o direito com sabedoria, justiça, 

prudência, eficiência e coerência com os demais princípios do ordenamento 

jurídico. 

                                                 
16

 DINIZ, Maria Helena. Conflito de normas. 6. ed. São Paulo: Saraiva. p. 50. 
17

 DINIZ, Maria Helena. Norma constitucional e seus efeitos. 6. ed. São Paulo: Saraiva. p. 133. 
No mesmo sentido, DINIZ, Maria Helena. Conflito de normas. 6. ed. São Paulo: Saraiva. p. 50. 
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Entende-se, entretanto, havendo uma antinomia de segundo grau 

entre as soluções propostas pelo critério hierárquico e pelo da especialidade, 

deve prevalecer, sem sombra de dúvida, o dispositivo legal que tiver origem 

constitucional direta, que se situar no patamar imediatamente inferior ao topo 

da pirâmide kelseniana, tal como afirmado por Bobbio.  

A aplicação do critério hierárquico mostra-se condizente com a 

estrutura piramidal do sistema jurídico brasileiro, que exige que as normas 

infraconstitucionais guardem pertinência com as constitucionais. Sendo o CDC 

um diploma diretamente derivado da matriz constitucional, é ele que deve guiar 

a interpretação dos negócios jurídicos entre a operadora de plano de saúde e 

os consumidores, nos quais tenha surgido conflito com a Lei 9.656/98, bem 

como a atuação do Poder Judiciário para a solução do caso concreto. 

Note-se que a opção pelo forte critério da hierarquia força o 

aplicador do direito a solucionar o conflito normativo segundo balizas técnico-

jurídicas, afastando-o de uma atuação valorativa, conforme sua própria 

ideologia e sua percepção do justo. Será ele guiado pelos princípios 

constitucionais, vigas mestras do ordenamento jurídico de um povo, que 

exprimem os valores supremos da sociedade. 

Os critérios da especialidade e da cronologia não são capazes de 

legitimar a positivação do abuso, por exemplo, admitindo a inserção de 

cláusulas iníquas, em retrocesso à posição jurisprudencial atingida pelos 

Tribunais no desempenho da atividade de concreção da cláusula geral da boa-

fé, por exemplo (art. 51, VI, CDC). Deve preponderar sempre o critério da 

hierarquia, o único capaz de fazer prevalecer o CDC, que, muito embora seja 

lei geral anterior, é lei principiológica que tem superioridade em relação às 

demais leis especiais18. 

Uma última questão que se coloca com relação à incidência do 

Código de Defesa do Consumidor nos contratos de planos de saúde, diz 

                                                 
18

 Nesse sentido GREGORI, Maria Stella. Planos de saúde: a ótica de proteção do consumidor. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p.165; MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código 
de defesa do consumidor. 4

. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 548-549 e, 

__________; LOPES, José Reinaldo de; PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. Saúde e 
responsabilidade: seguros e planos de assistência à saúde. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1999. p. 119. 
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respeito à possibilidade de aplicação desse diploma legal nas relações jurídicas 

oriundas de contratos celebrados antes do início da vigência do CDC. 

Esse tema foi exaustivamente enfrentado pela jurisprudência pátria, 

que, na época da entrada em vigor do CDC, viu-se diante de um sério 

problema. Muitos dos contratos de consumo oferecidos à massa da população, 

até aquele momento, eram desequilibrados e repletos de cláusulas iníquas. 

Exemplo candente eram os contratos de incorporação imobiliária, os quais 

prometiam “mundos e fundos” aos consumidores, e, na hora da execução 

contratual, o fornecedor, inadimplente com muitas das suas obrigações, 

invocava em seu favor a redação de cláusulas abusivas, por ele 

unilateralmente redigidas, que o isentavam de muitos dos seus deveres e 

responsabilidades. O mesmo se passava com os contratos de assistência à 

saúde. 

Com a vinda da Lei 8.078/90, os Tribunais brasileiros foram 

chamados a se pronunciar sobre os abusos contratuais. Foram revelados 

milhares de negócios jurídicos marcados por ilegalidades que, muitas vezes, 

afrontavam a literalidade das normas protetivas, positivadas na nova lei, o 

CDC. Como então solucionar esse impasse? Sobre os contratos de consumo 

celebrados antes de março de 1991, cujos efeitos estavam sendo projetados 

no tempo, poderiam incidir as normas do CDC? Ou, dever-se-ia mantê-los tal 

como firmados, pois constituiriam ato jurídico perfeito, inatingível pelo novo 

diploma legal?  

Em outras palavras, ter-se-ia de decidir entre tolerar a iniqüidade de 

contratações que afrontavam a literalidade das regras do CDC, para atender o 

disposto no art. 5°, XXXVI da Constituição Federal, ou privilegiar a proteção da 

parte vulnerável da relação de consumo através da aplicação das normas 

consumeristas. 

O art. 1° do Código de Defesa do Consumidor, de clareza ímpar, 

desde a edição deste diploma possui a mesma redação:  

 

“O presente Código estabelece normas de proteção e defesa 
do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos 
termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição 
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Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias” (grifos 
nossos). 

 

Parcela considerável da doutrina sustenta que as normas jurídicas 

de ordem pública são aquelas de grande relevo social, que não podem ser 

objeto de disposição pelas partes, e têm incidência geral e imediata sobre os 

efeitos atuais das relações jurídicas já existentes19. 

Logo, se o próprio artigo 1°, do CDC dotava suas normas dessa 

característica, todo o diploma consumerista deveria ter incidência imediata 

sobre os efeitos presentes dos contratos firmados antes da entrada em vigor do 

CDC. Deveriam, assim, as normas do CDC ser imediatamente aplicadas aos 

contratos de trato sucessivo, anteriormente firmados e que estivessem surtindo 

efeitos. Entretanto, essa não foi a posição predominantemente manifestada por 

Tribunais brasileiros, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal20. 

O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o CDC 

não podia ser aplicado aos contratos celebrados antes da sua entrada em 

vigor, em homenagem ao art. 5°, inc. XXXVI, da Constituição Federal. O 

“leading case” na matéria foi RE 205.99921, que tem a seguinte ementa: 

 
“Compromisso de compra e venda. Rescisão. Alegação de 
ofensa ao artigo 5°, XXXVI, da Constituição – Sendo 

                                                 
19

 Nesse sentido, DINIZ, Maria Helena. Conflito de normas. 6. ed. São Paulo: Saraiva. p. 38: 
“quanto às leis de ordem pública, atinentes ao interesse público ou político, estas se aplicam 
imediatamente e não há direitos adquiridos contra essas normas, ante a prevalência do 
interesse da coletividade sobre os particulares do indivíduo” e Lei de Introdução ao Código Civil 
Brasileiro Interpretada, p. 204; José Geraldo de Brito Filomeno, Código Brasileiro de Defesa do 
Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, p. 24, 6ª edição e etc..    
20

 O STF, antes da entrada em vigor do CDC, já se manifestava no sentido da impossibilidade 
de aplicação da lei nova aos contratos de trato sucessivo, externando uma visão bastante 
estrita de ato jurídico perfeito: “ninguém nega que o contrato de locação é um contrato de trato 
sucessivo. Mas nem por isso, obviamente, deixa de ser contrato consensual, que é ato jurídico 
perfeito no momento em que ocorre o acordo de vontades entre locador e locatário, ou seja, no 
instante em que se constitui. Daí a lição clássica de Carlos Maximiliano (...): „Não se 
confundam contratos em curso e contratos em curso de constituição: só estes a norma 
hodierna alcança, não aqueles (locação, por exemplo), pois são atos jurídicos perfeitos 
constituídos, que se acham em curso de efeito‟. E, mais adiante (...) acrescenta: „ Os efeitos 
dos contrato em curso no dia da mudança da legislação regulam-se conforme a lei da época da 
constituição do mesmo; a norma anterior não os modifica, diminui ou acresce.” Ou seja, para o 
STF, todo contrato de trato sucessivo deve ser considerado ato jurídico perfeito no momento do 
seu nascedouro, da sua celebração, não havendo que se falar em incidência da lei nova sobre 
os seus efeitos no tempo. (AI nº 99.655-9, Rel. Min. Moreira Alves, j. 14/09/84) 
21

 Recurso esse julgado em 16.11.99, Relator Ministro Moreira Alves, publicado na RTJ 
173/263.  
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constitucional o princípio de que a lei não pode prejudicar o ato 
jurídico perfeito, ele se aplica também às leis de ordem pública. 
De outra parte, se a cláusula relativa à rescisão com a perda de 
todas as quantias já pagas constava do contrato celebrado 
anteriormente ao Código de Defesa do Consumidor, ainda 
quando a rescisão tenha ocorrido após a entrada em vigor 
deste, a aplicação dele para se declarar nula a rescisão feita de 
acordo com aquela cláusula fere, sem dúvida alguma, o ato 
jurídico perfeito, porquanto a modificação dos efeitos futuros de 
ato jurídico perfeito caracteriza a hipótese de retroatividade 
mínima que também é alcançada pelo disposto no artigo 5º, 
XXXVI, da Carta Magna. Recurso extraordinário conhecido e 
provido.‟‟ 

 

Essa orientação do STF foi adotada em diversos acórdãos 

posteriores, inclusive no recente julgamento do recurso de Embargos 

Declaratórios no Recurso Extraordinário 395.384-222, cujo relator foi o Ministro 

Sepúlveda Pertence. Tais julgados defendem a irretroatividade inclusive das 

leis de ordem pública, posição esta que é sufragada por Caio Mario da Silva 

PEREIRA23: 

 
“Costuma-se dizer que as leis de ordem pública são retroativas. 
Há uma distorção de princípio nesta afirmativa. Quando a regra 
da não retroatividade é de mera política legislativa, sem 
fundamento constitucional, o legislador, que tem o poder de 
votar leis retroativas, não encontra limites ultralegais à sua 
ação, e, portanto, tem a liberdade de estatuir o efeito 
retrooperante para a norma de ordem pública, sob o 
fundamento de que esta se sobrepõe ao interesse individual. 
Mas, quando o princípio da não-retroatividade é dirigido ao 
próprio legislador, marcando os confins da atividade legislativa, 
é atentatória da Constituição a lei que venha ferir direitos 
adquiridos, ainda que sob a inspiração da ordem pública. A 
tese contrária encontra-se defendida por escritores franceses 
ou italianos, precisamente porque, naqueles sistemas jurídicos, 
o princípio da irretroatividade é dirigido ao juiz e não ao 
legislador”. 

 

                                                 
22

 “(...) Código de Defesa do Consumidor: contrato firmado entre instituição financeira e seus 
clientes referente à caderneta de poupança: não obstante as normas veiculadas pelo Código 
de Defesa do Consumidor alcancem as instituições financeiras (cf. ADIn 2.591, 7.6.2006, 
Pleno, Eros Grau), não é possível a sua aplicação retroativa, sob pena de violação do art. 5º, 
XXXVI, da Constituição Federal” (Recurso julgado em 26/04/2007). 
23

 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 
162. 
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Concorde-se ou não com a retroatividade das leis de ordem 

pública24, há um argumento que não pode ser deixado de lado. Ainda que 

considere-se, por hipótese, que as leis de ordem pública também se submetam 

ao princípio da irretroatividade, há que se destacar que o posicionamento do 

STF – muito embora, à primeira vista, possa parecer logicamente adequado –, 

olvida-se de uma questão relevante: a proteção do consumidor também 

mereceu guarida constitucional, no artigo 5°, XXXII. Isso significa que além de 

princípio norteador da ordem econômica (art. 170, V, CF/88), a defesa do 

consumidor é garantia fundamental de todos perante o Estado, motivo pelo 

qual se constata que há uma verdadeira colisão de princípios fundamentais de 

igual hierarquia (irretroatividade da lei versus defesa do consumidor)25.    

A solução em casos de colisão de garantias constitucionais é 

encontrada por meio da conciliação dos princípios constitucionais 

aparentemente antagônicos, o que é feito através da aplicação dos princípios 

da unidade da Constituição e da cedência recíproca.  

Segundo Luis Roberto BARROSO26, as normas da Constituição em 

conflito devem ceder reciprocamente, até que seja atingido o ponto ideal de 

equilíbrio. Os bens jurídicos que se contrapõem nas normas devem ser 

                                                 
24

 Favoravelmente à incidência imediata das leis de ordem pública nos contratos de trato 
sucessivo, BAYEUX FILHO, José Luiz. O Código de defesa do consumidor e o Direito 
Intertemporal. Revista de Direito do Consumidor, n. 5, p.54. afirma, em contraposição à tese 
supracitada de Caio Mario que “não tem colorido a objeção daqueles que afirmam que o divisor 
de águas é a rigidez constitucional, que, como o Brasil é um país de Constituição rígida, que 
erigiu o respeito ao direito adquirido a cânon constitucional, o direito adquirido paira como um 
deus, acima de qualquer consideração, acima da Ordem Pública, acima do próprio Direito. Não 
é bem assim. Sem dúvida alguma, a Constituição Brasileira não é flexível e, em boa hora, não 
agasalhou aquela heresia de autorizar o legislador ordinário a “votar leis retroativas”. Mas, isso 
não quer dizer que a doutrina e a jurisprudência estejam, como pensam alguns ilustres juristas 
mais conservadores, impedidas de examinar o conceito de direito adquirido e de dar-lhe os 
devidos limites, atentos ao fim social do dispositivo constitucional”. 
25

 Essa constatação foi feita por MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do 
consumidor. 4

. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 577, e em __________; LOPES, 

José Reinaldo de; PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. Saúde e responsabilidade: 
seguros e planos de assistência à saúde. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 140-141. 
26

 BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2002. No mesmo sentido, ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal 
Serrano. Curso de Direito Constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 72, para quem as 
lacunas de conflito estabelecidas entre duas normas constitucionais devem ser resolvidas com 
base no princípio da cedência recíproca, “que indica ao intérprete a tarefa de encontrar no 
interior do sistema um ponto comum que possibilite a convivência das duas normas 
constitucionais conflituosas. A tarefa do intérprete, no ponto, é extrair de cada norma em 
conflito uma função útil no interior do sistema, sem que a aplicação de uma implique a 
supressão da outra.”  
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harmonizados pelo intérprete, ao qual cabe um esforço de otimização por meio 

da ponderação de bens ou valores. 

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema, trilhou um 

caminho que se coaduna com a idéia acima exposta de equilíbrio, de 

conciliação dos princípios fundamentais aparentemente em conflito.  

Isso fica claro em diversos julgados em que esse tribunal decidiu 

que seria impossível a aplicação do CDC aos contratos celebrados antes de 

sua vigência: em muitos deles, o STJ afirmou peremptoriamente que o micro-

sistema não incide sobre os contratos antigos, por força da intangibilidade 

constitucional do ato jurídico perfeito, porém, aplicou o seu espírito protetor, 

ainda que de forma indireta27. Adotou-se uma linha intermediária – “nem tanto 

ao céu, nem tanto à terra” – o meio-termo seria a solução “de ouro”: o ato 

jurídico perfeito é mantido intacto, ao mesmo tempo que o consumidor é 

tutelado. Nota-se nos acórdãos o emprego dos princípios da proporcionalidade, 

racionalidade, da vedação do enriquecimento sem causa e da justiça, valores 

esses que permeiam o ordenamento jurídico brasileiro como um todo, e não 

somente o Código de Defesa do Consumidor. 

Observa-se, entretanto, uma tendência mais atual, principalmente da 

Terceira Turma da Corte, em reconhecer a aplicação direta do CDC aos 

contratos de trato sucessivo firmados antes da sua vigência, sob o fundamento 

de que “aí não se discutem os efeitos presentes e futuros de negócio jurídico 

que era perfeito sob a égide da lei revogada, mas sim as conseqüências do 

negócio jurídico renovado sob os auspícios da lei nova”28. 

                                                 
27

 Nesse sentido, MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor. 4
. 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 581-583. Como exemplo do que está sendo 
aqui afirmado citam-se os REsp 96.988/SP e 59.626/SP, ambos de relatoria do Min. Aldir 
Passarinho. Nesses recursos discutiu-se a possibilidade de aplicação do art. 53 do CDC a 
contratos anteriores à vigência do Código e, em ambos os julgados, decidiu-se pela 
inaplicabilidade do preceito. Observa-se que neles, muito embora se tenha reconhecido a 
licitude da cláusula de decaimento, prestou-se homenagem ao princípio do enriquecimento sem 
causa, ajustando-a a patamares razoáveis. Assim, evitou-se que o compromissário comprador 
perdesse tudo o que fora pago para as construtoras e ainda perdesse o imóvel por 
inadimplemento das prestações.  
28

 REsp 735.168/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 11/03/2008. Também nesse sentido: “Tendo 
sido o contrato renovado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, embora o pacto 
inicial tenha ocorrido em 1985, não há como afastar a incidência das disposições nele 
previstas.” (REsp 193.584/RJ, Rel. Min. Pádua Ribeiro, DJ 18.04/2005). 
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Com relação ao tema deste estudo – os contratos de assistência à 

saúde – a Terceira Turma inclusive já firmou o entendimento de que são eles 

de trato sucessivo e que, portanto, o Código de Defesa do Consumidor regula 

as relações jurídicas daí advindas, desde o início da sua vigência:   

 
“pois o contrato de seguro não é mero contrato com prazo 
indeterminado, mas, ao contrário, negócio que se renova de 
tempos em tempos uma vez que o prêmio corresponde à 
cobertura securitária por determinado tempo. Esgotado o 
período de cobertura, novo prêmio deve ser pago (...) Ora, tal 
fato revela que mesmo após a vigência do CDC o contrato de 
seguro continuou a ser renovado periodicamente. Não se trata, 
portanto, de retroagir as normas do CDC para regular contrato 
anterior a sua vigência, mas aplicá-lo de imediato, nos termos 
do art. 6º, LICC, ao contrato que se renovou sob sua égide e 
que, por isso, não pode ser qualificado como ato jurídico 
perfeito.”29.  

 

O TJ/SP tem reiteradamente adotado essa orientação, como se vê 

no acórdão da lavra do Des. Jacobina Rabello30, prolatado em caso que 

envolvia controvérsia sobre plano de saúde: 

 
“Está certo que em geral as leis não têm efeito retroativo nem 
imediato, como sustentou ROUBIER. Mas, há abertura de 
exceção para a hipótese em que o caso é de recondução tácita 
ou expressa do contrato, por entender que, na hipótese, ocorre 
situação idêntica à da celebração de novo contrato tanto 
quanto admitiu a ação imediata da lei nova numa obrigação de 
prestar alimentos ou de obrigações legais sucessivas” 

 

Muito embora a solução encontrada pelo STJ atenda às regras de 

hermenêutica constitucional, parece que o mais adequado e consentâneo com 

a necessidade de proteção do consumidor como parte débil da relação jurídica, 

valor esse tutelado pela Constituição Federal, seria reconhecer a prevalência 

do direito do consumidor no confronto com o princípio do respeito ao ato 

jurídico perfeito.  

A proteção ao consumidor é uma garantia fundamental “com maior 

energia”, que prevalece sobre a da intangibilidade do ato jurídico perfeito, 

                                                 
29

 REsp 1.011.331/RJ, Rel. Min. Nancy Andrigui, j. 17/04/2008. 
30

 TJ/SP, Ap. Cível 506.229-4/9, Rel. D es. Jacobina, Rabello, j. 31/01/08. No mesmo sentido: 
Ap. Cível 543.189-4/6, Rel. Des. Mathias Coltro, j. 26/03/2008; e, Ap. Cível nº 554.931-4/9, Rel. 
Des. Élcio Trujillo, j. 09/04/2008. 
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princípio esse de “menor energia”, que cede no confronto de ambos. Essa 

classificação “energética” do direito é apresentada por Jorge Americano, em 

sua obra publicada em 1933, intitulada Ensaio sobre o enriquecimento sem 

causa31: 

 

“Quando se investiga a formação legislativa, apura-se que o 
princípio informativo de cada instituto jurídico estende-se até 
onde requer a regulamentação do mesmo, fazendo retrair os 
princípios informativos menos energicos e limitando-se diante 
dos mais energicos. 
A energia informativa e a extensão dos princípios são conceitos 
diversos, de cuja combinação resultam as modalidades das 
relações jurídicas. 
Há princípios de grande extensão e de grande energia, como 
os da protecção à boa fé e do repudio ao dolo, que se 
exprimiram em direito romano pelo „honeste vivere, alterum non 
laedere‟. 
Há os de grande extensão e menor energia, tal a equidade, 
que fez CELSO definir o direito como „ars boni et aequi‟; 
--- Os de grande energia e menor extensão, como o da 
protecção patrimonial, que se conceituou pelo „suum cuique 
tribuere‟; o de protecção integral absolutamente incapazes; o 
da reciprocidade contratual; 
--- Os de menor energia e menor extensão, como o da 
protecção parcial aos relativamente incapazes; 
(...) 
Proposta a questão em traços geraes, muitas vezes se resolve 
pela differença das pressões exercidas em extensões idênticas; 
assim, o principio restricto e menos energico da protecção ao 
relativamente incapaz cede ao principio de grande extensão e 
energia, do repudio ao dolo. Assim o caso em que „o menor 
entre 16 e 21 annos não pode, para se eximir de uma 
obrigação, invocar a sua edade, si dolosamente a occultou, 
inquirido pela outra parte ou si, no acto de se obrigar, 
espontaneamente se declarou maior‟. 
No caso de forças informativas de energia equivalente, em 
extensões diversas, a menor extensão em que actúa uma 
dellas lhe dá prevalência sobre a outra: assim, é mais energica 
a protecção à incapacidade absoluta, no terreno restricto a que 
se applica, do que o repudio ao dolo, que se estende por todo o 
direito. Por conseqüência, nega-se qualquer effeito ao acto do 
absolutamente incapaz ainda que tenha havido dolo de sua 
parte. Mas aqui, já intervem outro principio, o da protecção à 
boa fé em favor do terceiro, victima do dolo, para produzir a 
resultante, da responsabilidade do representante legal, pelo 
acto do representado, na forma do art. 1521, ns. I e II do 
Codigo Civil.” 

                                                 
31

AMERICANO, Jorge. Ensaio sobre o enriquecimento sem causa. São Paulo: Livraria 
Acadêmica, 1933. p. 3-6. 
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O que se quis demonstrar com a passagem doutrinária acima citada, 

é o fato de que o Direito é uma ciência repleta de princípios informadores, cada 

um deles dotado de capacidade energética distinta. Logo, havendo colisão de 

normas fundamentais, não há que se falar automaticamente em cedência 

recíproca, e nem em conciliação de regras jurídicas. Tal como ocorre no 

conflito em debate, muitas vezes o choque se dá entre princípios de desigual 

envergadura, o que, em conseqüência, faz com que prepondere a garantia 

mais “energética” frente às demais. 

Quem explicou esse fenômeno de retração-expansão dos princípios 

constitucionais aqui analisados foi Ruy Rosado de AGUIAR32, que concluiu que 

o direito do consumidor é garantia que se sobrepõe à garantia do direito 

adquirido e à do ato jurídico perfeito. Manifestando-se em ação na qual se 

discutia a validade de cláusula de decaimento constante de contrato anterior ao 

CDC, afirmou que: 

 
 “Define-se legalmente como uma regra de ordem pública de 
proteção, não tão forte quanto as de direção, através das quais 
o Estado mais agudamente intervém na economia, mas 
igualmente indispensável para a obtenção de fins que não 
seriam atingidos se pudesse ser derrogada pela vontade dos 
contratantes. 
Diz-se que a sua aplicação a contrato assinado antes de sua 
vigência significaria violação ao princípio da irretroatividade da 
lei, assim como expresso na Constituição da República. Ocorre 
que, tanto agora como antes, não há como admitir um direito 
subjetivo fundado em cláusula iníqua, nem a validade de ato 
negocial onde se manifesta o arbítrio de uma das partes, com 
exercício abusivo de direito. 
Pergunta a Professora Cláudia Lima MARQUES: „(...) pode a 
parte alegar contra a incidência de norma imperativa e de 
ordem pública, direito adquirido a uma vantagem excessiva, 
ferindo a nova ordem imposta?‟ E a sua resposta é negativa, 
não apenas porque se trata de uma lei de ordem pública, uma 
lei de função social, mas porque o próprio legislador deve 
compatibilizar o princípio constitucional do direito adquirido com 
outro princípio, também constitucional, de defesa do 
consumidor (art. 170, V). E continua: „em verdade, o 

                                                 
32

 Voto prolatado no REsp n° 45.666-5-SP, relator Min. Barros Monteiro, j. 03.05.1994. O voto 
do Min. Ruy Rosado acima transcrito foi minoritário, tendo prevalecido na ocasião a tese de 
que o fato do CDC ser lei de ordem pública não teria o condão de afetar a regra da 
intangibilidade do ato jurídico perfeito.  
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entendimento de que uma lei nada poderia acrescentar, ou 
suprimir, a um contrato vigente é expressão do respeito 
absoluto à autonomia da vontade, como se esta realmente 
pudesse ter posição superior à própria lei estatal, lei inter 
partes, imutável, direito subjetivo absoluto‟. Trata-se de uma 
falsa visão, pois como ensina Orlando Gomes: „Não se 
separavam no contrato a sua formação sob o império da lei 
antiga dos efeitos que se produziram na vigência da lei nova. 
Não se distinguia um fato pretérito de um fato futuro, 
concluindo o mesmo autor que em matéria contratual, os 
efeitos produzidos são intocáveis pela lei nova, mas os efeitos 
pendentes e futuros por ela se regem‟. 
Isto posto, considerando que o art. 53 da Lei 8078/90 apenas 
expressou princípio já presente no ordenamento jurídico 
nacional; considerando que o legislador ordinário, na 
contingência de respeitar dois princípios constitucionais 
eventualmente colidentes (irretroatividade da lei X proteção do 
consumidor) preferiu dar preferência a este, nas relações de 
consumo, ao definir o código como norma de ordem pública e 
interesse social; considerando que o aparente antagonismo 
entre os dois princípios deve ser superado com a prevalência 
do que expresse maior valor e, no caso, indubitavelmente, o 
maior valor está com o que reprime o abuso e o enriquecimento 
sem causa, chego à conclusão da aplicabilidade do art. 53 da 
Lei 8.078/90 à situação dos autos”. 

 

O que importa verdadeiramente é que a solução do meio encontrada 

nos casos concretos pelo STJ atingiu a proteção do consumidor, finalidade 

máxima do CDC. Espera-se apenas que a saída prática encontrada por esse 

Tribunal seja capaz de solucionar com justiça todos os casos vindouros, nos 

quais surja uma discussão de direito intertemporal como a aqui estudada. 

O mais prático e tecnicamente mais adequado, entretanto, seria o 

reconhecimento da proteção do consumidor como princípio constitucional de 

maior peso frente à intangibilidade do ato jurídico perfeito. Adotando-se tal 

posicionamento como regra para os casos futuros, será mais fácil garantir a 

proteção eficaz do consumidor na sociedade de consumo.  

 

B) CONTRATOS DE ADESÃO  

 

A prestação de serviços de assistência à saúde é oferecida no 

mercado por meio de contratos de adesão, padronizados e pré-estabelecidos 
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pela operadora de planos de saúde, que servem para um número 

indeterminado de relações contratuais. O consumidor simplesmente adere às 

cláusulas e condições impostas pelas empresas fornecedoras, sem qualquer 

possibilidade de discussão. O contrato é oferecido em impressos, nos quais 

falta apenas preencher campos com os dados pessoais do aderente 

(identificação do contratante e dependentes no caso de plano familiar, as 

condições de saúde, idade, etc.), a opção pela modalidade de plano de saúde 

e o preço da prestação inicial.  

Tais características são destacadas por Rubens STIGLITZ33, ao 

afirmar que o contrato de seguro é uma das espécies contratuais que melhor 

expressam o conceito de contrato de adesão, pois 

 

“a. El contenido (modelo de póliza) es dispuesto antecipada y 
unilateralmente por el segurador (predisponente); 
b. La técnica negocial de la predisposición contractual consiste 
en que el asegurable adhiera en bloque a las condiciones 
generales de póliza, o no contrate; 
c. El contrato lo celebra el asegurador (predisponente) con 
cada adherente individual (tomador o asegurado), pero em 
base a condiciones generales uniformes, aplicables a todos y a 
cada uno de los futuros contratos que celebre; 
d. El contrato de seguro carece de uma etapa de tratativas en 
punto al contenido de las condiciones generales. El asegurable 
no participa en la creación del esquema contractual.” 

 

As condições gerais do contrato34 são geralmente apresentadas pela 

operadora do plano de saúde em uma espécie de caderno (que constitui a 

                                                 
33

 CAVALIERI FILHO, Sérgio. A trilogia do seguro. In: Fórum de Direito do Seguro José Sollero 
Filho, 1, São Paulo, 2001Anais... São Paulo: Max Limonad, 2001. p. 115. 
34

 Utilizou-se aqui o conceito de condições gerais que é bastante empregado pela doutrina 
argentina. Nesse país, fala-se em contrato por adhesión a condiciones generales, ou seja, as 
condições gerais são as cláusulas gerais, previamente elaboradas e impostas unilateralmente 
pelo fornecedor, constantes dos contratos de adesão. Nesse sentido Jorge Mosset 
ITURRASPE: “ (...) las condiciones generales de contrato, que aparecen en los contratos por 
adhesión, y em virtud de las quales, la empresa inserta em cada contrato uma serie de 
clausulas tipicas e deja a su cliente unicamente la alternativa de aceptar o de rehusar el 
contrato que se le ofrece. En ellas se presta uma adhesión expressa y quedan incorporadas al 
contrato cuando este es documentado” (ITURRASPE, Jorge Mosset. Las cláusulas abusivas en 
la contratación. Revista de Direito do Consumidor, n. 44, p.49). 
A conceituação acima utilizada também coincide com a do doutrinador italiano Massimo 
BIANCA, que, com sua particular clareza, ensina que: “Le condizione generali di contrato sono 
le clausole che un soggetto, il predisponente, utilizza per regolare uniformemente i suoi rapporti 
contratualli. La nozione di condizioni generali si puntualizza anzitutto in relazione al carattere 
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apólice do seguro-saúde), no qual estão discriminadas todas as cláusulas que 

foram por ela elaboradas, unilateralmente. Os dados de identificação do 

consumidor são, geralmente, escritos a mão pelo aderente ou pelo corretor de 

seguros, numa das primeiras folhas do caderno, parte essa que é denominada 

“proposta”. Uma cópia da proposta é enviada para a operadora do plano de 

saúde, para sua aprovação.  

Nota-se em muitos contratos de assistência à saúde oferecidos na 

cidade de São Paulo35, que todas as espécies de plano oferecidas pelas 

operadoras vêm discriminadas no mesmo contrato padrão, e o aderente deve 

indicar qual das modalidades foi por ele escolhida. As operadoras de plano de 

saúde oferecem ao consumidor alguns serviços diferenciados, no que tange, 

por exemplo, ao tipo de acomodação (quarto individual ou coletivo), aos 

hospitais e laboratórios credenciados, ao tipo de assistência disponível 

(ambulatorial ou com internação hospitalar). Essas diferenças têm grande 

influência no preço do plano: melhores hospitais, laboratórios e acomodações 

acarretam prestações mais caras ao segurado. Essa diferenciação dos 

serviços, proporcionando preços mais ou menos atraentes ao aderente é 

lícita36, porém, o oferecimento conjunto dos produtos (ou melhor, dos diferentes 

tipos de serviço) dificulta a compreensão do consumidor acerca do tipo de 

plano que está escolhendo.  

Para facilitar a compreensão do aderente, as operadoras deveriam 

utilizar contratos distintos para cada tipo de serviço oferecido, o que tornaria 

muito mais claro para o consumidor os direitos e deveres que lhe são 

contratualmente assegurados. 

Como mencionado acima, a contratação dos planos de saúde 

geralmente era feita por meio do envio detalhado dos dados do consumidor, 
                                                                                                                                               
generale delle clausole prediposte. (...) le condizioni sono destinate a regolare uma serie 
indefinita di rapporti contrapponendosi alle clausole specificamente elaborate per singoli 
rapporti. (...) Il fenomeno delle condizioni generali si è esteso al punto che difficilmente i 
consumatori possono accedere a beni o servizi senza sottostare ai regulamenti contrattuali che 
le imprese predispongono in forma di clausole contenute in moduli, formulari o avvisi, ciò 
significa che il contenuto dei contratti di massa viene di fatto imposto ai consumatori i quali 
aderiscono ad un regolamento che non sono in grado di negoziare e di cui spesso ignorano 
anche il contenuto” (BIANCA, Massimo. Diritto civile: Il contratto. Milano: Giuffré Editore, 1987. 
p. 340-342). 
35

 Sul América Saúde, Amil Assistência Médica Internacional, Interclínicas. 
36

 Vide art. 12 da Lei 9.656/98, que trata dos planos segmentados. 
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com todas as informações a respeito do seu estado de saúde e idade, ao 

fornecedor, por meio da intermediação do corretor de seguros. A empresa, de 

posse de todos os dados, aprovava ou não o ingresso do segurado. Vale 

ressaltar que a Lei 9.656/98, através do seu art. 1437, não permite mais tal 

comportamento. A antiga rejeição de clientes com idade avançada ou 

portadores de deficiência física ou mental não é mais tolerada: as operadoras 

de planos de saúde não podem mais se recusar a contratar com aqueles que 

aceitam suas imposições contratuais. Além disso, as ofertas publicitárias 

vinculam o fornecedor, fazendo com que o consumidor possa exigir que o 

contrato seja celebrado nos termos anunciados por meio de mensagem 

publicitária (art. 30 e 35, I, do CDC)38.   

 

C) CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CATIVOS DE LONGA DURAÇÃO (OU 

RELACIONAIS) E ONEROSOS.  

 

Por tudo o que já foi até aqui exposto, fica fácil perceber que se está 

tratando de contratos de prestação de serviço: as diversas formas contratuais 

abarcadas pelo conceito genérico legal “plano de saúde” envolvem uma 

obrigação de fazer a ser prestada pelas operadoras.  

Tanto nos antigos contratos de seguro (que trabalhavam com 

reembolso) como nos de pré-pagamento (que operavam com a prestação 

direta ou indireta dos serviços médico/hospitalares), a empresa fornecedora do 

plano obrigava-se (e obriga-se ainda hoje) a prestar um serviço de assistência 

à saúde, atuando, a rigor, como intermediária, cuja função era reter os recursos 

recebidos, reunindo-os em um fundo comum para, quando o segurado ficasse 

doente, dar-lhe a devida cobertura financeira, por meio do reembolso, ou 

assistencial, através de rede própria, credenciada ou referenciada. Nesse 

último caso, a operadora do plano de saúde pagava os gastos do consumidor 

                                                 
37

 “Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa portadora de 
deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos privados de assistência à 
saúde”. É lícita a imposição de preço diferenciado. 
38

 Nesse sentido: NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Comentários à lei de plano privado de 
assistência à saúde. 2

. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 53 e BOTTESINI, Mauri Ângelo; 

MACHADO, Mauro Conti. Lei dos planos e seguros de saúde. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003. p. 109.  
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diretamente ao prestador do serviço médico, hospitalar ou odontológico, 

pertencente à rede de profissionais próprios ou credenciados. Esse, inclusive, é 

o esquema de funcionamento que se adota nos dias de hoje 

A advertência de Cláudia Lima MARQUES acerca da espécie de 

obrigação contratual assumida pelas operadoras dos planos de saúde merece 

ponderação: 

  

“Note-se que a idéia dos seguros, e hoje dos planos de saúde, 
está intimamente ligada ao anseio humano de controle dos 
riscos e de socialização dos riscos atuais e futuros entre todos 
na sociedade. Se inicialmente os seguros, assim como ainda 
descritos em nosso Código Civil de 1916 (e também no 
CCBr/2002) envolviam apenas o “indenizar”, o “responder” 
monetariamente, é esta uma visão superada, pois os serviços 
de seguro evoluíram para incluir uma „perfomance band‟, isto é, 
o contrato de seguro envolvendo a “execução” de uma 
obrigação, um verdadeiro prestar, em fazer futuro muito mais 
complexo que a simples entrega de uma quantia monetária”39.  

 

Quem também ressalta a transformação do contrato de seguro e a 

necessidade de sua adequação conceitual aos novos tempos é Ovídio Baptista 

da SILVA40, que ensina que o que se deve priorizar na análise do contrato de 

seguro, é o dever de segurança em detrimento do dever de indenizar, pois  

 

“em última análise, o segurador promete, acima de tudo, 
segurança, tornando-se a prestação indenizatória uma 
conseqüência eventual”. A garantia, segundo o autor, é a 
própria prestação principal, sendo que “o segurador não 
cumpre o contrato apenas no momento em que, 
eventualmente, venha a prestar indenização. Sua prestação 

                                                 
39

 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor. 4
. 
ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2002. p. 412. 
40

 SILVA, Ovídio Baptista da. Ação direta da vítima contra o segurador. In _____________. O 
seguro e as sociedades cooperativas: relações jurídicas comunitárias. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2008. p. 103-104. A partir desse conceito e enaltecendo a visão instrumental do 
processo, defende o autor a possibilidade de ajuizamento direto de ação por parte da vítima em 
face do segurador, evitando, assim que o segurado sofra as conseqüências do sinistro, 
indenizando primeiro a vítima, para somente depois ser indenizado. Embora o tema não tenha 
relação direta com os assuntos aqui tratados, vale a transcrição da posição do autor: “nestes 
casos, desprezando a hipótese de transformar o denunciado em litisconsorte, existe outra 
alternativa, mais natural, harmônica com o sistema (...). Trata-se, de certo modo, também de 
uma ação direta, porém não de uma „ação principal‟, e sim, de uma „ação de execução direta‟ 
da vítima contra o segurador, condenado a indenizar na sentença que julgara procedente a 
ação de regresso”.(op. cit., p. 110). 
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principal é transmitir segurança, de modo que o segurado não 
venha a sofrer as conseqüências por ventura decorrentes do 
sinistro. Daí dizer-se, apropriadamente, que o segurador 
cumpre o contrato a partir do momento em que a apólice é 
emitida. Daí também sua natureza de „negócio jurídico 
preventivo‟.” 

 

Daí se conclui que, mesmo nos típicos contratos de seguro-saúde atualmente 

abrangidos pela denominação genérica “plano de saúde”, prepondera uma 

obrigação de fazer para a operadora, consistente em oferecer segurança ao 

consumidor contra os riscos que podem envolver a sua saúde e a de seus 

dependentes41. Não se trata de uma simples obrigação de dar, de reembolso, 

pois como explica Galeno LACERDA42  

 

“o contrato de seguro de vida ou de saúde cria um direito 
obrigacional de ressarcimento sobre um direito absoluto. 
Estamos em presença, assim, de uma categoria nova de 
„direitos sobre direitos‟. Nessa espécie prevalece a natureza do 
mais importante”. 

 

Henrique FREIRE discorda do entendimento por nós perfilhado. 

Aduz esse autor que os contratos de seguro-saúde caracterizam-se justamente 

por constituírem uma obrigação de dar (dinheiro, mediante reembolso) de 

natureza tipicamente securitária, não se podendo entendê-los como uma  

 

“subespécie dos contratos de prestação de serviços médicos, 
aos quais é imposta a necessidade de observância de uma 
boa-fé qualificada (informação – cooperação – cuidado) (...)”43.  

 

Tal entendimento conduz à conclusão de que nos contratos de 

seguro-saúde não seria exigível “a boa-fé qualificada” mencionada pelo 

doutrinador, o que não se pode admitir inclusive frente às disposições do Novo 

Código Civil, que exigem a observância da boa-fé objetiva em toda seara 

                                                 
41

 Nessa esteira FERNANDES NETO, Antonio Joaquim. Plano de saúde e Direito do 
consumidor. Belo Horizonte: Del Rey, 2002 p. 135-136 e GREGORI, Maria Stella. Planos de 
saúde: a ótica de proteção do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007 p. 132. 
42

 LACERDA, Galeno. Seguro de saúde. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. Direito & 
medicina: aspectos jurídicos da medicina. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. p. 306. 
43

FREIRE, Henrique. A responsabilidade civil na área da saúde privada: operadoras de plano 
de saúde, médicos e hospitais prestadores de serviços. Rio de Janeiro: Espaço Jurídico, 2007. 
p. 13-14. 
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obrigacional. (art. 422, do CC/02). Aliás, destaca-se que nos contratos de plano 

de saúde, é de se exigir das partes uma boa-fé ainda mais qualificada, tendo 

em vista as especificidades da contratação (utilização dos serviços em 

momento de maior vulnerabilidade do consumidor, em geral leigo nos termos 

médicos), e o seu objeto (preservação da saúde, fim colimado na contratação). 

O que se espera dos planos de saúde, em qualquer de suas 

espécies e subespécies,  

 

“é um fato, um ato preciso, um prestar serviços médicos, um 
reembolsar quantias, um fornecer exames, alimentação, 
medicamentos, um resultado independente dos esforços 
(diligentes ou não) para obter os atos e fatos contratualmente 
esperados”44. 

 

São contratos de trato sucessivo ou execução continuada, com 

longa duração no tempo. Segundo Caio Mário da Silva PEREIRA, 

  

“De execução sucessiva ou de trato sucessivo, ou execução 
continuada, como denominado no art. 478, é o contrato que 
sobrevive, com persistência da obrigação, muito embora 
ocorram soluções periódicas, até que, pelo implemento de uma 
condição, ou decurso de um prazo, cessa o próprio contrato. O 
que o caracteriza é o fato de que os pagamentos não geram a 
extinção da obrigação, que renasce. A duração ou continuidade 
da obrigação não é simplesmente suportada pelo credor, mas é 
querida pelas partes contratantes. Caso típico é a locação, em 
que a prestação do aluguel não tem efeito liberatório, senão do 
débito correspondente a período determinado, decorrido ou por 
decorrer, porque o contrato continua até a ocorrência de uma 
causa extintiva.”45 

 

Alerta Orlando GOMES que a denominação contratos de duração 

não é unívoca, havendo aqueles que preferem denominá-los de contratos de 

trato sucessivo, outros que utilizam o termo contratos de execução continuada. 

Há ainda os que optam por designá-los pela expressão contratos de débito 

permanente, mas, adverte o autor que “prefere-se atualmente a denominação 

                                                 
44

 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor. 4
. 
ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2002. p. 414. 
45

 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004. v. 
III. p. 70. 
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contratos de duração”46 para indicar os contratos cujo traço essencial é a 

distribuição da execução no tempo. Neles é a natureza da prestação que 

determina a própria existência do contrato, o qual não pode ser executado num 

só instante, sendo que, “por esse motivo, somente há contratos de duração por 

sua própria natureza”47. 

O contrato de plano de saúde é um exemplo típico de contrato de 

duração, ou melhor, de longa duração48. Como o objetivo do contrato para o 

consumidor é a cobertura de riscos à saúde, geralmente a relação dura por 

muitos anos, até, muitas vezes, o fim da sua vida. Por força do art. 13 da Lei 

9.656/98, as operadoras são obrigadas a celebrar contratos com prazo 

indeterminado, “com renovação automática a partir do vencimento do prazo 

inicial de vigência”.  

As características que já foram neste estudo identificadas, são: (i) a 

especialidade do serviço prestado pelas operadoras de plano de saúde, de 

enorme relevância social no Brasil, dada a incipiência do sistema público de 

saúde; (ii) a duração muito prolongada dessas relações contratuais; (iii) 

envolvendo uma cadeia de fornecedores (diretos e indiretos) organizados entre 

si; e (iv) o método de contratação massificado imposto pelas operadoras de 

plano de saúde (através de contratos de adesão). Essas peculiaridades fizeram 

com que a doutrina nacional percebesse a posição de “catividade” do 

consumidor frente ao fornecedor, sua posição de vulnerabilidade, dependência, 

bem como uma necessidade especial de lealdade e cooperação entre as 

partes contratantes durante todo o tempo da relação contratual.  

A doutrina nacional tem atribuído a esses contratos a denominação 

“contratos cativos de longa duração”49, “contratos relacionais”50 ou “contratos 

                                                 
46

 GOMES, Orlando. Contratos. 18
. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 79-80. 

47
 Ibidem, p. 79. 

48
 Fábio Ulhoa Coelho explica que o “plano privado de assistência à saúde é contrato de 

execução contínua permanente, pois “a operadora deve pôr os seus serviços à disposição do 
consumidor, vinte e quatro horas por dia e sete dias por semana, de modo que ele tenha 
acesso ao atendimento médico ou hospitalar, sempre que necessitar” COELHO, Fábio Ulhoa. 
Curso de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 51). 
49

 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor. 4
. 
ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2002. p. 79. Essa jurista explica que tais contratos estão sendo 
denominados de “contratos pós-modernos” por alguns doutrinadores: “o novo aqui não é a 
espécie de contrato (seguro, por exemplo), mas a sua relevância no contexto atual, a 
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existenciais”51, classificações essas que compreenderiam também os contratos 

de previdência privada, os contratos de uso de cartão de crédito, seguros em 

geral, os serviços de transmissão de lazer por TV a cabo, assim como os 

serviços públicos básicos de fornecimento de água, luz, telefone, etc.  

Nesses vínculos contratuais a posição de catividade do consumidor 

é clara, e há necessidade de proteção do contratante mais vulnerável, através 

da imposição dos deveres de cooperação, solidariedade, lealdade, 

proporcionados pelo princípio da boa-fé objetiva, que são determinantes para a 

manutenção sadia da relação contratual. 

Segundo Marco Antonio Karam SILVEIRA52, o vocábulo cativo tem 

duplo significado: por um lado, significa sedução, simpatia, e por outro, traz a 

idéia de tornar escravo, subjugar. Na sociedade de consumo, o adjetivo cativo 

assume essas duas conotações, conforme o ângulo em que se analise o 

negócio jurídico: 

“Nesse passo, o consumidor é atraído (seduzido) por fortes 
campanhas de marketing para adentrar (aderindo) um mundo 
repleto de facilidades e de segurança. A atração do consumidor 
vem com a promessa de inserção e segurança no „mundo 
novo‟, em que a informação, o lazer, a saúde, o crédito e a 
educação passam a ser objeto de contratação não por certo 
período, mas por toda a existência da pessoa. O objeto desses 
contratos se liga à própria vida atual, em que alguns bens e, 
principalmente serviços, são essenciais. 
De outra parte, a catividade, antes atração pela simpatia e pela 
promessa de benefícios e participação no mundo globalizado, 
adquire na execução do contrato outra conotação. O 
consumidor torna-se escravo daquilo que contratou, e de quem 
contratou. A vinculação é tão radical, porque ligada a bens e 
serviços da existência, que acaba por reclamar proteção 
especial.” 

 

                                                                                                                                               
sociedade de consumo atual beneficia e fomenta estes serviços, considerados, então, 
socialmente essenciais, a necessitar uma nova disciplina” (ob. cit., p. 80). 
50

 MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Contratos Relacionais e Defesa do Consumidor. São 
Paulo: Max Limonad, 1998. p. 147 et seq. Este jurista baseou seus estudos na doutrina norte-
americana desenvolvida por Ian Macneil.  
51

 SILVEIRA, Marco Antonio Karam. Contratos Cativos de Longa Duração: tempo e equilíbrio 
nas relações contratuais, In: MARQUES, Cláudia Lima (coord.). A nova crise do contrato: 
estudos sobre a nova teoria contratual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 490.  
Explica o autor que essa denominação advém do fato de que os serviços oferecidos pelos 
contratos cativos de longa duração confundem-se com a própria existência humana, pois, uma 
vez celebrados, passam a fazer parte da vida do consumidor de forma indissociável e 
extremamente significativa para o seu convívio em sociedade (p. 488). 
52

 Ibidem,  p. 488.   
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Nas palavras de Ronaldo Porto MACEDO JÚNIOR53: 

 
  “De maneira geral, os contratos relacionais (de longa 
duração) tendem a criar relações contínuas e duradouras, nas 
quais os termos da troca são cada vez mais abertos, e as 
cláusulas substantivas são substituídas por cláusulas 
constitucionais ou de regulamentação do processo de 
renegociação contínua, determinado tanto pelas relações 
promissórias como pelos vínculos não promissórios que de fato 
se estabelecem entre as diversas partes, como por exemplo 
„status‟ (ex: vulnerabilidade, hipossuficiência), confiança e 
dependência econômica. 
Nesse sentido, os contratos relacionais (como por exemplo, 
contratos de plano de saúde, previdenciários e alguns tipos de 
contratos bancários), em contraste com os contratos 
descontínuos, são contratos de longa duração baseados na 
própria dinâmica estabelecida no curso da relação contratual. 
As principais diferenças entre os contratos relacionais e os 
contratos descontínuos podem ser resumidas da seguinte 
maneira. Em primeiro lugar, é impossível especificar 
completamente o contrato relacional em termos de preço, 
quantidade, qualidade e entrega, dada a sua mutabilidade 
constante. Nesse sentido ele é um contrato muito mais aberto e 
flexível. Isto porquanto ele envolve elementos não facilmente 
mensuráveis e visa regular situações que demandam alto grau 
de flexibilidade. Em segundo lugar, dadas as contínuas 
mudanças no produto ou características do serviço prestado, é 
impossível prever todas as contingências do futuro e 
especificar os termos dos ajustes nos contratos relacionais. A 
sua indeterminação ultrapassa os limites das soluções 
neoclássicas, como o contrato aberto, que estipulava regras 
definidas (ainda que mais abertas em relação à teoria clássica) 
para os reajustes contratuais. A própria possibilidade do 
estabelecimento de um standard objetivo e prefixado para o 
reajuste tal como formalizado pela teoria neoclássica começa a 
se demonstrar insuficiente face o aumento expressivo do grau 
de contingencialidade e variação dos termos das relações 
contratuais. O contrato assume, numa dimensão maior do que 
a teoria neoclássica dominante é capaz de admitir e incorporar, 
uma dimensão processual, que adquire a forma de um jogo 
reflexionante que produz „in fieri‟ a medida de sua razoabilidade 
e justiça contratual. Por fim, os contratos relacionais de modo 
geral envolvem relações complexas entre as diversas partes, 
nas quais os vínculos pessoais e de solidariedade, confiança e 
cooperação são determinantes”. 

  

Em muitas modalidades dos contratos de planos de saúde, os 

serviços são prestados por fornecedores indiretos que realizam realmente o 

                                                 
53

 MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Direito à informação nos contratos relacionais de 
consumo. Revista de Direito do Consumidor. n. 35, p.113. 
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objetivo contratual (médicos e hospitais pertencentes à rede credenciada ou 

não), de onde surge a importância das noções de cadeia, de organização 

interna de fornecedores e de solidariedade.  

O contrato é de longa duração e traz consigo a expectativa do 

consumidor de que terá segurança no momento futuro da doença, o que faz 

com que ele dependa da operadora de forma especial54. Envolve obrigações 

duradouras, pelas quais o débito contratual (o dever de prestação dos serviços 

de assistência à saúde) continua sempre o mesmo, total, ainda que o 

consumidor tenha utilizado os serviços médicos, hospitalares ou odontológicos. 

A transferência dos riscos é onerosa, pagando o consumidor durante anos, 

mensalmente, suas contribuição, ainda que não utilize os serviços na 

atualidade.55.  

Enfim, são contratos especiais, complexos e de extrema relevância 

para a sociedade, que demandam interpretação cuidadosa dos aplicadores da 

lei. 

 

D) CONTRATOS SINALAGMÁTICOS 

 

Importante aspecto no estudo dos contratos de plano de saúde é a 

correlação existente entre as obrigações assumidas por cada uma das partes, 

responsável pelo caráter sinalagmático do contrato. 

Os contratos sinalagmáticos, também chamados de contratos de 

prestações correlatas, são aqueles em que há dependência recíproca das 

                                                 
54

 Não é fácil para o consumidor simplesmente trocar de plano de saúde. Muitas vezes é 
imposto o cumprimento de novas carências, que o obrigam a ficar um determinado período de 
tempo sem direito à assistência.  
55

 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor. 4
. 
ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2002. p. 87-89. A doutrinadora ainda insere a característica da 
aleatoriedade: “incerta nesses contratos é a necessidade da prestação e não „se‟ e „como‟, com 
que qualidade, segurança e adequação, deve ela ser prestada. (...) Nesse sentido, a relação 
contratual básica do plano de saúde é uma obrigação de resultado, um serviço que deve 
possuir a qualidade e adequação imposta pela nova doutrina contratual. (...) Se o consumidor 
irá curar-se (ou não) é incerto, mas que a vinculação contratual entre consumidor e fornecedor 
de serviços o obriga a interná-lo, tratá-lo e propiciar serviços de assistência médica ou 
hospitalar na sua rede, ou simplesmente reembolsar a quantia despendida, isto é certo.” (p. 
415). Comentar-se-á esse assunto no item f desse capítulo. 
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obrigações, em que “uma obrigação é a causa, a razão de ser, o pressuposto 

da outra, verificando-se interdependência essencial entre as prestações”56. 

Nos contratos sinalagmáticos não só nascem obrigações para 

ambas as partes, como essas obrigações se encontram unidas por um vínculo 

de reciprocidade ou interdependência. Esse vínculo, segundo a intenção dos 

contraentes, pode ser genético (existente desde o nascimento do contrato) ou 

funcional, “se surge em sua execução o cumprimento da obrigação por uma 

parte acarretando o da outra”57 

Nos contratos de planos de saúde, o consumidor tem a obrigação de 

pagar mensalmente as prestações à operadora do plano, que tem por sua vez 

a obrigação de prestar serviço de assistência à saúde no momento do 

infortúnio, tal como fora contratualmente estabelecido (ou de realizar o 

reembolso das despesas pagas). Deve haver aí uma correspondência entre o 

valor da prestação do consumidor e os serviços oferecidos pela operadora, ou 

seja, o valor pago pelo consumidor deve ser suficiente para cobrir o risco 

assumido pela operadora58. Caso contrário, a operadora poderá tornar-se 

                                                 
56

 GOMES, Orlando. Contratos. 18
. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 71-72. Esse autor 

utiliza a expressão contrato bilateral como sinônimo de contrato sinalagmático ao analisar os 
contratos do ângulo dos seus efeitos. Afirma que nos contratos bilaterais as duas partes 
ocupam, simultaneamente, a dupla posição de credor e devedor, sendo que cada uma tem 
direitos e obrigações que se contrapõem: à obrigação de uma corresponde o direito da outra. 
No mesmo sentido, Caio Mario da Silva, op. cit, p. 66-67. 
57

 Orlando Gomes, op. cit., p. 71. 
58

 Da mesma maneira, se a operadora oferece um “pacote” de serviços por um preço, no qual 
estão incluídos ótimos hospitais e laboratórios e, no curso da relação contratual, a operadora 
simplesmente “descredencia” esses prestadores de serviço, sem substituição por prestadores 
equivalentes (ou seja, com o mesmo padrão de qualidade, que atenda as mesmas 
especialidades, etc), tem o consumidor o direito de ter um abatimento no preço da prestação, 
tendo em vista que o preço da mensalidade foi calculado com base no valor cobrado por 
aqueles hospitais e laboratórios. Cria-se também no consumidor uma expectativa legítima de 
ser atendido naqueles determinados nosocômios e centros de diagnóstico, o que impede a 
conduta da operadora de, unilateralmente, retirar tais fornecedores diretos da sua rede de 
prestadores de serviço, sem oferecer prestadores do mesmo nível. Foi nesse sentido o espírito 
da seguinte decisão: “Contrato de assistência médica – Empresa que durante o contrato 
diminui o número de hospitais e laboratórios credenciados, sem reduzir proporcionalmente o 
valor da mensalidade – Conduta que viola o princípio da boa-fé objetiva – Enriquecimento 
indevido – Devolução de 10% da quantia paga – Recurso parcialmente provido. (1

o 
Colégio 

Recursal dos JECs da Capital – Recurso 9623 – j. 29.10.2001 – rel. Laerte Marrone)” 
(jurisprudência citada por Mauri Ângelo Bottesini e Mauro Conti Machado, Lei dos Planos e 
Seguros Saúde..., p. 108). 
Vale ressaltar que o art. 17, § 1

o
, da Lei 9.656/98 permite a mudança da rede credenciada, 

somente se houver substituição do prestador de serviço por outro equivalente, e desde que 
seja o consumidor e a ANS comunicados com 30 dias de antecedência. 
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insolvente. Está aqui presente a idéia básica de equilíbrio contratual, que 

permite a sobrevivência da empresa fornecedora na iniciativa privada. A idéia 

de correspectividade das prestações será novamente abordada no capítulo VII. 

O valor das prestações mensais dos participantes dos planos de 

saúde é determinado através de complexos cálculos atuariais, que consideram 

os riscos a que a coletividade de consumidores encontra-se exposta, o número 

de pessoas em faixa etária mais elevada e conseqüentemente, com maior risco 

de apresentar doenças, o número de integrantes jovens, que têm menor 

probabilidade de ter problemas de saúde, bem como o custo necessário para 

prover a assistência aos consumidores que ficarem enfermos, entre outros 

elementos que integram o cálculo.  

Visando garantir a correlação entre as prestações, bem como 

fiscalizar a “saúde” financeira das empresas, impõe a Lei 9.656/98, no seu art. 

2259, transparência obrigatória nas demonstrações financeiras das operadoras 

dos planos de saúde. Essa norma estabelece que as operadoras submetam 

suas contas e cálculos atuariais a auditores independentes e publiquem seus 

relatórios. Tal medida é sobremaneira relevante na área de atividade dessas 

empresas, tendo em vista o caráter essencial dos serviços que prestam aos 

consumidores, e também, em razão da natureza da atividade, que faz com que 

milhares de pessoas fiquem por anos vinculadas às operadoras de plano de 

saúde, confiando que no momento em que precisarem, a empresa terá 

capacidade técnica e financeira para cumprir seus compromissos. 

Uma das principais conseqüências do reconhecimento da 

bilateralidade de um contrato é a incidência da exceptio non adimpleti 

contractus, ou seja, cada contratante não pode, antes de cumprir sua 

obrigação, exigir o adimplemento da obrigação do outro (art. 476 do CC/2002).  

Nos contratos de plano de saúde, a exceção de contrato não 

cumprido sofre um abrandamento, em face da importância do bem envolvido 

nessa forma de contratação: a suspensão do atendimento pela operadora (e a 

                                                 
59

 “Art. 22. As operadoras de planos privados de assistência à saúde submeterão suas contas a 
auditores independentes, registrados no respectivo Conselho Regional de Contabilidade e na 
Comissão de Valores Mobiliários, publicando, anualmente, o parecer respectivo (...). 
§ 1

o
.
 
A auditoria independente também poderá ser exigida quanto aos cálculos atuariais, 

elaborados segundo diretrizes gerais definidas pela Consu.” 
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faculdade de dar o contrato por resolvido) somente pode ser realizada se o 

consumidor atrasar o pagamento da mensalidade por mais de 60 dias 

(consecutivos ou não), num período de 12 meses, desde que a operadora 

notifique-o até o 50o dia de inadimplência (art. 13, II da Lei 9.656/98). Também 

é vedada a recontagem de carência por atraso no pagamento, cláusula essa 

que já vinha sendo considerada abusiva pelos tribunais brasileiros antes da 

entrada em vigor da Lei. 9.656/98 (art. 13, I), como também o é a utilização da 

exceptio quando o titular do contrato encontra-se hospitalizado (art. 13, III). 

Outra conseqüência direta do reconhecimento da bilateralidade do 

contrato é a possibilidade que se atribui às operadoras de pleitearem aumento 

das parcelas dos segurados caso demonstrem o agravamento dos riscos 

cobertos pelos planos de acordo com as regras previstas no art. 35-E, da Lei 

9.656/98. 

  

E) AS REDES CONTRATUAIS 

 

As modalidades contratuais abarcadas pela denominação “planos de 

saúde” organizam-se sob a forma de redes contratuais. 

Como já exposto acima rapidamente, a função das operadoras de 

planos privados de assistência à saúde é a de administração de um fundo 

mútuo, constituído por meio da captação do dinheiro dos consumidores, o qual 

se destina ao custeio dos serviços médicos, hospitalares e odontológicos que 

sejam aos mesmos necessários no futuro. O atendimento direto da expectativa 

do consumidor, do objetivo contratual, será feito por um outro prestador de 

serviços, um terceiro, que pode pertencer à rede credenciada pelo plano de 

saúde ou pode ser livremente escolhido pelo consumidor, o qual será 

reembolsado pelos gastos. 

O que se tem visto, atualmente, é um aumento progressivo da 

utilização das redes credenciadas, cujas despesas com o consumidor, em 

regra, são diretamente cobertas pelas operadoras. A medicina liberal, 
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caracterizada pela livre escolha dos médicos, tem sido deixada de lado pela 

população, dado o elevado custo dos serviços. 

As redes credenciadas são constituídas por vários médicos, 

hospitais e centros de diagnóstico que são contratados pelas operadoras para 

a prestação dos serviços aos consumidores. Para a operadora é muito custoso 

ter serviços próprios em toda a zona de cobertura do contrato; a contratação de 

terceiros é fundamental para a redução de custos. Surge, então, uma rede 

complexa, que deve atuar de forma coordenada frente ao paciente 

(consumidor). 

Vê-se assim que as operadoras de planos de saúde, além de 

administradoras do dinheiro captado junto aos consumidores, funcionam como 

organizadoras de uma rede de profissionais, hospitais e laboratórios.  

De um lado, aos consumidores, oferecem a segurança da cobertura 

dos futuros gastos e lhes apresentam a possibilidade de acesso a diversos 

profissionais e serviços incluídos em catálogo que integram sua oferta 

comercial. Na outra ponta, aos hospitais e médicos, oferecem o acesso a 

consumidores que não teriam como pagar individualmente pelos serviços, 

negociando com eles os mesmos preços, prazos e demais condições de 

pagamento60. 

 

F) RISCO, MUTUALISMO E SOLIDARIEDADE. CONTRATO ALEATÓRIO OU 

COMUTATIVO? CONTRATO BILATERAL OU COMUNITÁRIO? 

 
Os contratos de planos de saúde, nas suas diversas espécies, 

funcionam de modo semelhante aos contratos de seguro. Baseiam-se no 

mesmo tripé dos seguros, composto pelos conceitos de risco, mutualismo e 

boa-fé. 

A atuação das partes conforme os ditames impostos pela boa-fé 

será objeto de atenção no capítulo VII. Por ora, ressalte-se apenas que sem 

                                                 
60

 FERNANDES NETO, Antonio Joaquim. Plano de saúde e Direito do consumidor. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2002. p. 15. 
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boa-fé (objetiva e subjetiva) torna-se impraticável qualquer espécie de plano de 

saúde.  

O risco é a possibilidade de dano decorrente de acontecimento 

futuro e possível, mas que não depende da vontade das partes.  

Segundo Sérgio CAVALIERI FILHO61, o risco possui duas diferentes 

facetas a serem consideradas: 

 

“Risco objetivo são os fatos e situações da vida real que 
causam probabilidade de dano, como, por exemplo, morar em 
uma cidade violenta, trabalhar em um lugar insalubre, fazer uso 
de coisa perigosa. No seguro de coisas o risco objetivo se 
relaciona com as circunstâncias fáticas que as envolvem. (...). 
O risco subjetivo se relaciona com as características pessoais 
de cada um, com o perfil do segurado. Fala-se hoje até em 
seguro perfil. O risco subjetivo de uma pessoa idosa ficar 
doente, por exemplo, ou falecer, é maior do que uma pessoa 
jovem. Dados estatísticos revelam que a mulher é menos 
perigosa ao volante (...). Certos vícios ou profissões aumentam 
o risco subjetivo de algumas pessoas, como por exemplo, o 
policial (...).”  

 

Nos planos de saúde, o risco consiste na possibilidade do 

beneficiário adoecer e necessitar de tratamento médico. Que todo ser humano 

um dia morre, trata-se de um fato inarredável. Mas, quando e como eclodirá a 

doença desencadeadora da falência do organismo, não se sabe. Outro aspecto 

a ser levado em consideração diz respeito aos inúmeros males de que o 

homem é acometido durante a sua vida, sem que isso o leve ao óbito. É 

justamente nesse ponto que reside o risco nessa espécie contratual: se e 

quando o consumidor ficar doente, ele terá direito à contraprestação pactuada 

com a operadora, seja através da efetiva prestação dos serviços médicos pelos 

profissionais credenciados, seja por meio do reembolso dos seus gastos. 

Considerando-se o mecanismo acima mencionado, pergunta-se: 

seria possível enquadrar os planos de assistência à saúde dentre os contratos 

aleatórios? 

Nos contratos comutativos, a vantagem a ser obtida pelas partes 

contratantes consiste numa coisa certa e determinada, conhecida desde a 

                                                 
61

 CAVALIERI FILHO, Sérgio. A trilogia do seguro. In: Fórum de Direito do Seguro, 1. José 
Sollero Filho. São Paulo, 2000. São Paulo: Max Limonad, 2001. p. 88-89. 
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formação dos contratos, enquanto nos aleatórios a extensão da prestação é 

incerta, pois dependente de um acontecimento casual. Os contratos aleatórios 

caracterizam-se pelo fato de que  

 

“a prestação de uma das partes não é precisamente conhecida 
e suscetível de estimativa prévia, inexistindo equivalência com 
a da outra parte. Além disto, ficam dependentes de um 
acontecimento incerto”62. 

 

Para Orlando GOMES, 

“Nos contratos comutativos, a relação entre vantagem e 
sacrifício é subjetivamente equivalente, havendo certeza 
quanto às prestações. 
Nos contratos aleatórios, há incerteza para as duas partes 
sobre se a vantagem esperada será proporcional ao sacrifício. 
(...) Aleatório é, em suma, o contrato em que seguramente, é 
incerto o direito à prestação, como no jogo, a duração desta, 
como na renda vitalícia, ou a individualização da parte que vai 
supri-la, como na aposta. 
A distinção entre contratos comutativos e aleatórios reside no 
seguinte: a) nos contratos comutativos, à prestação 
corresponde uma contraprestação; b) nos contratos aleatórios, 
uma das prestações pode falhar. (...) Acrescente-se: a 
contraprestação pode ser desproporcional ao valor da 
prestação.”63 

 

O ponto central da discussão está no fato de que não há como se 

admitir incerteza na contraprestação da operadora do plano de saúde diante da 

necessidade dos serviços pelo segurado. A álea nessa espécie contratual 

reside apenas em se saber se será necessária e quando será prestada a 

contraprestação pela operadora e, não se deve ou não ser prestada.  

A extensão da obrigação da operadora dos planos e a 

obrigatoriedade da sua prestação são conhecidas pelas partes desde a 

celebração contratual. O consumidor pode passar anos sem necessitar de 

                                                 
62

 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004. v. 
III, p. 68. Para o autor o contrato de seguro, a aposta nos hipódromos e a loteria são contratos 
aleatórios, existindo neles “álea apenas para um dos contratantes, ao passo que o outro baseia 
a sua prestação em cálculos atuariais ou na dedução de percentagem certa para custeio e 
lucro, de tal maneira que se pode dizer perfeitamente conhecida, e lhe não traz risco maior do 
que qualquer contrato comutativo normal. Se é certo que em todo contrato há um „risco‟, pode-
se contudo dizer que no contrato aleatório este é da sua essência , pois que o ganho ou a 
perda conseqüente está na dependência de um acontecimento incerto para ambos os 
contratantes.” (ob. cit. p. 68/69). 
63

 GOMES, Orlando. Contratos. 18
. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 74. 
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assistência médica, mas o risco estará coberto por todo o tempo, sendo 

justamente essa, a legítima expectativa do consumidor com a contratação64.  

A doutrina nacional diverge acerca da possibilidade de se sustentar 

a classificação do contrato de seguro como um contrato aleatório65. 

TZIRULNIK, CAVALCANTI e PIMENTEL66 67explicam que o contrato de seguro 

não pode ser como tal qualificado, na medida em que existe comutatividade 

entre as prestações do segurado e do segurador. Basta, para tanto, considerar 

como contraprestação a cargo do segurador a garantia que oferece contra os 

riscos desde o momento da contratação da apólice: 

 
“A comutatividade do contrato tem por base justamente o 
reconhecimento de que a prestação do segurador não se 
restringe ao pagamento de uma eventual indenização (ou 

                                                 
64

 Nesse sentido, MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor. 4
. 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 415. 
65

 Orlando Gomes é um dos partidários da inserção do contrato dentre os aleatórios: “A 
natureza aleatória do contrato resulta de sua própria função econômico-social. A vantagem do 
segurador depende de não ocorrer o sinistro ou não se verificar o evento, em certo prazo. No 
primeiro caso terá recebido o premio sem contraprestação. No segundo, embora deva 
satisfazer a prestação a que se obrigou, como no caso do seguro de vida, a maior longevidade 
do segurado representa vantagem para o segurador. Também o segurador tem, dependente de 
um acontecimento incerto, a vantagem que espera obter ao contratar, consistente, 
precisamente, em evitar uma perda. (...) Há, enfim, uma alternativa de ganho ou perda, não se 
sabendo qual das partes obterá a vantagem, ou sofrerá o prejuízo.” (GOMES, Orlando. 
Contratos. 18

. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998.  p. 411). Na mesma esteira ALVIM, Pedro. O 

contrato de seguro. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 123. 
66

 TZIRULNIK, Ernesto; CAVALCANTI, Flávio de Queiroz; PIMENTEL, Ayrton. O contrato de 
seguro: de acordo com o novo código civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2003. p. 30. No mesmo sentido, Calmo de Passos Explica que “o que antes fora pensado como 
um contrato entre pessoas, no qual uma delas assumia os riscos de indenizar a outra por força 
de algum sinistro que visse a atingir seu patrimônio ou a sua pessoa, bem mais próximo do 
jogo ou da aposta que de algo relacionado com algum interesse social relevante, o que antes 
fora assim pensado, tornou-se uma técnica a serviço do interesse geral, mais adequadamente 
definível como seguridade social ou segurança social, publicizando-se. Deixou de ser possível, 
por conseguinte, entender a atividade securitária como de natureza estritamente privada, 
passando a ser vinculada ao interesse público, retirada do campo da pura autonomia de 
vontade, passando a ser regulada de forma cogente e minuciosa, pelo Poder Público.” (A 
atividade securitária e sua fronteira com os interesses transindividuais, parecer publicado na 
RT 763/97).  
67

 Domingos Afonso Kriger Filho defende posição intermediária ao enunciar: “quanto ao caráter 
aleatório, o mesmo se dá somente em relação ao segurado, haja vista inexistir relação de 
equivalência entre a prestação que fornece e a que recebe no momento da contratação, pois 
mesmo pagando a integralidade do prêmio pactuado, o recebimento da indenização ajustada 
fica necessariamente subordinado ao advento do risco coberto. Em relação ao segurador, 
apesar das opiniões existentes em sentido contrário, pensa-se que seja o mesmo comutativo, 
uma vez que no momento da contratação já possui ele estimativa de quanto vai receber em 
troca do risco que assume, graças aos cálculos atuariais de que dispõe para cada ramo” 
KRIGER FILHO, Domingos Afonso. O contrato de seguro no Direito brasileiro. Rio de Janeiro: 
Frater et Labor, 2000. p. 29). 
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capital), o que apenas se verifica no caso de sobrevir lesão ao 
interesse garantido em virtude da realização do risco 
predeterminado. Tal prestação consiste, antes de tudo, no 
fornecimento de garantia e é devida durante toda a vigência 
material do contrato. A comutação ocorre entre prêmio 
(prestação) e garantia (contraprestação). 
Ao obter garantia do interesse para a hipótese de realização do 
risco predeterminado (sinistro), o segurado obtém uma 
vantagem ou atribuição patrimonial sem a qual permaneceria 
em estado potencial de dano. 
É por isso que a garantia, como prestação devida pela 
seguradora, deve estar respaldada em provisões patrimoniais 
bastantes que, ausentes, caracterizam inadimplemento 
independentemente da efetiva ocorrência de sinistros.” 

 

Calmon de PASSOS não discrepa desse entendimento ao ensinar 

que:  

“A doutrina contemporânea já precisou a natureza peculiar do 
contrato de seguro. É ele um contrato comutativo, em verdade 
um negócio jurídico coletivo, integrado pelos muitos atos 
individuais que aportam para o fundo comum os recursos 
tecnicamente exigidos para a segurança de todos em relação 
às incertezas do futuro. A massa comum com recursos 
financeiros a ninguém pertence, em termos de propriedade 
individual, sendo algo em aberto e permanentemente 
disponível para atender às necessidades que surjam e para 
cuja satisfação foi constituída.”68 

 

As idéias lançadas para os contratos de seguro podem ser 

perfeitamente transpostas para os planos de assistência à saúde, motivo pelo 

qual considera-se mais adequada a caracterização dessa espécie contratual 

como um contrato comutativo.  

A visão do grupo formado por todos os contratos individuais 

celebrados entre a operadora e os consumidores, fornece a exata noção de 

comutatividade, em razão da garantia que é assegurada a todos os 

beneficiários, durante todo o tempo de vigência da relação jurídica. Se frente a 

um dos consumidores, a contraprestação em determinado mês não foi 

necessária, frente a outros, pode ter sido. Logo, não há que se falar em 

incerteza com relação à prestação da operadora.  

                                                 
68

 PASSOS, J.J. Calmon de. A atividade securitária e sua fronteira com os interesses 
transindividuais: responsabilidade da Susep e competência da justiça federal. RT, n. 763, p. 95-
102, maio de 1999. 
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Ainda que se parta da relação jurídica atomizada, travada 

singularmente entre operadora e consumidor, alcança-se a mesma conclusão 

relativa à comutatividade dos planos de saúde. Muito embora a 

contraprestação médica (ou reembolso) não seja utilizada durante determinado 

período de tempo, o dever de garantia contra os riscos potenciais foi adimplido 

pela operadora durante todo o lapso temporal de vigência do contrato. 

Além disso, é importante destacar que com o desenvolvimento da 

técnica securitária e com os inúmeros cálculos atuariais realizados pelas 

operadoras de seguro, perdeu o sentido falar em “álea” na contraprestação da 

empresa, que consegue prever com uma boa aproximação o quanto deve 

pagar aos segurados por ano a título de contraprestação.  

Justificada a escolha pela característica da comutatividade, passa-se 

à questão do mutualismo. 

Mutualismo é a base econômica dos contratos de plano de saúde, e 

nada mais representa do que uma operação coletiva de poupança pela qual um 

grupo de pessoas liga-se a uma operadora de plano de saúde para que esta 

administre um fundo capaz de cobrir as despesas médicas dos beneficiários. 

Esse conceito também pode ser traduzido pelo termo 

“solidariedade”, o qual deve ser entendido como a distribuição dos custos dos 

riscos comuns entre várias pessoas. É a dissolução por todo o grupo do fardo 

que pesaria insuportavelmente sobre os ombros de uma só pessoa, tornando-

o, assim, suportável. 

Como José Reinaldo de Lima LOPES69 explica  

 

“Uma seguradora ou uma administradora de planos de saúde 
em primeiro lugar deve ser percebida como uma intermediária 
e uma gestora. Trata-se de gerir recursos captados do público 
em geral. Ao lado do aspecto financeiro que a atividade 
adquire, sua função é nitidamente distributiva, ou seja, alocar a 
cada segurado ou participante do plano, segundo as cláusulas 
de adesão ao fundo, parte suficiente da receita capaz de cobrir 
os riscos contratados. Isto dá ao seguro o caráter de 
mutualidade.(...) A mutualidade é que permite simultaneamente 

                                                 
69

LOPES, José Reinaldo de Lima. Consumidores de Seguros e Planos de Saúde (ou, doente 
também tem direitos). In MARQUES, Cláudia Lima; LOPES, José Reinaldo de Lima; 
PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. Saúde e responsabilidade: seguros e planos de 
assistência à saúde. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 31-32 
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introduzir o risco em um certo grupo (e, pois, pulverizá-lo), e 
individualizar as relações entre segurador e segurado.” 

 

Dessa característica, emergem várias conseqüências. Uma delas é 

a de que não é possível isolar por completo a relação de plano de saúde, 

bilateral, formada entre a operadora e o beneficiário; impõe-se a visão global, 

comunitária. Sem os inúmeros contratos individuais, não se chega ao fundo 

comum, sustentáculo de todos eles.  

Ovídio Baptista da SILVA, ao discorrer sobre os contratos de 

seguros em geral, explicou a questão do mutualismo de um modo que pode ser 

perfeitamente aplicado aos contratos de assistência à saúde: 

 

“A natureza do contrato de seguro não se altera pelo fato de o 
sistema optar pela autogestão ou, ao contrário, preferir 
„terceirizar‟ – para usar um vocábulo da moda – a 
administração do „monte‟ formado pela „poupança coletiva‟, 
confiando a uma companhia mercantil a tarefa de geri-lo, 
assumindo este gestor o encargo de receber as contribuições 
e, no momento previsto, retirar do „monte comum‟ as 
prestações indenizatórias devidas aos segurados. O contrato 
de seguro, qualquer que seja sua forma de gestão, conserva-
se como um contrato plurilateral, posto que comunitário e 
oneroso.”70 

 

Os ensinamentos do autor acerca do sentido comunitário da avença 

conduzem à conclusão de que afirmar que os contratos de planos de saúde 

são “bilaterais” significa, no mínimo, transmitir uma informação incompleta. Isso 

porque, conforme sua orientação,   

 

“Os contratos individuais, por meio dos quais os segurados 
aderem ao sistema, funcionam como uma espécie de 
„contratos-meio‟, como elementos formadores do contrato de 
seguro. Este não poderá existir sem os contratos individuais 
que o formam; e nem essas relações jurídicas individuais 
formarão um contrato de seguro se não se constituir, pela 
reunião de uma infinidade de instrumentos desse tipo, o 
„contrato-fim‟. 
Certamente os contratos individuais não são apenas negócios 
instrumentais, como se fossem componentes de um único 

                                                 
70

 SILVA, Ovídio Baptista da. Ação direta da vítima contra o segurador. In _____________. O 
seguro e as sociedades cooperativas: relações jurídicas comunitárias. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2008. p. 88.  
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contrato complexo e servissem para formar o contrato unitário 
de seguro. Não se trata disso. O que se pretende significar é 
que o contrato individual constituirá um negócio jurídico de 
seguro se o segurador contratar uma infinidade de contratos 
análogos. 
A distinção entre este tipo e um contrato qualquer de natureza 
bilateral, além de manifesta, é relevante. Uma compra e venda 
existirá independentemente de haver, pelo lado de quem vende 
ou de quem compra, milhares de contratos idênticos, mesmo 
que o vendedor seja um comerciante que esteja a vender o 
produto do seu comércio habitual. Um contrato de seguro, ao 
contrário, não poderá prescindir do „grande número‟ de 
negócios jurídicos da mesma natureza, firmados pelo 
segurador.”71 

 

Pensa-se que a conceituação dos planos de assistência à saúde 

como contratos comunitários, a envolver os diversos contratos pactuados pela 

operadora com os consumidores individuais, não é capaz de afastar a sua 

caracterização como contrato bilateral. Trata-se apenas do modo como se olha 

para a relação jurídica: se é enfocado o ângulo menor, estabelecido entre o 

consumidor, beneficiário do plano, e a operadora, conclui-se inevitavelmente, 

que há bilateralidade. Já, se a atenção é destinada ao grupo e à 

interdependência dos contratos, conclui-se que há uma relação jurídica 

comunitária. 

Não há como se fechar os olhos para o sentido comunitário inerente 

aos contratos de planos de saúde, que formam um sistema, cujo êxito depende 

do correto funcionamento das “engrenagens” menores. 

 

                                                 
71

 SILVA, Ovídio Baptista da. Ação direta da vítima contra o segurador. In _____________. O 
seguro e as sociedades cooperativas: relações jurídicas comunitárias. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2008. p. 93. 
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VI. ASPECTO SUBJETIVO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – A 

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DO FORNECEDOR NOS CONTRATOS 

DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – AS FORMAS DE CONTRATAÇÃO. 

 

A) OS FORNECEDORES 

 

Pode-se afirmar que nas relações contratuais estudadas neste 

trabalho há de um lado o consumidor, beneficiário do plano ou seguro, e do 

outro, o fornecedor, que recebeu por lei a denominação de “operadora de 

assistência à saúde”. Esses são os sujeitos principais da relação jurídica, que 

se posicionam reciprocamente em relação de débito e crédito. 

Entretanto, como se verá, não são eles os seus únicos integrantes. 

Várias pessoas físicas e jurídicas desempenham papel relevante nesse 

cenário, seja na etapa de formação do contrato (por exemplo, o estipulante dos 

planos coletivos), seja na sua execução (médicos, dentistas, clínicas e 

hospitais que prestam o objeto contratual direto, que é a prestação dos 

serviços médicos). Há uma rede de contratos interligados, que dependem um 

do outro para o perfeito funcionamento do sistema, daí porque não se pode 

reduzir em demasia o aspecto subjetivo da relação. Deve-se, obrigatoriamente, 

atentar para os demais sujeitos de direito que intervêm de modo direto na 

relação travada entre operadora e segurado, sob pena de redução indevida dos 

limites do conceito. 

Cumpre inicialmente esclarecer que a correta identificação das 

operadoras de assistência à saúde não é uma questiúncula acadêmica sem 

utilidade. Nesta seara, a distinção entre as diversas espécies de operadoras 

assume especial significado em razão da extensão da cobertura contratual, do 

modo de prestação de serviço e, principalmente, do regime de 

responsabilidade civil. 

Começa-se pelos fornecedores. 

As empresas que prestam serviços de assistência à saúde são 

típicas fornecedoras. Atuam, como foi mencionado anteriormente, como 

intermediárias, recebendo recursos financeiros de várias pessoas e retendo-os 

em um fundo comum, destinado à cobertura de eventos futuros, seja através 
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de reembolso, seja através do efetivo oferecimento do serviço médico em rede 

própria, credenciada ou referenciada. 

O art. 1° da Lei 9.656/98 enuncia que são submetidas à sua 

disciplina “as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos ou 

seguros privados de assistência à saúde”, sendo expressamente vedada a 

prestação desse tipo de serviço por pessoas físicas (art. 1°, § 4°, da LPS). 

Como bem salientam Bottesini & Machado1, estão excluídos da 

aplicação da lei, outros entes que não sejam sociedades personificadas, ou 

seja, agrupamentos que não possuam registro de seu estatuto no Registro do 

Comércio ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. 

Sintetiza a lei, no inciso II do art. 1°, a extensão subjetiva de sua 

aplicação, enunciando como operadoras de plano de saúde “a pessoa jurídica 

constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou 

entidade de auto-gestão, que opere produto, serviço ou contrato de assistência 

à saúde”. 

Para Francisco Eduardo LOUREIRO2  

 
“o critério determinante para o enquadramento da atividade 
empresarial às normas cogentes da Lei 9.656/98 é o da 
operação econômica, da natureza da atividade, que sempre 
consiste, com maior ou menor variação, em serviços 
remunerados de assistência à saúde, sendo irrelevante a 
questão da forma societária adotada, inclusive para a 
incidência das normas protetivas do Código de Defesa do 
Consumidor. 
(...) 
A incidência do Código de Defesa do Consumidor, lei geral 
ratione materiae e lei especial ratione personae, sempre estará 
presente, em aplicação sistemática com a Lei 9.656/98, 
qualquer que seja a forma societária, inclusive cooperativa, 
associações, montepios ou clubes. Note-se, portanto, que o 
conceito de fornecedor no regime dos contratos em estudo é 
mais amplo que o do próprio art. 3º do Código de Defesa do 
Consumidor, pois alcança pessoas jurídicas sem fins lucrativos, 
contentando-se com a natureza da atividade”. 

 
 

                                                 
1
 BOTTESINI, Mauri Ângelo; MACHADO, Mauro Conti. Lei dos planos e seguros de saúde. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 47-48. 
2
 FREIRE, Henrique. A responsabilidade civil na área da saúde privada: operadoras de plano 

de saúde, médicos e hospitais prestadores de serviços. Rio de Janeiro: Espaço Jurídico, 2007. 
p. 293-338. 
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A observação do autor é de todo pertinente. O conceito de 

fornecedor extraído do art. 3º do CDC, que leva em conta a lucratividade da 

atividade exercida pelo fornecedor de produtos ou prestador de serviço3, não 

foi utilizado como critério para a identificação e caracterização das operadoras. 

O que importou foi a natureza da atividade, do serviço prestado: oferecendo ao 

público os planos assistenciais segundo os ditames da Lei 9.656/98, tratar-se-á 

de uma operadora de plano de assistência à saúde, cujas relações contratuais 

entabuladas com os beneficiários serão regidas pelo CDC, pouco importando o 

nome ou a natureza jurídica que a pessoa jurídica adote4. 

É entendimento iterativo do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo que o fato da operadora do plano ser uma associação civil sem fins 

lucrativos  

 

“não a livra da incidência das normas do Código de Defesa do 
Consumidor, cuja incidência sobre as relações jurídicas 
estabelecidas entre conveniados/associados/segurados de 
planos e seguros saúde e as operadoras e seguradoras é hoje 
inquestionável.”5  

                                                 
3
 Cláudia Lima MARQUES, in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, p. 114: “A 

expressão utilizada pelo art. 3º do CDC para incluir todos os serviços de consumo é „mediante 
remuneração‟. O que significaria esta troca entre a tradicional classificação dos negócios como 
„onerosos e gratuitos‟ por „remunerados e não remunerados‟? Parece-me que a opção pela 
expressão „remunerado‟ significa uma importante abertura para incluir os serviços de consumo 
remunerados indiretamente, isto é, quando não é o consumidor individual que paga, mas a 
coletividade (facilidade diluída no preço de todos) ou quando ele paga indiretamente o 
„benefício gratuito‟ que está recebendo. A expressão „remuneração‟ permite incluir todos 
aqueles contratos em que for possível identificar no sinalagma escondido (contraprestação 
escondida), uma remuneração indireta do serviço de consumo. Aqueles contratos considerados 
„unilaterais‟, como o mútuo, assim como na poupança popular, possuem um sinalagma 
escondido e são remunerados.” 
4
 “Para o fim de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o reconhecimento de uma 

pessoa física ou jurídica ou de um ente despersonalizado como fornecedor de serviços atende 
aos critérios puramente objetivos, sendo irrelevante a sua natureza jurídica, a espécie dos 
serviços que prestam e até mesmo o fato de se tratar de uma sociedade civil, sem fins 
lucrativos, de caráter beneficiente e filantrópico, bastando que desempenhem determinada 
atividade no mercado de consumo mediante remuneração.” (REsp nº 519.310/SP, Min. Rel. 
Nancy Andrighi, j. 20/04/2004).  
“O fato de se tratar de uma associação, com estatutos aprovados em assembléia geral, não 
desonera a ré da obrigação de prestar serviços a seus associados, e nessa prestação deve ela 
atender ao mínimo que se exige de quem ateu na área. A forma assumida pela empresa que 
se dispõe a oferecer plano de saúde a seus clientes sejam estes chamados de contribuintes, 
associados beneficiários, ou que outro nome tenham, não a dispensa da exigência de oferecer, 
em contraprestação ao pagamento das mensalidades, o mínimo que a própria lei prevê” (REsp 
254.467-SP, Rel. Min. Ruy Rosado de AGUIAR, j. 19/10/2000). 
Nesse sentido também os REsp 267.530/SP, Min. Rel. Ruy Rosado de AGUIAR, j. 12/03/2001; 
e REsp nº 469.911/SP, Min. Rel. Aldir Passarinho, j. 12/02/2008.  
5
Ap. Cível nº 391.170-4/8, Rel. Des. Fábio Quadros, j. 07/12/2006. No mesmo sentido, Ap. 

Cível nº 497.741.4/7, Rel. Des. Donegá Morandini, j. 29/04/2008; Ap. Cível nº 554.931-4/9, Rel. 
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Isso porque para a fixação do regime jurídico do contrato,  

 

“o que importa é a sua causa, sendo irrelevante a forma 
societária pela qual se organizou a prestadora de serviços. 
Entender o contrário seria admitir que por ato unilateral da 
fornecedora, mediante simples alteração de seu objeto social, 
cambiasse o regime jurídico do Código de Defesa do 
Consumidor para o Código Civil, em manifesta fuga das 
normas protetivas cogentes do consumidor.”6 

 

Sujeitam-se ao regime jurídico da Lei 9.656/98, de acordo com as 

definições contidas na RDC 39/2000 da ANS: 

 

 Operadoras de seguro-saúde: oferecem aos segurados o reembolso, 

nos limites da apólice, das despesas por ele suportadas junto a médicos 

e hospitais selecionados livremente. Portanto, as seguradoras operam 

através do sistema de livre escolha pelo segurado, do prestador dos 

serviços médicos, e pelo reembolso das despesas. Não há uma lista de 

profissionais e empresas conveniadas ou referenciadas. Devem se 

organizar nos moldes do Decreto-lei 73/66 e adotar a forma de 

sociedade anônima. A Lei 10.185/2001 determinou que as seguradoras 

que operassem planos de assistência à saúde deveriam ser 

especializadas, isto é, deveriam atuar somente nesse ramo de 

atividade. As seguradoras que já operavam no mercado antes da 

vigência dessa lei, oferecendo seguros-saúde juntamente com seguros 

de outros ramos, foram obrigadas a se especializarem até o dia 01 de 

julho de 2001, através da constituição de sociedade especialmente 

destinada à exploração de seguro-saúde. 

 Empresas de Medicina de Grupo: oferecem, sob a forma de pré-

pagamento, planos de saúde individuais, familiares e empresariais, 

pelos quais o beneficiário paga mensal e antecipadamente, para ter 

direito à cobertura médica, nos limites previstos no contrato e 

atendimento em hospitais próprios ou conveniados. Vê-se que tais 

                                                                                                                                               
Des. Elcio Trujillo, j. 09/04/2008; Ap. Cível nº 543.189-4/6, Rel. Des. Mathias Coltro, j. 
26/03/2008; entre outros. 
6
 Ap. Cível nº 398.899.4/5, j. 04/10/2005, Rel. Des. Francisco Eduardo Loureiro. 
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empresas possuem 3 (três) formas de atuação: (a) exploração de 

recursos materiais e humanos próprios (médicos, hospitais e 

laboratórios); (b) credenciamento dos serviços de terceiros e, (c) 

sistema misto que abrange serviços próprios e rede credenciada; 

 Odontologia de grupo: conforme o art. 16 da RDC 39/2000, trata-se de 

empresa ou entidade que opera exclusivamente plano odontológico e 

que não seja uma cooperativa odontológica; 

 Cooperativas Médicas: incluem-se nessa modalidade as sociedades de 

pessoas, sem fins lucrativos, constituídas conforme o disposto na Lei 

5.764/71, que além dos serviços dos próprios cooperados, operam 

também os convênios médico-hospitalares através do atendimento em 

rede própria (art. 12, da RDC 39). Os médicos são sócios da 

cooperativa e ao mesmo tempo prestadores de serviço, recebendo 

pagamento de forma proporcional à produção de cada um; 

 Cooperativas Odontológicas: tal como as cooperativas médicas, são 

sociedades de pessoas, sem fins lucrativos, constituídas conforme a Lei 

n.º 5.764/71, que operam exclusivamente planos odontológicos (art. 13 

da RDC 39/2000);  

 Entidades que fornecem o serviço de assistência à saúde pelo sistema 

de auto-gestão: são instituições (associações de pessoas físicas ou 

jurídicas, fundações, sindicatos, entidades de classes profissionais) ou 

empresas que mantêm sistemas próprios de assistência à saúde. São 

grupos fechados, de acesso restrito aos empregados, aposentados, 

pensionistas, ex-empregados ou associados da entidade promotora, 

bem como a seus respectivos grupos familiares, limitada a vinculação ao 

terceiro grau de parentesco consangüíneo ou afim (art. 14, da RDC nº 

39/00). De acordo com o art. 10, § 3º, da Lei 9.656/98, essas entidades 

são dispensadas do oferecimento do plano-referência (art. 10, caput, da 

LPS).  

As autogestões segmentam-se em patrocinadas (quando a própria 

empresa, através do seu departamento de recursos humanos ou órgão 

assemelhado, responsabiliza-se pelo plano de saúde dos empregados 

ativos, aposentados e ex-empregados) e não patrocinadas (quando o 



Paula Villanacci Alves Camasmie 
Planos individuais e coletivos de assistência à saúde – causas de extinção e manutenção compulsória 

do vínculo (resilição, resolução, aposentadoria e demissão) 

90 

 

plano é fornecido através de entidades de direito privado, fundações, 

sindicatos, caixa ou fundos de previdência privada) (art. 3º, da 

Resolução CONSU nº 5/98 c.c. art. 6º, da RDC nº 39/00) 

 Administradoras: de acordo com a RDC nº 39/00, podem desenvolver 

dois tipos de atividades diferentes, motivo pelo qual se subdividem em 

administradoras de planos e administradoras de serviços (art. 9º). As 

primeiras administram exclusivamente planos de assistência à saúde, 

não possuindo rede própria credenciada ou referenciada de serviços 

médico-hospitalares ou odontológicos para oferecer aos beneficiários 

daquele que as contrata. Os planos são financiados por operadoras, e 

as administradoras de planos não assumem o risco decorrente da 

operação deles (artigos 9º, I, e 11 da RDC nº 39/2000). São designadas 

como administradoras de serviços as empresas “que administram 

exclusivamente serviços de assistência à saúde, possuindo ou não rede 

própria, credenciada ou referenciada de serviços médicos-hospitalares e 

odontológicos.” (art. 9º, II, RDC nº 39/00). 

Segundo Fabiana FERRON, (a) a administradora de planos gerencia o 

plano da contratante, recebendo, a título de remuneração, uma taxa 

previamente ajustada, sendo que os custos da assistência à saúde são 

de responsabilidade da contratante, que paga aos prestadores de 

serviço diretamente ou por meio de sua administradora; e, (b) a 

administradora de serviços oferece seu próprio plano à contratante, 

recebendo, a título de remuneração, um valor previamente ajustado ou 

um percentual sobre as despesas efetuadas com o atendimento. Nesse 

caso, o pagamento aos prestadores de serviço somente poderá ser 

efetuado por meio da administradora7.  

 Entidades filantrópicas: são entidades sem fins lucrativos que operam 

planos de assistência à saúde e que tenham recebido certificado de 

entidade filantrópica junto ao Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS) e declaração de utilidade pública federal, estadual ou municipal 

junto aos órgãos governamentais competentes (art. 17 da RDC nº 39). 

                                                 
7
 Nesse sentido, FERRON, Fabiana. Planos privados de assistência à saúde: Lei 9.656, de 3 

de junho de 1998. São Paulo: Universitária de Direito, 2001. p. 30. 
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Como comentado alhures, as operadoras podem oferecer um 

sistema misto consistente na efetiva prestação dos serviços por uma rede 

referenciada (também denominada de conveniada), e no reembolso das 

despesas suportadas pelo consumidor junto aos médicos, hospitais e clínicas 

que ele escolhe livremente mesmo que não pertençam à listagem da 

operadora.  

O artigo 34 da Lei 9.656/98 exige que as operadoras de planos de 

assistência à saúde sejam especializadas, ou seja, só podem ter por finalidade 

social a exploração desse ramo de atividade. As empresas que já operavam no 

mercado antes da vigência da LPS, oferecendo serviços diversos além dos 

planos assistenciais, foram obrigadas a se adaptar, constituindo pessoas 

jurídicas independentes para a exploração dos planos de saúde. A Lei. 

10.185/2001, já mencionada, regulamenta o art. 34 da LPS no que tange às 

sociedades seguradoras.  

Essa regra relativa à necessidade de criação de pessoas jurídicas 

de direito privado, com a específica finalidade de operar os planos de saúde foi 

salutar, pois propiciou um melhor controle pela ANS sobre as contas dos 

planos de saúde e também facilitou a fiscalização por parte dos consumidores 

da saúde financeira das fornecedoras8. 

Parte da doutrina recebeu com reservas o fato da Lei 9.656/98 ter 

designado todas as entidades já destacadas sob a denominação de 

“operadoras de planos de assistência à saúde”. Afirma-se que foram marcadas 

com um mesmo rótulo, entidades que comercializam produtos 

substancialmente diferentes, e cujos regimes de responsabilidade civil são 

distintos9. Parece assistir razão a tal segmento doutrinário.  

                                                 
8
 Segundo Antonio Joaquim Fernandes Neto, “posto que o monopólio das operadoras de 

planos de saúde seja um objetivo expresso da nova lei, a realidade atual é de extrema 
confusão. Muitas empresas prestadoras de serviços de saúde criaram os seus próprios planos 
de saúde. Não o fizeram, porém, com personalidade jurídica e contabilidades próprias. Daí a 
inevitável e nefasta confusão de patrimônios. A situação dos consumidores (...) é de enorme 
risco. A poupança de anos, visando à garantia de assistência à saúde, pode ter sido utilizada 
para o pagamento de débitos estranhos ao fundo comum. Daí a necessidade de regras de 
transição, impondo a obrigatória criação de pessoas jurídicas de direito privado com a 
finalidade específica de operar os planos (...).” (FERNANDES NETO, Antonio Joaquim. Plano 
de saúde e Direito do consumidor. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 104-105). 
9
 Nesse sentido, RODRIGUES, Bruno Lemos. Aspectos legais dos contratos de seguro-saúde. 

São Paulo: Thompson, 2006. p. 20. 
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Não se pode confundir as operadoras dos planos de assistência à 

saúde com as pessoas jurídicas estipulantes de contratos coletivos. Tais 

pessoas jurídicas são empresas, sindicatos, associações profissionais ou 

clubes que contratam planos de saúde para os seus empregados, associados 

ou sindicalizados, com ou sem participação desses últimos no pagamento da 

mensalidade. Observe-se que as estipulantes participam da formação do 

contrato, atuando como representante dos seus empregados ou associados, 

oferecendo às operadoras uma carteira de clientes para contratar em 

condições mais vantajosas. Com essa contratação, o clube ou associação de 

classe não passam a ser empreendedores ou empresários do ramo dos planos 

de saúde, embora por interesses mercadológicos o plano possa ter a 

denominação do clube ou da associação apenas como marca ou nome 

comercial10.  

Considerando-se as características de cada uma das operadoras, 

pode-se intuir o regime de responsabilidade civil que se aplica às mesmas. O 

mesmo pode ser feito com relação à estipulante do contrato coletivo, que, 

embora não seja uma operadora de plano de saúde, possui responsabilidade 

frente aos beneficiários em algumas hipóteses. Essa matéria será objeto do 

capítulo X. 

 

B) AS FORMAS DE CONTRATAÇÃO OFERECIDAS NO MERCADO 

 

São três as formas de contratação existentes no mercado: 

contratação individual, familiar ou coletiva.  

A contratação é individual ou familiar quando o consumidor, pessoa 

física, adere livremente a qualquer modalidade de plano, incluindo ou não 

como beneficiários os seus dependentes ou grupo familiar (art. 2º, Resolução 

Consu 14/98). 

Os contratos coletivos subdividem-se nas modalidades empresarial 

e por adesão.  

A Resolução 14 do Consu estabelece no seu art. 3º que  

                                                 
10

 BOTTESINI, Mauri Ângelo; MACHADO, Mauro Conti. Lei dos planos e seguros de saúde. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 54. Voltar-se-á aos planos coletivos nos capítulos 
VIII e IX, quando, então será feita uma abordagem mais aprofundada sobre o tema. 
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“entende-se como planos ou seguros de assistência à saúde 
de contratação coletiva empresarial, aqueles que oferecem 
cobertura da atenção prestada à população delimitada e 
vinculada a pessoa jurídica”,  

 

Sendo que o vínculo pode ser de caráter empregatício, associativo 

ou sindical e pode prever a inclusão dos dependentes legais dos beneficiários. 

A adesão deve ser automática na data da contratação do plano ou no ato da 

vinculação do consumidor à pessoa jurídica, de modo a abranger a totalidade 

ou a maioria absoluta da massa populacional a ela vinculada (art. 3º). 

Existe ainda o plano ou seguro de assistência à saúde de 

contratação coletiva por adesão, o qual, muito embora seja também fornecido 

por pessoa jurídica para massa delimitada de beneficiários, oferece “adesão 

apenas espontânea e opcional de funcionários, associados ou sindicalizados, 

com ou sem a opção de inclusão do grupo familiar ou dependentes.” (art. 4º da 

Resolução nº 14 do Consu). 

Os contratos coletivos (empresariais e por adesão) podem ser com 

ou sem patrocinador. De acordo com Maria Stella Gregori,  

 

“o contrato coletivo sem patrocinador é aquele oferecido por 
pessoa jurídica, cuja adesão será opcional e espontânea do 
consumidor, que pagará a integralidade das contraprestações 
pecuniárias diretamente à operadora. Já o contrato coletivo 
com patrocinador, é aquele em que a pessoa jurídica 
contratante paga, parcial ou totalmente, as contraprestações 
pecuniárias dos consumidores à operadora.”  

 

Como já se afirmou anteriormente, cerca de 80% dos beneficiários 

de planos de saúde são hoje vinculados às operadoras através dos planos 

coletivos, daí a importância do estudo pormenorizado dessa forma de 

contratação. 

  

 OS BENEFICIÁRIOS DOS PLANOS 

 

De acordo com as formas de contratação existentes no mercado, 

é possível identificar quem são os beneficiários dos planos de saúde. 



Paula Villanacci Alves Camasmie 
Planos individuais e coletivos de assistência à saúde – causas de extinção e manutenção compulsória 

do vínculo (resilição, resolução, aposentadoria e demissão) 

94 

 

No caso dos planos individuais e familiares, os beneficiários são 

a pessoa física contratante e também os seus dependentes inscritos. 

Observa-se que em nosso ordenamento jurídico não há uma 

indicação precisa a respeito das pessoas que podem inseridas nos plano 

como dependentes do contratante. As regras constantes da Lei 9.656/98 a 

respeito dos dependentes são escassas e as resoluções do Consu também 

tratam o tema de forma insatisfatória. Logo, a definição daqueles que 

podem ser inscritos como dependentes será fixada, em regra, pelo contrato, 

unilateralmente redigido pela operadora do plano de saúde11.  

O único regramento a esse respeito é encontrado no âmbito das 

autogestões. Foi definido para essa espécie de operadora uma limitação ao 

grupo familiar composto por parentes consangüíneos ou afins, de até 

terceiro grau (art. 1º, parágrafo único, Resolução Consu 05/98). Trata-se de 

conceito bastante restrito de grupo familiar, que dá azo à controvérsia, 

tendo em vista que exclui o companheiro e o tutelado, além de outras 

pessoas que vivam em companhia do titular do contrato, mostrando-se 

problemático por ferir a legislação superior que protege a entidade familiar, 

como é o caso do art. 226, da Constituição Federal e dos artigos 1.723 e 

1.740, I e III, do Código Civil.  

Os Tribunais, diante do caso concreto, poderão ampliar o rol dos 

dependentes dos contratos de plano de saúde, se forem demonstrados o 

vínculo com o consumidor beneficiário e a situação de dependência 

econômica.  

Aliás, a Lei 9.656/98 previu de forma automática apenas a 

inclusão dos filhos menores, dada a clara presunção de dependência 

econômica (art. 12, III, “a” e "b" e VII, e art. 35, § 5º). Esses dispositivos, 

entretanto, não impedem que as operadoras admitam outros dependentes 

como agregados aos planos de saúde, desde que sejam confirmados os 

vínculos que justifiquem o agrupamento de pessoas como destinatárias da 

função social do contrato. Porém, essas situações serão examinadas in 

                                                 
11

 Nesse sentido FERNANDES NETO, Antonio Joaquim. Plano de saúde e Direito do 
consumidor. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 70. 
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concreto, no momento da celebração do contrato ou por intervenção 

judiciária12.  

Um bom parâmetro para a conceituação dos dependentes é o 

contido na legislação que trata do imposto de renda (art. 35, da Lei 

9.250/95), que estabelece como tais:  

“o cônjuge; o companheiro ou a companheira, desde que haja 
vida em comum por mais de cinco anos, ou por período menor 
se da união resultou filho; a filha, o filho, a enteada ou o 
enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando 
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; o menor 
pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual 
detenha a guarda judicial; irmão, o neto ou o bisneto, sem 
arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o contribuinte detenha 
a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado 
física ou mentalmente para o trabalho; os pais, os avós ou os 
bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou 
não, superiores ao limite de isenção mensal; e o absolutamente 
incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.”13  

A restrição acerca do tempo de união estável não poderia ser 

aplicada, considerando que o Código Civil de 2002 não exigiu esse lapso 

temporal para a comprovação dessa forma de entidade familiar (art. 1.723, 

CC). 

                                                 
12

 Nesse sentido, Ap. Cível nº 431.172.4/7, Rel. Des. Ênio Zuliani, j. 15/02/2007. O acórdão foi 
prolatado numa ação civil pública movida por uma associação de defesa dos homossexuais em 
face de várias operadoras, buscando a determinação de que tais empresas permitissem a 
inclusão de homossexuais como dependentes dos contratantes, por força da relação 
homoafetiva estabelecida entre eles. Decidiu o Tribunal que a ação civil pública não constitui 
remédio jurisdicional adequado para o tratamento da questão que, essencialmente, depende 
de instrução probatória em cada demanda judicial: “Compare-se a situação do homossexual, 
com expectativa de ser inscrito no plano de saúde do seu companheiro, com o sobrinho deste 
mesmo companheiro. O sobrinho, pelas regras legais, não poderá ser inscrito como 
dependente do tio, salvo se existir prova efetiva da interdição do sobrinho ou do exercício de 
tutela. Evidente que o companheiro homossexual dependente não poderá ter privilégio para 
obter o direito de ser incluído como dependente de plano de saúde, porque dependerá de 
prova concreta do vínculo e da dependência econômica que justifique a agregação de objetivos 
e funções contratuais celebradas entre uma operadora e um sujeito de direitos. A r sentença 
determinou que todos aqueles que se declarem companheiros de homossexuais e 
dependentes, são automaticamente destinatários dos planos de saúde, o que contraria as 
normas de segurança e estabilidade comercial. Portanto, não há possibilidade de aplicação, 
por analogia, do art. 1.723 do CC e 226, § 3º, da CF, bem como dos arts. 1º, da Lei 8.971/94 e 
art. 1º, da Lei 9.278/96, para igualar parceiros homossexuais a companheiros de 
heterossexuais.” 
13

 Essa analogia foi defendida por Antonio Joaquim Fernandes Neto, ob. cit., p. 76. Invoca 
ainda o autor o rol dos dependentes previsto no regulamento da Previdência Social (art. 16, do 
Decreto nº 3.048/99), que atribui essa condição ao cônjuge, companheiro, filho não 
emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, pais, irmão não emancipado 
de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido. 
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Questão ainda controvertida diz respeito à possibilidade de inclusão 

do companheiro homossexual como dependente de plano de saúde. O 

Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, tendo decidido que  

 

“a relação homoafetiva gera direitos e, analogicamente à união 
estável, permite a inclusão do companheiro dependente em 
plano de assistência médica. O homossexual não é cidadão de 
segunda categoria. A opção ou condição sexual não diminui 
direitos e, muito menos, a dignidade da pessoa humana.”14 

 

O Tribunal de Justiça de São Paulo tem sistematicamente 

reconhecido o direito de parceiros homossexuais, diante das particularidades 

do caso concreto submetido a julgamento, sendo que no julgamento da 

Apelação n° 478.576-4/4, foi prolatado acórdão com a seguinte ementa: 

 

"União civil homossexual - O princípio da dignidade humana 
[art. 1o, III, da CF] deve inspirar o juiz, diante da lacuna da lei 
sobre relações homoafetivas, na construção de sentença que 
garanta os efeitos patrimoniais de um relacionamento levado a 
sério por mulheres resolvidas, porque, somente assim, o 
Judiciário impede que o falso moralismo bloqueie práticas 
afirmativas de inclusão dos parceiros ao regime dos benefícios 
das relações heterossexuais, como os proventos de 
aposentadoria que são estendidos ao dependente de 26 anos 
de convivência - Precedente do STJ - Não provimento"15. 

 

 

Em outra oportunidade esse mesmo Tribunal afirmou que a ausência 

de norma estatutária da operadora  

 

“permitindo a inclusão de dependente do mesmo sexo do 
associado, desde que cabalmente demonstrado, não pode ser 
motivo para a negativa porque se revela discriminatória em 
relação aos homossexuais, realidade que não pode ser 
ignorada nos dias atuais, como não o é no mundo todo. E a 
ausência de norma legal específica no ordenamento jurídico 

                                                 
14

 REsp 238.715/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 07/03/2006. 
15

 Ap. Cível nº 478.576-4/4, Rel. Des. Ênio Zuliani. Não foi possível o acesso ao inteiro teor 
desse acórdão porque o processo tramitou em segredo de justiça, segundo informação obtida 
junto ao site www.tj.sp.gov.br.  

http://www.tj.sp.gov.br/
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também não pode servir para a discriminação decorrente de 
opção sexual”16. 

 

A solução preconizada pelos Tribunais citados é em tudo e por tudo 

compatível com o entendimento já esposado pelo Supremo Tribunal Federal17 

ao analisar a constitucionalidade da liminar proferida em ação civil pública 

ajuizada pelo Ministério Público Federal em face do INSS, visando à inclusão 

do companheiro(a) homossexual no rol dos dependentes previdenciários. 

Conclui-se, portanto, que nítida tendência da jurisprudência nacional é no 

sentido de se permitir a inclusão do companheiro(a) homossexual como 

dependente nos planos de saúde. 

                                                 
16

 TJ/SP, Ap. Cível nº 485.926.4/9, Rel. Des. Maia da Cunha, j. 01/02/2007. O TJ/MG seguiu 
essa mesma orientação na Ap. Cível nº 1.0024.06.930.324-6, Rel. Des. Heloisa Combat, j. 
22/05/2007, assim ementado: “AÇÃO ORDINÁRIA - UNIÃO HOMOAFETIVA - ANALOGIA 
COM A UNIÃO ESTÁVEL PROTEGIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRINCÍPIO DA 
IGUALDADE (NÃO-DISCRIMINAÇÃO) E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - 
RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA DE UM PARCEIRO EM RELAÇÃO 
AO OUTRO, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO - REQUISITOS PREENCHIDOS - PEDIDO 
PROCEDENTE. - À união homoafetiva, que preenche os requisitos da união estável entre 
casais heterossexuais, deve ser conferido o caráter de entidade familiar, impondo-se 
reconhecer os direitos decorrentes desse vínculo, sob pena de ofensa aos princípios da  
igualdade e da dignidade da pessoa humana. - O art. 226, da Constituição Federal não pode 
ser analisado isoladamente, restritivamente, devendo observar-se os princípios constitucionais 
da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Referido dispositivo, ao declarar a proteção 
do Estado à união estável entre o homem e a mulher, não pretendeu excluir dessa proteção a 
união homoafetiva, até porque, à época em que entrou em vigor a atual Carta Política, há 
quase 20 anos, não teve o legislador essa preocupação, o que cede espaço para a aplicação 
analógica da norma a situações atuais, antes não pensadas. - A lacuna existente na legislação 
não pode servir como obstáculo para o reconhecimento de um direito.”. 
17

 O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a PET n. 1984/RS, Rel. Min. Marco Aurélio de Melo, 
referente à liminar deferida na Ação Civil Pública nº 2000.71.00.009347-0, indeferiu a 
suspensão pretendida, nos seguintes termos: "Decisão Ação Civil Pública - Tutela imediata - 
INSS - Condição de dependente - Companheiro ou companheira homossexual - Eficácia erga 
omnes - Excepcionalidade não verificada - Suspensão indeferida. 1. O Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS, na peça de folha 2 a 14, requer a suspensão dos efeitos da liminar 
deferida na Ação Civil Pública nº 2000.71.00.009347-0, ajuizada pelo Ministério Público 
Federal. O requerente alega que, por meio do ato judicial, a que se atribuiu efeito nacional, 
restou-lhe imposto o reconhecimento, para fins previdenciários, de pessoas do mesmo sexo 
como companheiros preferenciais. Eis a parte conclusiva do ato (folhas 33 e 34): Com as 
considerações supra, defiro medida liminar, de abrangência nacional, para o fim de determinar 
ao Instituto Nacional do Seguro Social que: a) passe a considerar o companheiro ou 
companheira homossexual como dependente preferencial (art. 16, I, da Lei 8.213/91); b) 
possibilite que a inscrição de companheiro ou companheira homossexual, como dependente, 
seja feita diretamente nas dependências da Autarquia, inclusive nos casos de segurado 
empregado ou trabalhador avulso; c) passe a processar e a deferir os pedidos de pensão por 
morte e auxílio-reclusão realizados por companheiros do mesmo sexo, desde que cumpridos 
pelos requerentes, no que couber, os requisitos exigidos dos companheiros heterossexuais 
(arts. 74 a 80 da Lei 8.213/91 e art. 22 do Decreto nº 3.048/99). Fixo o prazo de 10 dias para 
implementação das medidas necessárias ao integral cumprimento desta decisão, sob pena de 
multa diária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com fundamento no art. 461, § 4o, do Código de 
Processo Civil."  
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Ainda merecem destaque neste capítulo, os beneficiários dos planos 

coletivos empresariais e por adesão. Na sua maioria, são os trabalhadores que 

gozam de planos de saúde decorrentes de relação de emprego, por força de 

apólice coletiva pactuada entre o empregador e a operadora. Não se pode 

esquecer, nesse grupo, dos empregados demitidos sem justa causa e dos 

aposentados, que fazem jus à sua permanência nos planos coletivos, desde 

que preenchidos os requisitos previstos nos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98. 

Voltar-se-á a esse assunto, para discussão mais aprofundada, nos capítulos 

VIII e IX. 

Por fim, tem-se como beneficiários o consumidor idoso e portador de 

deficiência física. Em conformidade com o art. 14, da Lei 9.656/98, ninguém 

pode ser impedido de participar de plano de assistência à saúde em razão da 

idade ou do fato de ser portador de deficiência. O problema, nessas hipóteses, 

é o custo de tais planos, que muitas vezes inviabiliza o ingresso desses 

consumidores, pois a idade da pessoa e a saúde do deficiente funcionam como 

fatores objetivos de agravação dos riscos, e com isso, de majoração dos 

preços. Cabe à ANS uma fiscalização intensa das operadoras para controle 

dos preços praticados nesses casos, com a verificação se os prêmios cobrados 

são realmente compatíveis com os valores de mercado e com os cálculos 

atuariais. Isso porque as operadoras podem se utilizar dos preços como forma 

de discriminação e burla do comando impositivo do art. 14, da LPS.  

No que tange ao idoso, faz-se necessário um último esclarecimento. 

Dispõe o art. 15, da LPS que a variação das contraprestações pecuniárias dos 

planos feita em razão da idade do consumidor, somente pode ser aplicada 

caso as faixas etárias e os percentuais de reajuste incidentes em cada uma 

delas estejam previstos no contrato inicial. O parágrafo único desse dispositivo 

veda a variação a que alude o caput para os consumidores com mais de 

sessenta anos de idade que participem do plano há mais de dez anos. Os 

termos citados foram grifados porque o requisito da parceria contratual por 

mais de dez anos foi revogado pelo Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03), segundo 

entendimento jurisprudencial18 e doutrinário19.  

                                                 
18

 TJ/SP, Ap. Cível nº 506.229-4/9, Rel. Des. Jacobina Rabello, j. 31/01/2008 e AI nº 530.173-
4/3, Rel. Des. Oscarlino Moeller, j. 19/12/2007. 
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O art. 15, § 3º, do Estatuto do Idoso dispõe que é “vedada a 

discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores 

diferenciados em razão da idade”. Ou seja, a norma, tal como redigida, não fez 

qualquer exigência acerca do tempo de contrato entre as partes, motivo pelo 

qual não é dado ao intérprete exigi-lo em prejuízo do idoso que foi beneficiado 

pela lei posterior. Está proibida a variação da prestação pelo fato do 

beneficiário ter atingido 60 anos.   

O Superior Tribunal de Justiça recentemente se manifestou sobre a 

matéria. Em acórdão proferido no REsp 809.329, de relatoria da Min. Nancy 

Andrighi, decidiu-se que: 

 
“O Estatuto do Idoso veda a discriminação da pessoa idosa 
com a cobrança de valores diferenciados em razão da idade 
(art. 15, § 3º). 
Se o implemento da idade, que confere à pessoa a condição 
jurídica de idosa, realizou-se sob a égide do Estatuto do Idoso, 
não estará o consumidor usuário do plano de saúde sujeito ao 
reajuste estipulado no contrato, por mudança de faixa etária. 
A previsão de reajuste contida na cláusula depende de um 
elemento básico prescrito na lei e o contrato só poderá operar 
seus efeitos no tocante à majoração das mensalidades do 
plano de saúde, quando satisfeita a condição contratual e legal, 
qual seja, o implemento da idade de 60 anos. 
Enquanto o contratante não atinge o patamar etário 
preestabelecido, os efeitos da cláusula permanecem 
condicionados a evento futuro e incerto, não se caracterizando 
o ato jurídico perfeito, tampouco se configurando o direito 
adquirido da empresa seguradora, qual seja, de receber os 
valores de acordo com o reajuste predefinido. 
Apenas como reforço argumentativo, porquanto não 
prequestionada a matéria jurídica, ressalte-se que o art. 15 da 
Lei n.º 9.656/98 faculta a variação das contraprestações 
pecuniárias estabelecidas nos contratos de planos de saúde 
em razão da idade do consumidor, desde que estejam 
previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais 
de reajuste incidentes em cada uma delas, conforme normas 
expedidas pela ANS. No entanto, o próprio parágrafo único do 
aludido dispositivo legal veda tal variação para consumidores 
com idade superior a 60 anos. E mesmo para os contratos 
celebrados anteriormente à vigência da Lei n.º 9.656/98, 
qualquer variação na contraprestação pecuniária para 

                                                                                                                                               
19

 LOUREIRO, Francisco Eduardo. Planos e seguros de saúde. In: SILVA, Regina Beatriz 
Tavares da (coord.). Responsabilidade civil na área de saúde. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 316 
e SCHIMITT, Cristiano Heineck. Indenização por dano moral do consumidor idoso no âmbito 
dos contratos de planos e de seguros privados de assistência à saúde. Revista de Direito do 
Consumidor, n. 51, p. 135.   
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consumidores com mais de 60 anos de idade está sujeita à 
autorização prévia da ANS (art. 35-E da Lei n.º 9.656/98). 
Sob tal encadeamento lógico, o consumidor que atingiu a idade 
de 60 anos, quer seja antes da vigência do Estatuto do Idoso, 
quer seja a partir de sua vigência (1º de janeiro de 2004), está 
sempre amparado contra a abusividade de reajustes das 
mensalidades com base exclusivamente no alçar da idade de 
60 anos, pela própria proteção oferecida pela Lei dos Planos 
de Saúde e, ainda, por efeito reflexo da Constituição Federal 
que estabelece norma de defesa do idoso no art. 230. 
(...) 
Por fim, destaque-se que não se está aqui alçando o idoso a 
condição que o coloque à margem do sistema privado de 
planos de assistência à saúde, porquanto estará ele sujeito a 
todo o regramento emanado em lei e decorrente das 
estipulações em contratos que entabular, ressalvada a 
constatação de abusividade que, como em qualquer contrato 
de consumo que busca primordialmente o equilíbrio entre as 
partes, restará afastada por norma de ordem pública.”20 

 

Ressalve-se, entretanto, que o posicionamento do STJ externado 

no voto cujo trecho foi acima transcrito, ainda não é definitivo. O julgamento 

deu-se por maioria de votos, tendo divergido do posicionamento supra 

apontado, os Ministros Castro Filho e Humberto Gomes de Barros, por 

considerarem inaplicável o Estatuto do Idoso à espécie, uma vez que o 

contrato fora celebrado em 1991, mais de dez anos antes da entrada em 

vigor do referido diploma legal. Divergem os julgadores, portanto, na 

questão de direito intertemporal21. Há que se aguardar agora os novos 

pronunciamentos para pesquisa segura a respeito da tendência deste 

Tribunal.  

                                                 
20

 Trecho da ementa do acórdão, julgado em 25/03/2008. 
21

 Segundo as informações constantes do site do STJ, a operadora recorrente opôs embargos 
de declaração contra o acórdão do recurso especial mencionado e eles foram acolhidos, 
vencida a Min. Nancy Andrighi. O julgamento dos embargos ocorreu aos 17/06/2008 e o 
acórdão ainda não foi disponibilizado no site do STJ. Sabe-se apenas que o relator do acórdão 
será o Min. Ari Pargendler, motivo pelo qual considera-se que poderá haver substancial 
alteração na orientação da 3ª Turma. Há que se aguardar. 
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VII. AS REDES CONTRATUAIS E A TEORIA SISTÊMICA DE RICARDO LUIS 

LORENZETTI  

 

O problema da eficácia dos contratos para além das partes 

contratantes tem suscitado particular atenção da Ciência Jurídica, pois põe em 

xeque o antiqüíssimo princípio do direito civil da relatividade dos contratos.  

Esse princípio é uma decorrência lógica do dogma da autonomia da 

vontade, e nele está contida a idéia de que o vínculo nascido entre as partes 

com a celebração do acordo emana efeitos somente àqueles que, por sua 

vontade, pretenderam se vincular. O contrato não poderia obrigar terceiros, 

impondo-lhes deveres, ou mesmo acarretando-lhes benefícios (conforme o 

adágio romano res inter alios acta, aliis neque nocet neque prodest).  

Nessa perspectiva, o contrato formaria um todo único e completo, 

autônomo em relação ao mundo exterior. Configuraria um compartimento 

estanque, auto-suficiente, isolado do ambiente, tal como um submarino 

mergulhado nas profundezas do oceano. 

Entretanto, como já foi noticiado no capítulo introdutório deste 

trabalho, houve um câmbio social flagrante, que foi denominado modernidade 

e, posteriormente, pós-modernidade. Percebeu-se que clássicas regras e 

princípios jurídicos obrigacionais não poderiam continuar sendo aplicados 

como se o mundo estivesse estagnado. As transformações impuseram a 

releitura e a flexibilização de dogmas clássicos da seara contratual, em prol da 

dignidade da pessoa humana e do princípio da função social do contrato (art. 

1°, inc. III, da CF e art. 421 do CC/2002).   

O princípio da função social do contrato, a título de esclarecimento 

superficial, possui dois conceitos distintos, de acordo com o ângulo em que é 

analisado (interno ou externo), e tem reflexos profundos no direito contratual. 

Ele atua primeiro entre as partes contratantes, de maneira a assegurar 

contratos mais equilibrados e justos, servindo ao princípio maior da justiça 

distributiva e da dignidade da pessoa humana. Possui, também, um importante 

papel ultra partes que consiste em espraiar efeitos sobre terceiros não 
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integrantes da relação contratual. A face externa da função social do contrato – 

face essa que também é chamada de eficácia social do contrato1 – encontra 

guarida constitucional no princípio da solidariedade (art. 3°, inc. I, da CF) e 

impõe que os  

“contratantes e terceiros colaborem entre si, respeitando as 
situações jurídicas anteriormente constituídas, ainda que as 
mesmas não sejam providas de eficácia real, mas desde que 
sua prévia existência seja conhecida pelas pessoas 
implicadas”2. Como pondera Teresa NEGREIROS, “numa 
sociedade em que o constituinte quer mais solidária, não deve 
ser admitido que, sob o pretexto de que o direito de crédito é 
um direito relativo, possa tal direito ser desrespeitado por 
terceiros, que argumentam não ter consentido para a sua 
criação”3.  

 

Cláudio Luiz Bueno de GODOY, ao abordar o conceito ultra partes 

de função social, pondera que: 

 

“(...) em face da sociabilidade sobre a qual se assenta o 
contrato, o princípio da relatividade sofre, ou deve sofrer, uma 
nova releitura, por isso que pode ensejar, sim, vantagens ou 
deveres a terceiros. Afinal, e aí a sociabilidade referida, „o 
contrato não é um assunto individual, mas que tem passado a 
ser uma instituição social que não afeta somente o interesse 
dos contratantes‟. Ou, como observa Antonio Junqueira de 
AZEVEDO, a determinação constitucional do valor social da 
livre iniciativa „impõe ao jurista a proibição de ver o contrato 
como um átomo, algo que somente interessa às partes, 
desvinculado de tudo o mais. O contrato, qualquer contrato, 
tem importância para toda a sociedade e essa asserção, por 
força da Constituição, faz parte, hoje do ordenamento positivo 
brasileiro – de resto, o artigo 170, caput, da Constituição da 
República, de novo salienta o valor geral, para a ordem 
econômica, da livre iniciativa‟.”4  

 

A positivação no ordenamento da cláusula geral da função social do 

contrato veio apenas em 2002, com o novo Código Civil. Porém, os “tijolos” 

sobre os quais essa teoria foi alicerçada nasceram anteriormente.  

                                                 
1
 GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Terceirização nos serviços prestados na área de saúde. In: 

SILVA, Beatriz Tavares da (coord.) Responsabilidade civil na área de saúde. São Paulo: 
Saraiva, 2007. p. 131-132 
2
 NEGREIROS, Tereza. Teoria do contrato: novos paradigmas. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 

p. 207. 
3
 Ibidem, p. 207. 

4
 GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Função social do contrato. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 132. 
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Segundo Maria Celina Bodin de MORAES5, foi a partir da década de 

70, com a obra de Francesco Busnelli, intitulada “La lesione del credito da parte 

di terzi”, que passou-se a discutir se o contrato poderia atingir terceiros 

acarretando-lhes conseqüências jurídicas diretas, muito embora estes não 

tivessem participado do negócio jurídico.   

Essa discussão sobre a expansão da oponibilidade dos contratos é 

contemporânea ao surgimento da sociedade massificada, na qual a 

contratação individual cedeu passo para a contratação grupal. Foi justamente 

nesse fervilhar de idéias que a doutrina passou a analisar de forma mais detida 

o conceito de contratos conexos e as redes contratuais. Luciana Antonini 

RIBEIRO6 esclarece que: 

 

“Diante da complexidade do mundo atual, não basta às 
empresas oferecer a prestação de um serviço específico ou, 
ainda, o mero fornecimento de um bem ou produto. Cada vez 
mais se torna necessário facilitar a vida do consumidor, 
estimulando o consumo, com maior geração e trânsito de 
riquezas. Neste contexto, torna-se lugar comum o oferecimento 
ao consumidor, na forma de um „pacote‟, de um conjunto de 
serviços ou a prestação de serviços conjugada com 
fornecimento de mercadorias: contrato de compra e venda de 
bem junto a um contrato de financiamento; contrato de abertura 
de conta-corrente junto ao contrato de limite de cheque 
especial, contrato de cartão de crédito, junto a contrato de 
seguro, dentre outros. A prestação concomitante destes 
serviços ou fornecimento de bens ou produtos, no mais das 
vezes, se realiza por intermédio de um conjunto de empresas, 
reunidas para o atendimento de um fim comum. É a chamada 
colaboração empresária. 
Entretanto, ainda que para a concretização da operação 
econômica seja necessária a formalização de uma série de 
contratos, que sob o ponto de vista jurídico, são absolutamente 
independentes e autônomos, trata-se de uma única operação 
econômica.”  

 

                                                 
5
 Prefácio à obra de KONDER, Carlos Nelson. Contratos conexos: grupos de contratos, redes 

contratuais e contratos coligados. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 
6
 RIBEIRO, Luciana Antonini. A nova pluralidade de sujeitos e vínculos contratuais: contratos 

conexos e grupos contratuais. In: MARQUES, Cláudia Lima (coord). A nova crise do contrato: 
estudos sobre a nova teoria contratual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 444-445. 
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Luciana Antonini RIBEIRO 7 prossegue em sua exposição, para 

sinalizar a existência de outra forma de colaboração, diferente da acima 

exposta: 

 

“De outra sorte, também é realidade comum nos dias atuais a 
existência de serviços que pressupõem uma rede de 
consumidores ou fornecedores, rede esta formada, no mais das 
vezes, por contratos com o mesmo objeto, multiplicado entre 
diversos contratantes. Tenha-se por exemplo a medicina pré-
paga, cuja existência demanda um conjunto de consumidores 
que diluam os riscos, compartilhem os custos e, da mesma 
sorte, um conjunto de prestadores de serviços aptos em prestar 
atendimento à saúde. Da mesma forma, o contrato de cartão 
de crédito, que somente tem sentido se houver um número 
significativo de lojas que disponham do serviço e, por outro 
lado, de consumidores interessados em utilizá-lo.  
(...) 
Nos exemplos referidos, dúvidas não há quanto à existência de 
um vínculo econômico a criar relações entre as partes 
figurantes em contratos diversos e a demandar sua cooperação 
mútua. Há uma cooperação entre os contratos formados, de tal 
sorte que, ainda que formalmente independentes, clara está 
sua dependência econômica.” 

 

A partir dos ensinamentos citados, percebe-se que se está diante de 

formas diferentes de contratação, que possuem, porém, um forte ponto de 

aproximação. Em todos os exemplos há uma pluralidade de negócios para a 

realização de uma mesma operação econômica8. 

Nos exemplos mencionados, não se pode considerar o contrato 

individual somente; a atenção deve ser voltada à malha contratual na qual ele 

está inserido. Impõe-se uma visualização sistemática, capaz de captar o 

conjunto ao qual pertence o negócio individual. Isto se dá em razão da sua 

relação de dependência econômica com os demais integrantes da rede9.  

                                                 
7
 RIBEIRO, Luciana Antonini. A nova pluralidade de sujeitos e vínculos contratuais: contratos 

conexos e grupos contratuais. In: MARQUES, Cláudia Lima (coord). A nova crise do contrato: 
estudos sobre a nova teoria contratual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 445. 
8
 Essa é a forma como Carlos Nelson Konder descreve o conceito de contratos conexos, 

KONDER, Carlos Nelson. Contratos conexos: grupos de contratos, redes contratuais e 
contratos coligados. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 275. 
9
 Nesse sentido, José Carlos Barbosa Moreira (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Unidade ou 

pluralidade de contratos: contratos conexos, vinculados ou coligados. RT, n. 817, p. 753-762, 
novembro de 2003.), explica, com relação aos contratos conexos, coligados ou vinculados que 
“sob essas e outras denominações de teor aproximado, capitula a doutrina os negócios 
jurídicos „queridos solo como un todo, o sea, en recíproca dependência, o al menos de manera 
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Claudia Lima MARQUES usa o termo “contratos conexos” como 

gênero que englobaria todas as espécies de contratos vinculados entre si. 

Integrariam esse gênero as subespécies grupos de contratos, redes de 

contratos e contratos conexos stricto sensu: 

 

“A conexidade é, pois, o fenômeno operacional econômico de 
multiplicidade de vínculos, contratos, pessoas e operações 
para atingir um fim econômico unitário e nasce da 
especialização das tarefas produtivas, da formação de redes 
de fornecedores no mercado e, eventualmente, da vontade das 
partes. Na doutrina distinguem-se três tipos de contratos 
conexos de acordo com as suas características básicas de 
possuírem fim unitário (elemento objetivo), de existir uma 
eventual vontade de conexão ou união (elemento subjetivo) ou 
se a conexão foi determinada por lei (compra e venda com 
financiamento do art. 52 do CDC), quais sejam: 
1. Grupos de Contratos – contratos vários que incidem de 
forma paralela e cooperativa para a realização de um mesmo 
fim. Cada contrato (por exemplo, contratos com um banco 
múltiplo popular e um consumidor com conta-corrente) tem um 
objetivo diferente (cartão de extratos, crédito imediato limitado 
ao cheque especial, depósito bancário simples), mas 
concorrem para um mesmo objetivo (conta corrente especial do 
consumidor) e somente unidos podem prestar adequadamente. 
2. Rede de contratos – em que cada contrato tem 
sucessivamente por objeto a mesma coisa, o mesmo serviço, o 
mesmo objeto da prestação. É a estrutura mais usada pelos 
fornecedores ao organizar as suas cadeias de prestação ao 
consumidor com fornecedores diretos e indiretos, como no 
caso de seguro-saúde (...). 
3. Contratos conexos „stricto sensu‟ – são aqueles contratos 
autônomos que por visarem à realização de um negócio único 
(nexo funcional), celebram-se entre as mesmas partes ou entre 
partes diferentes e vinculam-se por esta finalidade econômica 
supracontratual comum, identificável seja na causa, no 
consentimento, no objeto ou nas bases do negócio.”10 

 

A classificação feita por MARQUES parece bastante adequada para 

a análise do tema, pois traz a vantagem de ser simples e prática. Inclusive, 

                                                                                                                                               
que uno dependa del outro, y no éste de aquél. (...) Acentuam os autores que não é essencial a 
vinculação externa dos negócios, bastando que as recíprocas prestações tenham sido 
pactuadas como elementos que se coordenam, na intenção das partes, em vista do fim comum 
que se quer atingir. Algumas vezes, haverá dependência bilateral, de sorte que cada um dos 
contratos só existe em função do outro; mas pode haver também dependência unilateral, se um 
dos contratos pressupõe o outro sem que a recíproca seja verdadeira. Na segunda hipótese, a 
conexão não fica excluída pelo fato de serem diversos os sujeitos dos contratos.” 
10

 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor. 4
. 
ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2002. p. 93-94. 
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conforme Carlos Nelson KONDER11 há uma tendência na doutrina nacional 

pela designação “contratos conexos” como gênero abrangente de todas as 

outras formas de coligação contratual. 

O que interessa nesta dissertação são os contratos conexos sob a 

forma de rede contratual, dada sua perfeita aplicabilidade aos contratos de 

assistência à saúde. Serão abordados com maior vagar os ensinamentos de 

Ricardo Luis LORENZETTI, representante da doutrina argentina que se 

dedicou profundamente ao tema e que foi o pioneiro na utilização da expressão 

redes contratuais. 

O conceito de rede contratual difere do modelo da “cadeia de 

contratos”. Como modelo de cadeia contratual, pode-se citar um fabricante de 

produtos alimentícios que contrata um transportador para levar a mercadoria a 

uma distribuidora, a qual, por sua vez, fornecerá o produto a uma quitanda, 

local onde a mercadoria será adquirida pelo consumidor. A cadeia é linear e 

nela se dá uma sucessão temporal de atos jurídicos, de um ato ao outro, e 

assim sucessivamente12. 

Na rede, as coisas funcionam de modo distinto. Nela há a atuação 

de um conjunto de pessoas físicas e jurídicas, de forma simultânea e 

coordenada, e não a circulação do produto ou do serviço através de atos 

sucessivos.  

KONDER, ao explicar a teoria de LORENZETTI, afirma que:  

 

“São situações em que coexistem, simultaneamente, vários 
contratos de um mesmo tipo (“contrato marco”) ou similares, 
envolvendo partes distintas, os quais devem estar 
minimamente coordenados para que todos possam obter os 
benefícios econômicos não apenas do contrato do qual são 
partes, mas também aqueles decorrentes da existência da 
própria rede. A finalidade supracontratual, o interesse 
compartilhado existente nestes contratos aparentemente 
autônomos é o benefício que os integrantes da rede podem 

                                                 
11

 KONDER, Carlos Nelson. Contratos conexos: grupos de contratos, redes contratuais e 
contratos coligados. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 148. 
12

 LORENZETTI. Ricardo Luis. Redes contractuales: conceptualización jurídica, relaciones 
internas de colaboración, efectos frente a terceros. Revista de Direito do Consumidor, n. 28, 
p.22 e ________________. Fundamentos do Direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1998. p. 196 et seq. 
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fruir para além daqueles já decorrentes dos contratos 
individualmente considerados.”13 

 

Os contratos de assistência à saúde funcionam por meio de redes: 

as operadoras atuam como organizadoras da rede, contratando os serviços de 

médicos, clínicas especializadas, laboratórios para atendimento do consumidor. 

Forma-se uma malha de contratos, na qual os profissionais e as empresas 

contratadas da área médica têm o dever de atuar coordenadamente para a 

adequada prestação do serviço. 

LORENZETTI propôs uma teoria sistemática para solucionar os 

conflitos derivados das redes contratuais14, pela qual “el enfoque no puede 

basarse en el contrato, sino en la interacción de un grupo de contratos que 

actúan en forma relacionada”. Segundo o autor, existe uma finalidade negocial 

supracontratual que justifica o nascimento e o funcionamento da rede. O grupo 

que surge dessa maneira não é somente uma união convencional de contratos 

que pode ser analisada através do exame dos vínculos individuais. É 

necessária uma compreensão global do sistema. 

As redes podem ser estudadas em seu aspecto interno e externo. 

No âmbito interno, as redes apresentam um nexo de colaboração entre as 

partes que a integram, que é proporcionado pela conexidade,  

 

“componente que fundamenta la existencia de elementos 
próprios de la red como la causa sistemática, la finalidad 
supracontratual y la reciprocidad sistemática de las 
obrigaciones”.  

 

A conexidade dá origem a obrigações sistemáticas, fazendo com 

que as partes tenham obrigações principais, acessórias, deveres secundários 

de conduta e também deveres com o sistema que integram.  

Na conexidade, há um interesse associativo que se satisfaz através 

de um negócio que requer vários contratos unidos em sistema:  

                                                 
13

 KONDER, Carlos Nelson. Contratos conexos: grupos de contratos, redes contratuais e 
contratos coligados. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 128-129. 
14

 LORENZETTI, Ricardo Luis. Redes contractuales: conceptualización jurídica, relaciones 
internas de colaboración, efectos frente a terceros. Revista de Direito do Consumidor, n. 28, p. 
22.  
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“hay una finalidad económico-social que transciende la 
individualidad de cada contrato y que constituye la razón de ser 
de su unión; si se desequilibra la misma se afecta todo el 
sistema y no un solo contrato”.  

 

Há, assim, uma finalidade supra-contratual, que se refere aos 

objetivos que somente podem ser obtidos através da rede. 

A noção de interesse nas redes contratuais tem particularidades. Por 

exemplo, quando se fala no mandato, o titular do interesse é aquele sobre cujo 

patrimônio incidirão os efeitos do ato praticado pelo mandatário. Nas redes 

contratuais, o interesse é o centro de união, o “cimento” que une os distintos 

contratos. Não se trata do interesse de um titular individual, mas sim do grupo, 

“es el interés nel funcionamento del sistema”. A noção de interesse perde sua 

carga subjetiva; há um interesse “sistemático”. 

Do interesse que mantém unidas as partes nos contratos em rede, 

podem ser deduzidos dois princípios: o princípio da coordenação e o princípio 

da correspectividade sistemática das prestações. 

O princípio da coordenação gera, para além das obrigações 

principais, acessórias e dos deveres laterais de conduta decorrentes da boa-fé 

e referentes aos contratos individuais, deveres referentes ao sistema15. Esse 

princípio impõe a todos os integrantes de uma rede a obrigação de colaborar 

com o funcionamento dela, obrando de modo tal que sua conduta sirva para a 

manutenção do sistema16, contribua com o sustento do grupo e assegure o 

êxito da empresa comum. 

Rodrigo Xavier LEONARDO, seguindo os ensinamentos acima 

referidos, afirma que  

                                                 
15

 Nesse sentido, KONDER, Carlos Nelson. Contratos conexos: grupos de contratos, redes 
contratuais e contratos coligados. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 130-131. 
16

 Completando o raciocínio, Lorenzetti explica que “Este es um criterio para determinar el 
abuso. La regla seria el imperativo categórico kantiano com uma pequena modificación: obra 
de modo tal que tu máxima de obrar pueda ser elevada a ley „sistemática‟ del obrar. Así todos 
deben obrar de modo tal que no destruyan el sistema.” (LORENZETTI, Ricardo Luis. Redes 
contractuales: conceptualización jurídica, relaciones internas de colaboración, efectos frente a 
terceros. Revista de Direito do Consumidor, n. 28, p. 36). 
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“Verifica-se, deste modo, um conjunto de direitos e deveres 
próprios à manutenção da rede constituída, conforme os 
princípios de honestidade e probidade que iluminam todo o 
direito das obrigações.  
(...) 
Seria um contra-senso aceitar que uma parte contratante que 
integra um sistema de contratos no qual se processualiza uma 
relação em sentido amplo – no afã da satisfação de seus 
interesses egoísticos – venha a praticar condutas contrárias 
aos objetivos mínimos de estabilidade, persistência temporal e 
equilíbrio próprios a todo e qualquer sistema, causando 
prejuízos aos demais integrantes do conjunto relacional. 
Os deveres laterais de conduta em uma rede de contratos, 
portanto, reverberam para além dos contratos particulares. 
Exigem-se comportamentos compatíveis não apenas com as 
relações contratuais singulares, mas sobretudo com as 
relações determinadas em rede. Daí ser lícito defender que na 
rede de contratos devem ser observados deveres laterais 
sistemáticos. 
(...) 
A paraeficácia dos contratos em rede pode ser sintetizada em 
um dever geral de proteção em favor do sistema explicitado 
nos diversos deveres laterais provenientes dos objetivos de 
ordem sistemática acima destacados, sem prejuízo de um 
dever de proteção dos destinatários finais dos produtos e 
serviços ofertados mediante uma rede de contratos.”17 

 

O princípio da coordenação geraria, portanto, no âmbito interno da 

rede, a obrigação comum de contribuir para o seu funcionamento equilibrado. 

Já no aspecto externo, os efeitos estariam ligados a certas prerrogativas que 

seriam conferidas aos destinatários (clientes) do produto ou serviço oferecido, 

que são considerados elementos externos à rede. A principal conseqüência 

residiria na responsabilidade civil, pois se basearia na regra de que quanto 

maior a dependência, maior o controle ou restrição da liberdade dentro da rede, 

qualquer uma das pessoas poderia ser chamada a responder por condutas de 

outros integrantes da rede18. A jurisprudência inclusive já se posicionou no 

sentido de que as operadoras de plano de saúde que trabalham com uma 

                                                 
17

 LEONARDO, Rodrigo Xavier. A teoria das redes contratuais e a função social dos contratos: 
reflexões a partir de uma recente decisão do Superior Tribunal de Justiça. RT, n. 832, p. 104. 
18

 Carlos Nelson Konder, ob. cit., p. 131. 
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listagem fechada de médicos credenciados, limitando a liberdade de escolha 

do consumidor, respondam pelos atos praticados por esses profissionais19. 

Já com relação à idéia de correspectividade das prestações nos 

contratos em rede, propõe o jurista argentino que fale-se não só em uma 

correspectividade bilateral entre cada um dos contratos, mas também em uma 

“correspectividade sistemática das prestações”, que deve ser entendida como 

la reciprocidad existente entre lo que cada uno de los integrantes del sistema 

paga y lo que lo sistema puede satisfacer de acuerdo com su racionalidad 

economica.” 

O conceito de correspectividade objetiva das prestações deve ser 

adaptado às peculiaridades do sistema. Por exemplo, num contrato de plano de 

saúde, o consumidor paga as prestações durante um determinado período de 

tempo, sem usufruir os benefícios do plano. Trata-se do período de carência, 

que é o período de maior rentabilidade da empresa. Porém, depois de algum 

tempo, acontece o contrário: há uma tendência de que o consumidor utilize os 

serviços com mais freqüência, época em que a operadora poderá gastar mais 

do que o valor pago mensalmente pelo segurado. Com isso percebe-se que o 

conceito de prestações recíprocas deve ser ajustado à larga duração 

contratual, de modo que a correspectividade seja examinada durante todo o 

período de tempo do contrato, e não em momentos isolados20, considerando o 

que o sistema pode satisfazer de acordo com a sua capacidade econômica.  

O que sobressai aqui é a necessidade de manutenção do equilíbrio 

do sistema, sob pena de fracasso do mesmo. Ele depende do entrosamento, 

do perfeito entrelaçamento das partes e das obrigações, não podendo os 

contratos ser tomados individualmente, como algo estanque; na realidade, a 

idéia mais perfeita para a caracterização é a de “vasos comunicantes”, de tal 

                                                 
19

 REsp n° 138.059/MG, rel. Min. Ari Pargendler, j. 13/03/2001. “CIVIL. RESPONSABILIDADE 
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. Quem se compromete a prestar assistência 
médica por meio de profissionais que indica, é responsável pelos serviços que estes prestam. 
Recurso especial não conhecido.” 
20

 O autor explica nessa passagem que a análise bilateral de cada momento isolado do 
contrato levaria a uma conclusão equivocada de que não há obrigações recíprocas. 
(LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do Direito privado. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1998. p. 202). 
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modo que os contratos sejam distintos, mas, ao mesmo tempo, 

interdependentes, “no pueden convivir uno si el outro; no funciona ninguno si el 

sistema fracasa”21. 

Exatamente dessa forma funcionam os planos de saúde: o 

inadimplemento contratual dos segurados repercute no sistema como um todo, 

ou seja, seus efeitos não atingem somente a relação bilateral existente entre o 

consumidor inadimplente e a operadora do plano de saúde. O sistema todo se 

desequilibra, afetando a relação da operadora com os demais segurados. 

Há uma inter-relação econômica entre os contratos da rede 

contratual formada pelas operadoras de plano de saúde, que deve ser mantida 

para o funcionamento eficaz do sistema. A esse equilíbrio objetivo chama 

LORENZETTI de “causa sistemática”. 

Esclarece ainda que são duas as formas mais freqüentes de afetar a 

“causa sistemática”, isto é, de provocar o desequilíbrio objetivo do sistema na 

rede contratual dos planos de saúde: (i) quando a operadora transfere 

ilicitamente aos consumidores os riscos contratuais por ela assumidos, por 

meio de cláusulas abusivas; e (ii) quando às operadoras de planos de saúde, 

são imputadas cargas excessivas, que logo se voltam contra os demais 

contratantes integrantes da rede. 

Partindo dessas duas formas de desequilíbrio do sistema 

identificadas pelo autor, nos próximos itens analisa-se a jurisprudência dos 

tribunais brasileiros sobre o tema. 

 

A) O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA PROVOCADO PELA TRANSFERÊNCIA ABUSIVA DOS 

RISCOS AOS CONSUMIDORES. A BOA-FÉ OBJETIVA. 

 

                                                 
21

 LORENZETTI, Ricardo Luis. Redes contractuales: conceptualización jurídica, relaciones 
internas de colaboración, efectos frente a terceros. Revista de Direito do Consumidor, n. 28, p. 
39. 
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No Brasil, foi bastante freqüente a ocorrência da primeira forma de 

desequilíbrio nos contratos de plano de saúde.  

Num passado não muito distante, houve uma “avalanche” de ações 

no Poder Judiciário brasileiro, contestando o comportamento abusivo das 

operadoras.  

Exemplo candente disso, foram as denúncias unilaterais e sem 

causa praticadas pelas empresas em contratos envolvendo consumidores de 

idade avançada22; acometidos por doenças graves23; as ainda constantes 

recusas de cobertura de procedimentos, materiais e exames de direito do 

consumidor24; o afastamento unilateral de médicos, laboratórios e hospitais 

credenciados, sem prévio aviso aos consumidores e sem substituição por 

profissionais e empresas de mesmo nível técnico; as modificações unilaterais 

de preço, sem qualquer explicação ao consumidor, entre outras. 

Essa transferência ilícita dos riscos aos consumidores podia ser 

facilmente percebida nas “cláusulas de cancelamento” que eram inseridas nos 

planos de saúde. Tais cláusulas permitiam o cancelamento por qualquer das 

partes, a qualquer tempo, sem causa justificativa. O que acontecia, via de 

regra, era a comunicação pela operadora do plano, a um idoso, do 

cancelamento do plano após muitos e muitos anos de contribuição, justamente 

no momento em que ele mais necessitava da contraprestação e não seria 

                                                 
22

 Nesse sentido: “Plano de Saúde – Declaratória de senhora octogenária, objetivando 
manutenção de contrato vigorante há longos anos e que a empresa prestadora de serviços, 
fundada em cláusula expressa facultando-lhe a não prorrogação, dá por cessado – 
Reconhecimento da ineficácia, por abuso de direito e aplicação dos princípios gerais de 
proteção da boa-fé e de equidade – Viabilidade e procedência da ação confirmadas – Apelação 
não provida” (Ap. 1.042.4/3-00 – 2

a 
Câmara do TJ/SP – Rel. Des. Roberto Bedran).  

23
 “Plano de saúde – Contrato – Rescisão unilateral – Desiderato de eliminar associado 

acometido de doença grave a exigir custoso tratamento – Inadmissibilidade – Cláusula ilícita e 
abusiva – Recurso não provido” (Ap. 60.942-4 – 2

a 
Câmara de Direito Privado do TJ/SP – Rel. 

Des. Vasconcelos Pereira). 
 
24

 Muitas operadoras têm recusado custear materiais cirúrgicos e hospitalares que são 
normalmente empregados em cirurgias, e que não representam um “luxo opcional” solicitado 
pelo paciente, tais como bisturis, toalhas estéreis, etc. Nesse sentido: “Não fosse trágica a 
situação a que exposto o autor, seriam risíveis as ponderações trazidas à colação no que diz 
para com a glosa dos materiais hospitalares descriminados na nota fiscal de fls. 48/50, como se 
de "despesas extraordinárias" se tratassem, como tais não abrangidas pelos termos da 
cobertura contratual, a teor do que dispõe o item 6.20 das condições gerais da apólice. 
Definitivamente, catéteres, toalhas absorventes estéreis, colchão anti-escaras, caneta 
dermatológica utilizada pelos cirurgiões para marcar o local da incisão cirúrgica, entre outros, 
não se enquadram na genérica limitação gizada pela cláusula contratual invocada que, só pelo 
tom genérico de que se reveste, já se evidencia como abusiva (...)” (sentença proferida nos 
autos do processo n

o
 03.092.658-0, 3

a 
Vara Cível do Foro Central desta Capital).  
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admitido por outras operadoras25. O consumidor raramente fazia uso do seu 

direito de cancelamento, pois seu interesse era o da manutenção do vínculo 

para segurança futura.  

Os planos de saúde trabalham com cálculos de probabilidade que 

indicam que num grupo de associados somente uma pequena parte fica doente 

ao mesmo tempo e que não é habitual que todos adoeçam conjuntamente. 

Como a empresa recebe uma grande quantia de dinheiro aportada pelo grupo 

e somente uma pequena parte necessita da contraprestação, é possível que 

ela cubra o tratamento dos doentes, obtenha ganhos e mantenha o equilíbrio 

do sistema. Isso, se os cálculos atuariais forem feitos corretamente. 

O risco das operadoras de plano de saúde está centrado nos 

cálculos atuariais, na administração do dinheiro recebido dos consumidores 

com maior ou menor eficiência e na seleção da sua carteira de clientes. 

Segundo LORENZETTI, “la empresa puede disminuir esos riesgos o 

aumentarlos, según sea más o menos seria, más o menos eficiente; lo que no 

puede hacer es trasladarlos”26.  

No caso do cancelamento do contrato do idoso, fica clara a 

transferência do risco empresarial da operadora ao consumidor e o 

desequilíbrio provocado no contrato e no sistema. O dever da operadora é 

manter o plano e cobrir os gastos do consumidor de idade avançada, pois é 

assim que o sistema funciona. Recebe a contribuição dos mais jovens, que 

pouco ou nada necessitam dos serviços médicos, e dos mais velhos, que 

necessitam mais da contraprestação. A empresa não pode de forma simplista 

“expurgar” o consumidor “que gasta mais”; pode ela, para solucionar o 

problema, contratar mais segurados jovens, para balancear os gastos com as 

novas entradas de capital, mas nunca adotar a “expulsão” dos anciões.  

Uma pesquisa feita pelo Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC) 

revelou que no setor de serviços a atividade que mais recebeu reclamações e 

                                                 
25

 A não ser por um valor absurdo e com cumprimento de longas carências. Muitas vezes o 
idosos era recusado pelas operadoras, ainda que se submetesse ao valor por elas praticado no 
mercado. O art. 14 da Lei 9.656/98 veda hoje tal comportamento.  
26

 LORENZETTI, Ricardo Luis. Redes contractuales: conceptualización jurídica, relaciones 
internas de colaboración, efectos frente a terceros. Revista de Direito do Consumidor, n. 28, p. 
40. 
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consultas, durante mais de sete anos consecutivos foi a dos planos de saúde27. 

No Procon de São Paulo, a atividade também se posiciona dentre as que mais 

recebem reclamações de consumidores28. 

O número de ações judiciais contra as operadoras nas últimas duas 

décadas foi tão elevado29, que o fato provocou o desenvolvimento de diversos 

estudos por cientistas do Direito30 que enfatizam justamente o dever das 

operadoras de atuar conforme a boa-fé objetiva, de agir de forma leal, honesta, 

honrada e de preservar o equilíbrio contratual.  

Os contratos de seguro no Código Civil de 1916 já eram vistos como 

aqueles que deveriam ser cumpridos conforme a boa-fé, pois a confiança é da 

essência desse tipo de contrato, como, aliás, também está expresso no Código 

Civil de 2002, no art. 765.  

Existem obras antigas, como A Boa-fé no Código Civil31, de Alípio 

Silveira, nas quais a relevância da boa-fé nos contratos de seguro em geral é 

posta em destaque. Mas nota-se um grande desenvolvimento do tema 

especificamente com relação aos contratos de assistência à saúde a partir de 

1990, momento no qual floresceram os debates sobre o Código de Defesa do 

Consumidor (que entrou em vigor em 1991). 

                                                 
27

 Informações contidas no site www.idec.org.br. 
28

 Informações obtidas no site www.procon.sp.gov.br. 
29

 Sobre um relatório das ações judiciais envolvendo planos e seguros de saúde no Estado de 
São Paulo, MARQUES, Cláudia Lima; LOPES, José Reinaldo de Lima; PFEIFFER, Roberto 
Augusto Castellanos. Saúde e responsabilidade: seguros e planos de assistência à saúde. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 163 et seq. O mesmo trabalho foi desenvolvido no 
Estado do Rio Grande do Sul e consta do Relatório da Pesquisa BRASILCON sobre Seguro-
saúde no TJRS, de 1991 a 1998 (Revista de Direito do Consumidor, n. 29, p.88-105), sob a 
coordenação de Cláudia Lima MARQUES. 
30

 A necessidade de observância da boa-fé objetiva nos contratos de plano de saúde foi 
destacada em diversas obras e artigos, dentre os quais se destaca: MARQUES, Cláudia Lima. 
Abusividade nos contratos de seguro-saúde e de assistência médica no Brasil. Ajuris, n. 64, 
p.34-77; FERNANDES NETO, Antonio Joaquim. Plano de saúde e Direito do consumidor. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2002. p. 152 et seq., com especial destaque para o dever de informar; 
ZANELLATO, Marco Antonio. Cláusulas abusivas em contratos de planos e seguros privados 
de assistência à saúde. Revista de Direito do Consumidor, n. 30, p.10-17; MELLO, Heloisa 
Carpena Vieira de. Seguro-saúde e abuso de direito. Revista de Direito do Consumidor, n. 26, 
p.97-104; RIZZARDO, Arnaldo. O Código de defesa do consumidor nos contratos de seguro-
saúde e previdência privada. Ajuris, n. 64, p.78-102, julho 1995, p. 78-102; MARQUES, Cláudia 
Lima; LOPES, José Reinaldo de Lima; PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. Saúde e 
responsabilidade: seguros e planos de assistência à saúde. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1999, entre outros.   
31

 SILVEIRA, Alípio. A boa-fé no código civil. São Paulo: Universitária de Direito, 1973. v.II. p. 
147 et seq. 

http://www.idec.org.br/
http://www.procon.sp.gov.br/
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De forma bastante sintética, pode-se afirmar que o princípio da boa-

fé objetiva possui três funções nas relações contratuais: (a) função 

interpretativa – impõe o dever das partes procederem de acordo com a boa-fé 

quando se trata de determinar o sentido das estipulações contidas em 

determinado contrato, firmando o significado que credor e devedor lhe 

atribuiriam se procedessem com lisura (art. 113 CC/2002); (b) função 

integrativa - explicita e amplia deveres do devedor e do credor, ainda que não 

expressos no contrato e na lei (art. 422 CC/2002) e; (c) função de controle – 

delimita os direitos que o credor tem a faculdade de exercer contra o devedor 

(art. 187 CC/2002)32.  

Clóvis do Couto e SILVA, um dos precursores na análise da boa-fé 

objetiva em território nacional33, sintetiza o tema da seguinte forma:  

 

“O princípio da boa-fé endereça-se sobretudo ao juiz e o instiga 
a formar instituições para responder aos novos fatos, 
exercendo um controle corretivo do Direito estrito, ou 
enriquecedor do conteúdo da relação obrigacional, ou mesmo 
negativo em face do Direito postulado pela outra parte. A 
principal função é a individualizadora, em que o juiz exerce 
atividade similar à do pretor romano, criando o “Direito do 
caso”. O aspecto capital para a criação judicial é o fato de a 
boa-fé possuir um valor autônomo, não relacionado com a 
vontade. Por ser independente da vontade, a extensão do 
conteúdo da relação obrigacional já não se mede somente com 
base nela, e sim, pelas circunstâncias ou fatos referentes ao 
contrato, permitindo-se “construir” objetivamente o regramento 
do negócio jurídico, com a admissão de um dinamismo que 
escapa, por vezes, até mesmo ao controle das partes.”34 

  

O autor, no trecho acima transcrito, destacou as três funções da 

boa-fé em sua vertente objetiva, quais sejam, a interpretativa, a integrativa e a 

de controle, muito embora não tenha empregado esses exatos termos para 

                                                 
32

 NORONHA, Fernando. O Direito dos contratos e seus princípios fundamentais. São Paulo: 
Saraiva, 1994. p. 151. No mesmo sentido FABIAN, Christoph. O dever de informar no Direito 
Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 61. 
33

 Esclarece Couto e Silva que o primeiro jurista a mencionar no Brasil a aplicação objetiva do 
princípio da boa-fé foi Emílio Betti, em 1958, em um curso ministrado na Faculdade de Direito 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. (SILVA, Clóvis do Couto e. O princípio da boa-
fé no direito brasileiro e português. In: ESTUDOS de Direito Civil brasileiro e português: I 
jornada luso-brasileira de /Direito Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980. p. 43)  
34

 Ibidem, p. 53-54. 
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defini-las. Em outra passagem da obra, completa o seu raciocínio, ao salientar 

que esse princípio atua defensiva e ativamente: defensivamente, impedindo o 

exercício das pretensões, que é a função mais antiga (função de controle); ou 

ativamente, criando deveres não previstos contratualmente (função 

integrativa)35.  

O Código de Defesa do Consumidor consagra o princípio da boa-fé 

objetiva como linha teleológica de interpretação, no seu art. 4o, III e como 

cláusula geral36, no art. 51, IV. 

As principais características dos contratos de planos de saúde 

(longa duração temporal, posição de dependência do consumidor, simples 

aderência ao conteúdo contratual pré-estipulado pelo fornecedor) acabam por 

estimular a utilização da vertente objetiva da boa-fé, tanto pelos tribunais como 

pelos operadores do direito em geral. Esse princípio atua nos contratos de 

seguro-saúde com toda a sua força, em todos os momentos da relação 

contratual (nas fases pré-contratual, de execução do contrato e de pós-

eficácia), como fonte de novos deveres especiais de conduta, como causa 

limitadora do exercício de direitos subjetivos e também como fonte de 

interpretação ética do contrato.  

Das funções da boa-fé, a mais utilizada é a função interpretativa, 

tanto nos contratos em geral, como nos contratos de plano de saúde. Como já 

explicitado anteriormente, os contratos de assistência à saúde são contratos de 

                                                 
35

 Couto e Silva, ibidem, p. 66. Nessa passagem, o doutrinador deu os fundamentos da “teoria 
do adimplemento substancial”, bastante divulgada no Superior Tribunal de Justiça através dos 
votos do Ministro Ruy Rosado de AGUIAR, discípulo direto de Couto e Silva. Nas palavras do 
autor, o princípio atua ativamente “criando deveres, podendo inclusive restringir o princípio de o 
cumprimento ser completo ou integral, permitindo outra solução. É a doutrina do adimplemento 
substancial, estabelecida por Lord Mansfield em 1779, no caso Boone v. Eyre, isto é, em certos 
casos, se o contrato já foi adimplido substancialmente, não se permite a resolução, com a 
perda do que foi realizado pelo devedor, mas atribui-se um direito de indenização ao credor.” 
(p. 68) 
36

 Sobre cláusulas gerais, Cláudio Luiz Bueno de Godoy, de modo candente, afirma que 
“Arrisca-se a dizer, portanto, que as cláusulas gerais, a uma, são não só modernas como pós-
modernas, pois respondem, precisamente, às necessidades de uma sociedade plenas de 
relações diversificadas, setorizadas e complexas; e, a duas, não causam, mas antes 
concorrem, se adequadamente aplicadas (...), e porque evitam exacerbada multiplicação 
legislativa, ao comum reclamo por segurança jurídica (...). Ela não é um mal ao hodierno 
estágio da ciência jurídica e, no caso concreto, à dinâmica do direito contratual. Pelo contrário.” 
(GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Terceirização nos serviços prestados na área de saúde. In: 
SILVA, Beatriz Tavares da (coord.) Responsabilidade civil na área de saúde. São Paulo: 
Saraiva, 2007. p. 189-190) 
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adesão, preparados de maneira unilateral e prévia pela operadora. Muitas 

cláusulas são ambíguas e propiciam dúvidas sobre o seu real significado. 

Nesse caso deve-se preferir o significado que a boa-fé aponte como mais 

razoável. As regras de interpretação constantes do art. 423 do CC/2002 

(“Quando houver nos contratos de adesão cláusulas ambíguas ou 

contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente”), 

do art. 47 do CDC (“As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira 

mais favorável ao consumidor”) e do art. 54, § 3o do CDC37, têm por 

fundamento a boa-fé-objetiva e indicam qual o sentido mais justo e razoável 

que deve ser adotado38.  

Ainda no que tange à função interpretativa, Judith Martins-Costa 

considera a boa-fé como “cânone hermenêutico-integrativo”, “hábil ao 

preenchimento de lacunas, uma vez que a relação contratual consta de 

eventos e situações, fenomênicos e jurídicos, nem sempre previstos ou 

previsíveis pelos contratantes”39. Mario Bessone, destacando a questão da 

integração, explica que o termo “interpretação” não pode ser empregado para 

designar o que o juiz faz quando preenche lacunas do contrato, valorando 

eventualidades ignoradas pelos contraentes, para evitar que o adimplemento 

cause injustificado enriquecimento de uma das partes. Nesses casos, a 

atividade do juiz é realmente de “construção” do contrato, integração da sua 

disciplina e os instrumentos para tal construção são os indícios de juízo 

segundo a “Treu und Glaube” (boa-fé) experimentados pela jurisprudência 

alemã40. 

                                                 
37

 O princípio da interpretação contra o predisponente está implícito no CDC no art. 54, § 3
o
, 

que determina que “Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com 
caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor”. Na 
realidade, se, de acordo com o art. 47 do CDC toda cláusula contratual deve ser interpretada 
em favor do consumidor, com maior razão isto deve se dar nos contratos de adesão. 
38

 Nesse sentido: “Direito Civil. Contrato de seguro-saúde. Transplante. Cobertura de 
tratamento. Cláusula dúbia e mal redigida. Interpretação favorável ao consumidor. Art. 54, §4

o
, 

CDC. (...) Recurso não conhecido.” (REsp 311.509/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 
julgado em 03/05/2001). 
39

 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no Direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000. p. 428. 
40

 ALPA, Guido; BESSONE, Mario; ROPPO, Enzo. Rischio contrattuale e autonomia privata. 
Napoli: Jovene, 1982. p. 357: “l‟attività del giudice è piuttosto „construction‟ del contrato, 
integrazione della sua disciplina che si rende necessária per ovviare ad una „sort of gap taht 
must be filled‟ (...). E gli strumenti di tale „construction‟ non sono cosa diversa dagli indici di 
giudizio secondo „Treu und Glaube‟ sperimentati dalla giurisprudenza tedesca”. 
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O segundo comando em que se desdobra o princípio da boa-fé 

estabelece que os direitos e deveres das partes não são, para cada uma, 

apenas o de realizar a prestação estipulada no contrato, eventualmente 

acrescida de outros deveres previstos pelas partes. A boa-fé impõe a 

observância de muitos outros deveres de conduta, que foram percebidos a 

partir da análise da obrigação numa perspectiva dinâmica, como fenômeno 

complexo ou sistêmico, tal como preconizado no Brasil por Clóvis do Couto e 

SILVA41. 

Os contratos de plano de saúde, que são de longa duração, 

baseados na confiança das partes e no convívio reiterado, aconselham que a 

relação obrigacional seja vista na sua totalidade, de forma dinâmica,  

 

“pois a análise estática do contrato levaria a considerar um 
hiato, um vácuo, uma inexistência de obrigações do 
fornecedor, enquanto não ocorresse o evento futuro e incerto 
(doença). Mesmo antes do vencimento, antes da ocorrência do 
evento segurado, mesmo antes de concluído o negócio, já 
estão as partes vinculadas a uma série de atos, de deveres 
gerais de conduta, obrigações acessórias em relação à 
obrigação principal, condutas não menos importantes para o 
bom cumprimento das obrigações (...)”42.  

 

Em resumo, a relação obrigacional numa perspectiva complexa, 

engloba não só a obrigação principal e outros deveres contratuais. Ela também 

é integrada por uma série de deveres anexos de conduta (também chamados 

de laterais, acessórios ou correlatos), que a boa-fé objetiva impõe. Judith 

MARTINS-COSTA, fundada em lições de Julio de Almeida Costa, destaca que 

esses deveres  

 

“são derivados ou de cláusula contratual, ou de dispositivo de 
lei „ad hoc‟ ou da incidência da boa-fé objetiva. Podem situar-se 
autonomamente em relação à prestação principal, sendo dito 
„avoluntarísticos‟ nos casos de inidoneidade da 
regulamentação consensual para exaurir a disciplina da relação 
obrigacional entre as partes. São ditos, geralmente, „deveres 
de cooperação e proteção dos recíprocos interesses‟, e se 

                                                 
41

 SILVA, Clóvis do Couto e. A obrigação como processo. José Bushatsky, 1976. 
42

 MARQUES, Cláudia Lima Abusividade nos contratos de seguro-saúde e de assistência 
médica no Brasil. Ajuris, n. 64, p. 74.  
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dirigem a ambos os participantes do vínculo obrigacional, 
credor e devedor”43 (grifos nossos).  

 

Os deveres laterais são numerosos. Com relação aos contratos de 

plano de saúde, a doutrina destaca três principais deveres laterais: o dever de 

informação, o de colaboração e o de cuidado. 

O dever de informar é de suma importância principalmente na fase 

pré-contratual, momento no qual o consumidor escolhe o melhor dos planos 

para atender as suas expectativas e as da sua família, de acordo com a 

cobertura oferecida, a carência, as exclusões, etc. A operadora tem de dar ao 

consumidor a oportunidade de conhecer exatamente o tipo de contrato que 

está celebrando (art. 46 do CDC)44. A jurisprudência, atenta à vulnerabilidade 

especial do consumidor nos contratos de plano de saúde, tem imposto à 

empresa fornecedora o dever de informar o leigo, bem como o de informar-se a 

respeito do estado de saúde do consumidor. Essa tendência jurisprudencial 

pode ser constatada em vários acórdão do STJ, dentre eles no REsp 

86.095/SP, julgado em 22.04.1996, da lavra do Min. Ruy Rosado de AGUIAR: 

 
 “A empresa que explora planos de saúde e admite associado 
sem prévio exame de suas condições de saúde, e passa a 
receber as suas contribuições, não pode, ao ser chamada ao 
pagamento de sua contraprestação, recusar a assistência 
devida sob a alegação de que o segurado deixara de prestar 
informações sobre o seu estado de saúde. 
O segurado é um leigo, que quase sempre desconhece o real 
significado dos termos, cláusulas e condições constantes dos 
formulários que lhe são apresentados. Para reconhecer a sua 
malícia, seria indispensável a prova de que: (1) realmente, fora 
ele informado e esclarecido sobre o conteúdo do contrato de 

                                                 
43

 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no Direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000, p. 438-439. 
44

 Com relação ao dever anexo de informação, Cláudia Lima MARQUES ensina que houve 
uma inversão de papéis na sociedade de consumo: “a imposição pelo Código de Defesa do 
Consumidor (arts. 30, 31, 8, 9 e 10) ao fornecedor do dever de informar sobre o produto ou 
serviço que oferece (suas características, seus riscos, sua qualidade) e sobre o contrato que 
vinculará o consumidor, inverteu a regra do „caveat emptor‟ (que ordenava ao consumidor uma 
atitude ativa: se quer saber detalhes sobre o plano de saúde, informe-se, descubra o contrato 
registrado em Cartório no Rio de Janeiro ou São Paulo ... atue ou nada poderá alegar) para a 
regra do „caveat vendictor‟ (que ordena ao vendedor ou corretor de planos de saúde que 
informe sobre o conteúdo deste, riscos exclusões, limitações, etc.). Estabeleceu-se, assim, um 
novo patamar de conduta, de respeito no mercado, que não admite mais sequer o „dolus 
bonus‟ do vendedor de planos de saúde ou do atendente das filiais da empresa, face ao dever 
legal.” (MARQUES, Cláudia Lima Abusividade nos contratos de seguro-saúde e de assistência 
médica no Brasil. Ajuris, n. 64, p. 56) 
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adesão, e, ainda, (2) estivesse ciente das características de 
sua eventual doença, classificação e efeitos. 
A exigência de um comportamento de acordo com a boa-fé 
recai também sobre a empresa que presta a assistência, pois 
ela tem, mais do que ninguém, condições de conhecer as 
peculiaridades, as características, a álea do campo de sua 
atividade empresarial, destinada ao lucro, para o que corre um 
risco que deve ser calculado antes de se lançar no 
empreendimento”. 

 

O consumidor não está isento do dever de informar corretamente o 

seu estado de saúde à seguradora, mas, como se trata de pessoa leiga, em 

seu favor milita uma presunção de boa-fé subjetiva que admite prova em 

sentido contrário por parte da operadora.45 

A publicidade, segundo o art. 30 do CDC, cria vínculos negociais e 

suas promessas devem ser cumpridas pela operadora. Há que se ressaltar 

também que o dever de informar não se restringe à fase das tratativas, mas 

vigora também nas fases de execução e de pós-eficácia: por exemplo, num 

passado recente, a questão da migração dos planos de saúde firmados 

anteriormente à Lei 9.656/98 deveria ter sido eficientemente informada aos 

consumidores. Esses contratos estavam na fase de execução, mas o dever de 

informação continuava muito importante.  

Ronaldo Porto MACEDO destaca que há necessidade de um fluxo 

constante de informações adequadas sobre a relação contratual para o 

consumidor: 

 

“A idéia de racionalidade limitada (bounded rationality) 
reconhece que os indivíduos não estão aptos a receber, 
armazenar e processar um grande volume de informações. 
Diante de decisões complexas, eles tendem a simplificar o 
problema e reduzir alternativas. Este conceito é de fundamental 
importância para a regulação dos contratos de consumo. As 
transações de consumo que importam em maiores quantias e 
valores, como por exemplo, a compra de um carro ou a 
contratação de um plano de saúde ou previdência privada, 
muitas vezes envolvem relações que se estendem por um 
longo período. Ademais elas costumam ter natureza complexa, 
visto que envolvem compromissos de crédito, contrato de 
serviço, garantias, assistência técnica prolongada, etc. É 

                                                 
45

 Hoje a questão das doenças pré-existentes está tratada no art. 11 da Lei 9.656/98, que 
estabelece que “é vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões pré-existentes à data 
da contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1

o 
do art. 1

o 
desta lei após vinte e 

quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o 
ônus da prova da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.” 
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improvável que os consumidores ao tempo em que firmam um 
contrato estejam aptos a prever, a planejar todas as possíveis 
contingências futuras. (...) Esta impossibilidade de planejar o 
futuro é uma característica geral dos contratos 
contemporâneos, em especial dos contratos relacionais de 
consumo. Nestes casos é necessário assegurar que a 
informação esteja disponível quando o problema ocorrer para 
ajudar as partes a ajustar, resolver a situação. Isto sublinha a 
importância do dever de informar “pós-contratual”que permite o 
desempenho da renegociação relacional”46. 

 

GHERSI, WEINGARTEN e IPPOLITO, atentos à posição de 

desequilíbrio contratual que os consumidores também suportam na Argentina, 

no âmbito da medicina pré-paga, manifestam preocupação relativa à falta de 

conhecimentos técnicos dos consumidores na área médica e à importância do 

dever de informação:  

 

“En cuanto al receptor (consumidor o usuario), de por si se 
encuentra en una situación de inferioridad cultural – carece de 
conocimientos científicos de la matéria médica – frente a uma 
necesidad de medicina, pues la cobertura  médico-asistencial 
es um imperativo del hombre y su grupo familiar, máxime hoy 
ante la ausencia de del Estado em la salud pública. Esto 
prácticamente lo coloca no solo em desigualdad frente a 
contratación sino que además lo enquadra dentro de los 
sujetos descriptos por él art. 954 del Cód. Civil, o com mayor 
precisión por la res. 543 del Consejo de Europa al decir que se 
trata de um “grupo social particularmente vulnerable”; si a esto, 
además (...) le agregamos la nota de mal informado, lo 
convertimos em um minusválido”47. 

 

Traz-se aqui dois interessantes julgados48, um do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul e outro do Superior Tribunal de Justiça, que 

corretamente aplicaram o princípio da boa-fé objetiva, destacando a 

importância da informação para o consumidor dos seguros-saúde: 

 

“Civil – Seguro-saúde (...) A ausência de explicação conceitual, 
ao nível do homo medius, do verdadeiro significado de doença 
crônica, também conduz a iniqüidade da cláusula e a torna 
abusiva. Não se compreende que num contrato como o que 
assinam os segurados da (...) não são esclarecidos estes 

                                                 
46

 MACEDO, Ronaldo Porto. Direito à informação nos contratos relacionais de consumo. 
Revista de Direito do Consumidor, n. 35, p.117-118, julho/setembro de 2000. 
47

 GHERSI, Carlos Alberto; WEINGARTEN, Célia; IPPOLITO, Silvia C.. Contrato de medicina 
prepaga. 2. Ed. Buenos Aires: Astrea, 1999. p. 64. 
48

 Retirados do prefácio da obra de FABIAN, Christoph. O dever de informar no Direito Civil. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 19 e 24. 
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pontos importantes que dizem respeito a abrangência das 
exclusões da cobertura. A inespecificidade e a falta de conceito 
tornam a cláusula passível de anulabilidade, a teor do art. 115 
do Código Civil. Tal dispositivo encontra redação mais clara e 
moderna no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do 
Consumidor, mas ambos buscam praticamente o mesmo 
escopo, que é o de proteger uma das partes da relação 
contratual contra o arbítrio da outra. Apelo provido.” (Ap. 
598427227, TJRS, Rel. Carlos Alberto Bencke, j. 08.04.1999) 
 
“Seguro de assistência médico-hospitalar – Plano de 
assistência integral (cobertura total) assim nominado no 
contrato – As expressões „assistência integral‟ e „cobertura 
total‟ são expressões que têm significado unívoco na 
compreensão comum, e não podem ser referidas num contrato 
de seguro esvaziadas do seu conteúdo próprio, sem que isso 
afronte o princípio da boa-fé nos negócios. Recurso especial 
não conhecido” (REsp 26.456-2/SE, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 
13.08.2001 

 

O dever anexo de cooperação consiste na obrigação das partes de 

colaborar na execução do contrato, agindo com lealdade e sem obstrução. No 

que tange às operadoras de planos de saúde, esse dever traduz-se em não 

dificultar para o consumidor o adimplemento contratual, impondo, por exemplo, 

restrições de horário e local que dificultem o pagamento. Da mesma forma, o 

dever de colaboração deve ser compreendido no sentido da operadora não 

dificultar o acesso do consumidor aos seus direitos. Deve a operadora abster-

se de usar expedientes maliciosos, como  

 

“exigir uma grande série de autorizações, documentos, 
solicitações só retiráveis em determinados locais, em 
determinada hora e por decisão arbitrária do próprio 
fornecedor, exigir comunicações imediatas ou em curto espaço 
de tempo em matérias que envolvem a integridade física, 
psíquica da pessoa e seus familiares, e ainda mais, exigindo 
esta atuação contratual sob pena de perda dos direitos 
contratuais.”49  

 

Christian FABIAN cita interessante julgado do Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso do Sul que, a uma só vez, salientou a necessidade de respeito 

aos deveres de informação e cooperação:  

 

                                                 
49

 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor. 4
. 
ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2002. p. 197. 
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“Foi firmado um contrato de seguro em que o segurado 
declarou, na data da assinatura da avença, que faz remissão 
às condições gerais da apólice. A complementação do 
contrato, onde constam as cláusulas gerais, chegou ao 
conhecimento do segurado sete meses após a assinatura. O 
Tribunal decidiu que o segurado fica desobrigado das 
condições gerais, porque não foi possível para ele conhecer as 
condições antes da contratação.”50  

 

Esse autor estudou o dever de informação no sistema jurídico 

brasileiro, tendo como alicerce sua formação jurídica alemã. Naquele país 

prefere-se subdividir o dever de informação em outros deveres, dentre eles o 

de “aconselhamento” e o de “esclarecimento simples”. 

O dever de esclarecimento imporia ao fornecedor a obrigação de 

bem explicar o contrato, suas características e peculiaridades, o preço, a forma 

de utilização do serviço, bem como a sua qualidade. Já o dever de 

aconselhamento estaria situado num patamar mais elevado de exigência:  

 

“também ocorre um dever de informar mais amplo quando a 
parte obviamente não tem experiência negocial no assunto 
contratual. Nesta situação, o vendedor deveria esclarecer se a 
coisa vendida é imprópria para a finalidade contratual”51.  

 

No direito bancário, por exemplo, esse dever carrearia aos bancos a 

obrigação de informar ao consumidor sobre os melhores negócios, as melhores 

aplicações, segundo o interesse do cliente, e as mais rentáveis no momento52. 

Outro exemplo desse dever pode ser observado na relação advogado-cliente: o 

primeiro tem o dever profissional de aconselhar o segundo acerca das 

melhores possibilidades de cada via judicial passível de escolha, para a 

satisfação do seu desiderato. Do mesmo modo, o médico deve esclarecer ao 

paciente a relação custo-benefício do tratamento escolhido, bem como dos 

efeitos colaterais de medicamento por ele receitado53. 

Nos planos de saúde, o dever de aconselhamento impõe às 

operadoras o dever de fornecer todas as informações necessárias para que o 

                                                 
50

 FABIAN, Christoph. O dever de informar no Direito Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2002. p. 117-118. 
51

 FABIAN, Christoph. O dever de informar no Direito Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2002. p. 123.  
52

 Ibidem, p. 124. 
53

 Nesse sentido, Judith MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no Direito privado. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2000. p. 439. 
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consumidor possa eleger, entre as diversas opções existentes no mercado, a 

que lhe seja mais favorável.54 

O dever anexo de cuidado tem por finalidade preservar o co-

contratante de danos à sua integridade pessoal (física e moral) e patrimonial. 

Esse dever, atualmente, tem importante significado nos contratos de plano de 

saúde, pois permite a responsabilização das operadoras por imperícias 

médicas cometidas pelos prestadores de serviço credenciados. A 

jurisprudência vem reiteradamente considerando que se as operadoras optam, 

por questão de lucratividade, por prestar a assistência médica aos 

consumidores através de terceiros, organizando uma rede de médicos e 

empresas, os riscos profissionais devem ser por ela suportados. Vê-se hoje a 

existência de uma obrigação que vincula o executor direto do serviço (por 

exemplo, o médico que realizou a cirurgia) e o fornecedor indireto (empresas 

operadoras de plano de saúde), sendo que os leading cases do STJ são os 

REsp n. 164.084-SP (Rel. Min. Aldir Passarinho) e o REsp n. 138.059-MG (rel. 

Min. Ari Pargendler)55. O tema será abordado novamente no capítulo X deste 

estudo. 

Por fim, a última das funções da boa-fé é a função de controle, de 

delimitação do exercício de direitos subjetivos. Está ligada à idéia de autonomia 

privada (que é controlada por meio da boa-fé) e à de abuso de direito (art. 187 

do CC/2002), pois determina que as partes, no exercício de um direito, não 

possam exceder os limites impostos pela boa-fé, sob pena de procederem 

ilícita ou antijuridicamente. Tais limites estão vinculados à idéia de exercício 

moderado do direito, exercício não excessivo, equilibrado, como explica 

Fernando NORONHA:  

 

                                                 
54

 Nesse sentido, MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor. 4
. 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 193. 
55

 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor. 4
. 
ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2002. p. 407. Observe-se as ementas desses julgados, em que fica clara 
a solidariedade dos fornecedores do serviço médico:  
“Civil e Processual Civil – Ação Indenizatória – Plano de Saúde – Alegação de erro de 
diagnóstico no atendimento pela rede credenciada (...) I – A prestadora de serviço de plano de 
saúde é responsável concorrentemente, pela qualidade de atendimento oferecido ao 
contratante em hospitais e por médicos por ela credenciados, aos quais aquele teve de 
obrigatoriamente recorrer sob pena de não fruir da cobertura respectiva.” 
“Civil – Responsabilidade Civil – Prestação de serviços médicos. Quem se compromete a 
prestar assistência médica por meio de profissionais que indica, é responsável pelos serviços 
que estes prestam. Recurso especial não conhecido.”  
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“o que importa assinalar é, primeiro, que a boa-fé exige de 
cada parte que, ao exercer os seus direitos, haja com 
moderação, e segundo, que se a discricionariedade concedida 
aos particulares constitui a sua esfera de autonomia privada, a 
boa-fé, agora, terá uma função de limite a tal autonomia”56. 

 

Sob essa ótica, a boa-fé objetiva tem grande aplicação 

jurisprudencial, sendo utilizada com freqüência como limite a determinar o 

abuso de cláusulas inseridas nos contratos57.  

São inúmeros os exemplos de cláusulas abusivas inseridas nessa 

espécie contratual. Devem ser lembradas as “cláusulas de cancelamento” 

bilateral imotivado, que permitem uma vantagem excessiva ao fornecedor, o 

qual pode embolsar durante anos a contraprestação do consumidor e liberar-se 

do vínculo no momento em que a contraparte mais necessite da prestação 

médica. Outro exemplo que bem demonstra o exercício excessivo e 

desequilibrado do direito, é o da cláusula contratual que impõe período de 

carência igual ao período de atraso no pagamento. A medida é desarrazoada, 

ainda mais se for considerado que grande parcela dos consumidores paga 

suas prestações em dia, mas, ocasionalmente, tem algum problema para o seu 

adimplemento. A solução encontrada pela Lei 9.656/98, no art. 13, II, de 

permitir a suspensão do atendimento somente após 60 dias de atraso 

(consecutivos ou não), contados num período de 12 meses, parece mais justa, 

condizente com a natureza dos serviços prestados pelas operadoras e com a 

relevância do bem envolvido (a saúde dos consumidores). 

O Código de Defesa do Consumidor, no seu art. 51, traz um rol 

exemplificativo de cláusulas abusivas e, no inciso IV, estabelece uma cláusula 

geral que proíbe de maneira ampla todas as disposições que “estabeleçam 

                                                 
56

 NORONHA, Fernando. O Direito dos contratos e seus princípios fundamentais. São Paulo: 
Saraiva, 1994. p. 173. Esse autor agrupa os casos de exercício abusivo de direitos em três 
categorias: a) desleal exercício de direitos; b) desleal não-exercício de direitos e c) desleal 
constituição de direitos (p. 176-177). 
57

 Saliente-se que seguiu-se nesse tópico o posicionamento de Heloisa Carpena Vieira Mello, 
in Seguro-saúde e Abuso de Direito, RDC 26/99-102, que considera que o CDC utilizou a figura 
do abuso de direito para definir a abusividade das cláusulas contratuais. Ressalta-se, 
entretanto, conforme João Neumann Marinho da Nóbrega, que a doutrina não é unânime nesta 
questão, preferindo alguns autores aproximá-las do instituto da lesão, e outros à violação da 
boa-fé objetiva. (MELLO, Heloisa Carpena Vieira de. Seguro-saúde e abuso de direito. Revista 
de Direito do Consumidor, n. 26, p. 137).  
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obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 

desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé e equidade”. As 

expressões boa-fé e eqüidade têm sentido amplo e dão larga margem de 

atuação ao juiz para a concretização do conceito diante de cada caso, para o 

alcance da justiça contratual. As cláusulas abusivas são sancionadas com a 

nulidade, de acordo com o caput do art. 51. 

    

 

B). O DESEQUILÍBRIO DO SISTEMA PROVOCADO PELA IMPUTAÇÃO À OPERADORA DE 

CARGAS EXCESSIVAS.  

 

O problema que agora será abordado e que foi percebido com 

acuidade por LORENZETTI, se refere à segunda forma de provocar o 

desequilíbrio objetivo do sistema dos planos de saúde: a imputação às 

operadoras de cargas excessivas que logo se voltam contra os contratantes 

integrantes da rede. Trata-se do reverso da moeda. 

Não é possível esquecer-se do outro pólo da relação, ou seja, das 

operadoras dos planos de saúde e da necessidade de manutenção da sua 

saúde financeira, para que o sistema continue bem funcionando. A imposição 

às operadoras de cargas que não tenham sido alocadas nos cálculos atuariais 

para obtenção do valor da contraprestação dos segurados faz com que as 

“engrenagens girem em falso”, produzindo um prejuízo financeiro e um 

problema nacional, com milhares de segurados desamparados, sem a 

assistência que buscaram com o plano de saúde. Isso se dá, por exemplo, 

quando se anulam todas as cláusulas que delimitam os riscos cobertos pela 

seguradora58. 

A correspectividade objetiva das prestações, nos contratos de plano 

de saúde há que ser analisada durante todo o tempo do contrato, ao longo de 

seu desenvolvimento, sob pena de ruptura do sistema. É necessário ainda que 

haja uma  

                                                 
58

 LORENZETTI, Ricardo. Redes contractuales: conceptualización jurídica, relaciones internas 
de colaboración, efectos frente a terceros. Revista de Direito do Consumidor, n. 28, p. 40. 
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“correspectividade sistemática das prestações”, que deve ser 
entendida como “la reciprocidad existente entre lo que cada 
uno de los integrantes del sistema paga y lo que lo sistema 
puede satisfacer de acuerdo com su racionalidad econômica”.  

 

Frente a esse fenômeno, aparece o seguinte problema: como 

encontrar uma fórmula que harmonize os preços pactuados no contrato, no 

momento do seu nascedouro, com os avanços tecnológicos que surgem com o 

passar dos anos?  

Em outras palavras, diante do desenvolvimento tecnológico, como 

deve ser solucionado o embate que surge, tendo de um lado o consumidor, 

defendendo a incorporação pela operadora dos novos tratamentos e 

equipamentos, sem aumentar o preço; do outro, a operadora, exigindo o 

aumento dos preços para que sejam incorporadas as novas tecnologias?  

Em resposta a essa pergunta, LORENZETTI afirma que os contratos 

de longa duração requerem uma permanente adaptação, uma cooperação 

renegociadora contínua, com vista à manutenção do equilíbrio da rede. Essa 

espécie de negócio jurídico, segundo o autor, exige que a comutatividade seja 

interpretada através de um conceito relacional e dinâmico, que capte o fato de 

que as transformações tecnológicas na área médica geram um impacto na 

relação de equivalência:  

 

“si la empresa dice que hay una nueva enfermedad, o 
tecnologia, o listado de médicos y suministra aténcion por um 
nuevo precio, el conflicto se produce porque se afecta la 
relación precio/calidad pactuada inicialmente”59. 

 

Para LORENZETTI, as mudanças tecnológicas têm sim de ser 

incorporadas ao vínculo para que os serviços atendam a justa expectativa dos 

consumidores, e as operadoras se desincumbam de seu dever de ofertar aos 

seus clientes as melhores alternativas no tratamento à saúde. Porém, alerta o 

doutrinador que tal alteração deve ser feita preservando-se a relação de 

equivalência estabelecida na celebração do contrato. Isso significa que a 

                                                 
59

 LORENZETTI, Ricardo Luis. Los servicios de salud. Congresso Inter-Americano de Direito do 
Consumidor, 1, março de 1998, Gramado. Anais... Gramado: Revista da Associação dos Juízes 
do Rio Grande do Sul, 1998. p. 292-293. 
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prestação a cargo do consumidor poderia ser majorada, com vista à 

preservação da comutatividade. 

Como ele próprio reconhece, avaliar essa relação econômica entre o 

preço pago mensalmente pelo consumidor e os benefícios concedidos, após 

vários anos de desenvolvimento do vínculo, não é simples. Uma das 

alternativas para se verificar se o preço imposto pela operadora ao consumidor, 

em contrapartida ao câmbio tecnológico, é justo e capaz de preservar a relação 

de equivalência entre as prestações das partes, seria 

 

“a través del standard del consumidor medio, examinando si un 
consumidor de esas características contrataría en las 
condiciones que se presentan. De tal manera, si la empresa 
quiere modificar el vinculo porque ofrece nuevos médicos, otras 
tecnologias, por un precio distinto a una persona con la que 
tiene una relación contractual prolongada, puede obternerse un 
índice de razonabilidad analizando si un consumidor actual 
contrataria en esas condiciones”60 

 

LORENZETTI propõe ainda a utilização de dois critérios 

complementares para a avaliação do equilíbrio contratual diante das inovações 

na área médica: (a) o dever das operadoras de adaptar os contratos às 

modificações tecnológicas não pode ser interpretado de uma maneira tão 

ampla que permita à operadora unilateralmente substituir um plano antigo por 

um plano novo, pois, caso isso ocorra, estar-se-á alterando substancialmente 

as condições do contrato antigo, cuja vigência deve ser assegurada; e (b) a 

atenção para que as alterações sejam generalizadas, isto é, colocadas à 

disposição de todos os consumidores antigos – pretende-se com isso evitar 

critérios discriminatórios baseados nas condições pessoais de alguns 

afiliados61.  

GHERSI, WEINGARTEN e IPPOLITO, também argentinos, 

discordam parcialmente da posição defendida por LORENZETTI. Com relação 

à decisão de assumir as transformações tecnológicas, dizem que isso é um 

imperativo à operadora, que não pode recusar-se a absorvê-los, sob pena de 

ser responsabilizada pelos prejuízos causados aos usuários: 

                                                 
60

 Ibidem, p. 295. 
61

 LORENZETTI, Ricardo Luis. Los servicios de salud. Congresso Inter-Americano de Direito do 
Consumidor, 1, março de 1998, Gramado. Anais... Gramado: Revista da Associação dos Juízes 
do Rio Grande do Sul, 1998. p. 295-296. 
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“Entendemos que ésta es una situación que no puede quedar 
unilateralmente en manos de la empresa y trataremos de dar 
nuestros fundamentos: el primero es que la atención médico-
asistencial en si misma entraña la obligación de utilizar 
metodologias y técnicas actualizadas, pues de lo contrario se 
vería seriamente comprometida la responsabilidad del médico y 
de la empresa, ya que el objetivo de la prestación es actuar, 
minimamente, sin la omisión de diligencias en cuanto a la 
naturaleza de la obligación y las circunstâncias de persona, 
tiempo y lugar.(...) 
En segundo lugar, si el ofrecimiento de los servicios era el 
adecuado y acorde con el conocimiento científico y tecnológico 
en el momento de la subscrición del contrato para la 
incorporación al sistema, esto contiene implícitamente la 
obligación de mantener actualizado el nivel de prestaciones. 
En lo atinente al momento en que debe operarse la decisión, si 
bien ésta es una evaluación muy dificil de hacer en abstracto, 
podemos señalar como regla general que la empresa tiene la 
prioridad de seleción del momento; sin embargo, se ésta no se 
concreta, entendemos que existe um derecho del usuário a 
reclamarla, aun com fijación de plazo por via judicial”62  

 

Ou seja, vê-se que até este ponto os autores não divergem de modo 

essencial. Todos concordam que as inovações devem sim ser assumidas pela 

operadora, que ela deve utilizar a tecnologia e os conhecimentos médicos 

existentes no momento da prestação do serviço, e não aqueles disponíveis na 

época da celebração do contrato (que pode ter sido firmado décadas atrás).  

O objeto da celeuma está realmente na assunção do custo. Para 

GHERSI, WEINGARTEN e IPPOLITO, a majoração da contraprestação deve 

ser arcada pela operadora: 

 

“no nos cabe ninguna duda que debe ser soportado por la 
empresa, y de ninguna manera debe materializarse en un 
incremento valorativo de la cuota. Esto es así por varias 
razones: a) está dentro del denominado riesgo-costo 
empresário; b) al incorporar al usuário, asumió la obligación 
implícita de un adecuado servicio, es decir que tácitamente 
estaba involucrada la actualización tecnológica (...); y c) la 
incorporación constante de nuevos usuarios, va financiando la 
incorporación tecnológica. En última instancia, el cálculo 
actuarial – como en los seguros – demuestra que la expectativa 
de servicios es menor que la masa de dinero incorporada”63 

                                                 
62

 GHERSI, Carlos Alberto; WEINGARTEN, Célia; IPPOLITO, Silvia C.. Contrato de medicina 
prepaga. 2. Ed. Buenos Aires: Astrea, 1999. p. 43-44. 
63

 GHERSI, Carlos Alberto; WEINGARTEN, Célia; IPPOLITO, Silvia C.. Contrato de medicina 
prepaga. 2. Ed. Buenos Aires: Astrea, 1999. p. 44. 
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A solução preconizada pela tríade de autores, sem sombra de 

dúvida, protege os consumidores e põe freio na busca de ganhos exorbitantes 

das operadoras. Eles destacam ainda que é necessário considerar que a 

medicina pré-paga substitui a função que originalmente cabe ao Estado, 

encarregado pela Constituição Federal de executar o direito de todos à saúde 

(art. 196, da CF), motivo pelo qual as operadoras se convertem em agentes 

sociais da saúde, o que, de alguma maneira, contradiz os princípios da 

iniciativa privada empresarial64. 

Entende-se que a solução encontrada por GHERSI, WEINGARTEN 

e IPPOLITO é ótima, pois atende aos reclamos constitucionais de proteção ao 

consumidor e à função social dos contratos, negócios jurídicos esses que 

devem ter utilidade social e ser voltados para a realização dos direitos 

fundamentais da pessoa humana. Entretanto, é forçoso salientar que ela parte 

de um pressuposto que pode não estar presente no caso concreto. 

Explica-se: os autores, tal como a maior parte da doutrina nacional, 

mostram um grande ceticismo quanto à atuação das empresas de assistência à 

saúde. Partem do pressuposto de que os cálculos atuariais por elas realizados 

já embutem todos os valores que surgirão com o passar dos anos, a título de 

avanço na área da saúde, e que o incremento na carteira de consumidores 

seria por si só suficiente para manter o equilíbrio do sistema. Em síntese, 

defendem que as operadoras sabem exatamente o negócio que celebram e 

que não são “ingênuas” ao ingressar nesse ramo de atividade. Tudo seria 

meticulosamente calculado, para que nunca perdessem seus lucros. 

De fato, após o estudo da doutrina argentina, conclui-se que a 

conduta das operadoras de medicina pré-paga não tem sido merecedora de 

elogios tanto no Brasil,quanto em outros países, como Argentina e Chile65. 

Entretanto, essa constatação não autoriza a erigir como regra geral a 

existência de má-fé em todas as condutas dessas empresas, e a pressupor 

que nos cálculos atuariais todos os futuros avanços tecnológicos estejam 

                                                 
64

 Nesse sentido, op. cit., p. 45. 
65

 Refere-se ao Chile nesta passagem, pois os artigos e obras consultados fazem menção a 
diversos julgados chilenos, que indicam a existência de abusividade em cláusulas dos 
contratos de seguro-saúde celebrados naquele país.  
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computados, e que o ingresso de novos clientes suportaria o incremento dos 

custos surgidos com o passar dos anos.  

O aumento dos preços dos medicamentos e dos exames em 

decorrência da modernização do aparato tecnológico não pode ser 

simplesmente transferido às operadoras, de modo automático e simplista, sem 

o correspondente aumento da contraprestação do consumidor. O ponto 

nevrálgico do problema está justamente nos cálculos atuariais: se se constatar 

que os cálculos realizados pela empresa, à época da celebração contratual, 

englobam eventuais câmbios advindos da modernização, e também 

consideram que o acréscimo dos clientes seja capaz de suportar o aumento 

dos preços, o equilíbrio do sistema estará resguardado da não transferência 

dos aumentos à massa dos clientes.  

Porém, como ressaltou LORENZETTI, tudo isso pode não ter feito 

parte dos cálculos atuariais. Consequentemente, parte dos ônus terão de ser 

arcados pelos consumidores, sob pena de falência da rede de contratos e 

prejuízo a milhares de segurados.  

Conclui-se que o foco de atenção dos operadores do Direito sempre 

deve estar na rede de contratos e na imperiosa manutenção do seu equilíbrio. 

Somente uma análise pormenorizada dos cálculos feitos pelas operadoras será 

capaz de detectar se o aumento do plano é legítimo, feito como medida de 

equilíbrio sistemático, ou se é realmente abusivo. Terão os operadores do 

Direito de se socorrer de especialistas na área econômica e atuarial, para que 

as engrenagens da rede mantenham o bom funcionamento, e os planos de 

saúde possam manter-se no mercado de forma hígida e saudável. 
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VIII.  AS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DOS CONTRATOS INDIVIDUAIS E 

COLETIVOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – OS PROBLEMAS REFERENTES À 

RESILIÇÃO E RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO. 

  

Uma vez colocadas as principais características dos planos de 

saúde e o seu modo de funcionamento, o que foi feito nos capítulos anteriores, 

torna-se possível o avanço em direção às controvérsias que selecionadas 

referentes à extinção dos contratos individuais1 e coletivos de planos de saúde 

por causas supervenientes à sua formação. 

Advirta-se, inicialmente, que esta análise se circunscreverá a duas 

causas específicas de encerramento do contrato: a resilição e a resolução por 

inadimplemento2, temas que foram tratados no art. 13 da Lei 9.656/98.   

 

A) A RESILIÇÃO DOS CONTRATOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS  

 

Resilição voluntária é uma forma de extinção contratual que consiste 

na dissolução do vínculo mediante a vontade que o criou. É termo importado do 

direito francês, não usualmente empregado no meio negocial, e é reservado 

para designar o desfazimento voluntário do contrato3. 

Pode ser bilateral, também chamada de distrato (art. 472, do CC), 

quando as partes por acordo resolvem desfazer-se do contrato, ou unilateral, 

quando se permite, em hipóteses excepcionais, que um dos contratantes 

rompa o vínculo sem a anuência do outro (art. 473, do CC). 

 

Para Orlando GOMES, a resilição bilateral é modalidade 
de revogação que se realiza pelo contratius consensus, 

                                                 
1
 Nesse capítulo usa-se o termo “contratos individuais” para designar as formas de contratação 

individual e familiar, em contraposição aos contratos coletivos (empresariais e por adesão).   
2
 Ressalte-se que foi empregada a terminologia adotada por Orlando Gomes para a extinção 

dos contratos por fatos supervenientes à sua formação (GOMES, Orlando. Contratos. 18
. 
ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 169-189). A observação tem sua razão de ser, na medida em 
que impera uma confusão terminológica nessa seara, sobrelevada pelo emprego tecnicamente 
inadequado no dia-a-dia forense do vocábulo “rescisão” para todos os fenômenos de extinção 
contratual por causa superveniente, no sentido amplo de “dissolução”. Reserva-se o termo 
“rescisão”, tal como explicado por Orlando Gomes, para os casos de extinção do contrato por 
lesão e estado de perigo, causas contemporâneas ao seu nascimento (op. cit, p. 183 e 188). 
3
 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos 

contratos. 3. ed., São Paulo: Atlas, 2003. v. II. p. 499. 
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sendo que as próprias partes deliberam dissolvê-lo 
mediante negócio extintivo. Alerta o autor que o “modo 

normal de resilição bilateral é o distrato, negócio jurídico pelo 
qual as partes, declarando conjuntamente a vontade de dar 
cabo do contrato, rompem o vínculo extinguindo a relação 
jurídica”, mas, conforme destaca, “também há a resilição 
convencional quando no próprio contrato se atribui a faculdade 
de resilir a qualquer dos contratantes”, quando então “apesar 
de se efetuar em virtude da declaração de vontade de um só 
dos estipulantes é, em verdade, convencional, porque resulta 
de acordo feito no momento da conclusão do contrato”4.  

 

Caio Mario da Silva PEREIRA, identificando o mesmo fenômeno, 

explica que  

 

“compreende-se na resilição voluntária a declaração unilateral 
de vontade, manifestada em conseqüência de cláusula 
ajustada em contrato bilateral, e que produz as conseqüências 
do distrato. A notificação é unilateral, mas a cessação do 
contrato é efeito da vontade bilateralmente manifestada”5.  

 

Trata-se de cláusula contratual bastante utilizada, por meio da qual 

se pactua que seja lícito a qualquer das partes, notificar a outra, para que o 

contrato seja imediatamente desfeito.  

A resilição unilateral, prevista no art. 473 do CC, é excepcionalmente 

permitida no ordenamento jurídico para espécies contratuais que envolvem 

confiança, e também nos contratos de execução continuada fixados por prazo 

indeterminado, como o analisado neste trabalho (com as ressalvas que serão 

expendidas). O contrato cessa pela manifestação volitiva unilateral. Ela incide 

em contratos como  

 

“o comodato, o mandato, o depósito, pela sua própria natureza, 
admitem a resilição unilateral. Os contratos de execução 
continuada, quando ajustados por prazo indeterminado, 
comportam a cessação mediante a denúncia promovida por um 
dos contratantes. Assim ocorre no fornecimento continuado de 
mercadorias, ou em alguns tipos de locação. O contrato de 
trabalho, por prazo indeterminado comporta a resilição 
unilateral, mas a Consolidação das Leis do Trabalho manda 

                                                 
4
 GOMES, Orlando. Contratos. 18

. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 184. 

5
 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004. v. 

III. p. 154. 
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observar o aviso prévio, variável em função do regime 
salarial.”6 

 
A extinção do contrato por resilição é disciplinada pelo art. 13 da Lei 

9.656/98, que se aplica aos planos individuais e familiares. Estabelece esse 

dispositivo que os contratos de assistência à saúde terão prazo mínimo de 

vigência de um ano, sendo que a partir da fluência desse lapso temporal, 

renovar-se-ão automaticamente e vigerão por prazo indeterminado. É proibida 

a recontagem de carências e a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no 

ato da renovação (art. 13, § único, I, da LPS). 

A denúncia unilateral dos planos individuais e familiares somente 

pode ser exercida pelo consumidor, ficando vedado o seu manejo pelas 

operadoras (art. 13, § único, II e III, da LPS). Atribui-se um direito potestativo7 

ao segurado, que a qualquer momento, a partir da vigência do contrato por 

prazo indeterminado, poderá resili-lo. Em outras palavras, exista ou não 

cláusula no instrumento contratual, autorizando o rompimento imotivado do 

vínculo, poderá o consumidor desligar-se do plano quando lhe aprouver, desde 

que esteja vigendo por prazo indeterminado.  

Considera-se que a lei, ao falar em denúncia unilateral, quis na 

verdade referir-se ao gênero “resilição voluntária”. Logo, estariam vedadas, 

quando exercidas por iniciativa da operadora, tanto a resilição bilateral – por 

meio da denúncia, quando existir em contrato cláusula que faculte a ambas as 

partes o rompimento do vínculo –, como a unilateral (sem previsão em 

contrato).  

BOTTESINI e MACHADO sustentam que a LPS, ao impedir que as 

seguradoras exerçam a denúncia unilateral, fez  

 

“desaparecer a liberdade de dar por resolvido o contrato, o que 
pode ser havido como disposição legal de duvidosa 
constitucionalidade, diante da liberdade de contratar e da 

                                                 
6
 Ibidem, p. 153.   

7
 “Em geral, nos contratos por tempo indeterminado, e de execução continuada, qualquer dos 

contratantes pode unilateralmente desvincular-se, dissolvendo-os. A indeterminação do tempo 
de duração do contrato ocasionaria a permanência infinita do vínculo, se não fosse facultado a 
qualquer das partes, através do ius poenitendi, desligar-se quando lhe aprouvesse. Assiste, 
assim, a cada um dos contratantes o direito potestativo de desvincular-se” (BESSONE, Darcy. 
Do Contrato: teoria geral. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 250). 
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inexistência de contrato perpétuo nem de obrigação legal de 
permanecer eternamente vinculado por contrato”8. 

    

Há argumento oposto. Como já mencionado, há uma séria razão 

para a inserção dessa regra na LPS: com a proibição de rescisão unilateral, 

foram proibidos por via reflexa os procedimentos discriminatórios que as 

operadoras realizaram no passado. Sabe-se que não foram poucos os casos 

de consumidores que pagaram pelo plano praticamente por toda a vida e, 

quando envelheceram, a empresa imotivadamente denunciara o contrato, o 

que lhe era permitido por expressa redação de cláusula contratual (abusiva, 

diga-se de passagem). O mesmo se passou com consumidores atingidos por 

doenças crônicas que, segundo a ótica das operadoras, lhes acarretavam 

muitas despesas.  

Isso significa que houve um avanço (e não uma 

inconstitucionalidade!) ao positivar-se na LPS a vedação da prática da resilição 

pelas operadoras, o que denota o reconhecimento legal da natureza relacional 

dos contratos de assistência à saúde, da peculiar posição de catividade dos 

consumidores e da confiança por eles depositada na manutenção do vínculo9. 

A lei reconheceu a relevância do fator tempo nas relações cativas de longa 

duração e também as maléficas conseqüências do “fator pressão” sobre os 

segurados10.  

                                                 
8
 BOTTESINI, Mauri Ângelo; MACHADO, Mauro Conti. Lei dos planos e seguros de saúde. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 136. 
9
 Nesse sentido, LOUREIRO, Francisco Eduardo. Planos e seguros de saúde. In: SILVA, 

Regina Beatriz Tavares da (coord.). Responsabilidade civil na área de saúde. São Paulo: 
Saraiva, 2007. p. 318-319. 
10

 MARQUES destaca que um valor até então considerado meta-jurídico, tem sido cada vez 
mais relevante na solução dos conflitos contratuais: a pressão. Cita Heinz Kötz, autor que ao 
tratar sobre o direito contratual europeu, afirmou que se um dos contraentes estiver em posição 
vulnerável de pressionado, de estruturalmente submisso, o exercício de determinados direitos 
por parte do outro contratante profissional, em posição de poder, poderá configurar abuso de 
direito ou um ato contrário aos bons costumes e à boa-fé exigida no tráfico jurídico. Nas 
palavras da autora: “A „pressão‟ está na estrutura do contrato, que garantindo riscos futuros, 
acaba por interessar ao consumidor quanto mais tempo durar e menos interessa à operadora, 
quanto mais tempo ou mais eventos de saúde ocorrerem. (...) Neste tipo de contrato, o 
interesse legítimo do consumidor é no sentido da continuidade da relação contratual. Interessa-
lhe, via de regra, a renovação contratual chegado o termo final do contrato (art. 13 da Lei) e, 
em princípio, que esta renovação se faça nos mesmos termos e condições da apólice inicial. Já 
o interesse também legítimo do fornecedor é lucrar com a sua atividade, mas sua atuação 
como co-contratante em relações de consumo está limitada pelo mandamento da boa-fé nestas 
relações, relações contratuais concluídas com um parceiro „ex vi lege‟ considerado vulnerável e 
tutelado de forma especial.”(MARQUES, Cláudia Lima. Planos privados de assistência à saúde: 
desnecessidade de opção do consumidor pelo novo sistema: opção a depender da 
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Há que se destacar que a renovação automática dos contratos após 

o período de um ano, com a proibição da cobrança de taxas, também foi uma 

medida benéfica para os segurados. Com ela evitou-se a prática da seleção de 

risco no momento da renovação, por meio da qual as operadoras cobravam 

taxas elevadas, com o objetivo de excluir os consumidores que não lhes 

interessassem economicamente11.  Nesse aspecto, a Lei 9.656/98 também foi 

avançada em comparação com a situação fática até então existente.  

Note-se que a redação do parágrafo único do art. 13 é omissa no 

que toca aos planos coletivos. Aparentemente, houve intenção de proibir a 

denúncia unilateral apenas para os contratos individuais e familiares, deixando 

a descoberto as contratações coletivas. Essa lacuna é particularmente 

prejudicial à massa de segurados. 

Os planos coletivos são aqueles nos quais há um representante da 

coletividade (geralmente uma pessoa jurídica que deseja a cobertura de um 

plano de assistência à saúde para os seus funcionários) que celebra o contrato 

com a operadora do plano de saúde. Esse instrumento é doutrinariamente 

denominado “contrato guarda-chuva”, e em geral, não existem contratos 

individuais escritos entre os consumidores (os funcionários segurados e 

dependentes) e a operadora do plano: muitas vezes, a eles são fornecidas 

apenas carteiras de identificação12. Esse esquema é especialmente 

interessante do ponto de vista econômico para as operadoras, em virtude do 

grande número de consumidores que angaria, sem os problemas e os custos 

advindos das negociações individuais. Por meio desses contratos coletivos, a 

massa de segurados assume uma posição de submissão ainda mais intensa, 

dada a total impossibilidade de escolha do prestador de serviços. 

                                                                                                                                               
conveniência do consumidor: abusividade de cláusula contratual que permite a resolução do 
contrato coletivo por escolha do fornecedor. Revista de Direito do Consumidor, n. 31, p. 148-
149) 
11

 Nesse sentido, GREGORI, Maria Stella. Planos de saúde: a ótica de proteção do 
consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 167.  
12

 Em franca violação aos preceitos instituídos no CDC acerca do dever de utilização de 
linguagem clara e acessível aos consumidores na redação das cláusulas contratuais, o § único 
do art. 16 afirma que nos planos individuais e familiares há a obrigação de se entregar uma 
cópia do contrato ao titular do plano, porém nada fala a respeito dos planos coletivos. Isso 
significa que nos contratos coletivos os consumidores sequer recebem uma via do instrumento 
contratual, fato esse que chega a ser absurdo. Isso acaba dificultando (e muito!) a vida dos 
segurados no momento em que necessitam da contra-prestação da operadora, uma vez que 
não sabem ao certo o que foi estipulado pela pessoa jurídica, nem as restrições de direitos que 
lhe foram impostas. 
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A natureza jurídica dos contratos coletivos de assistência à saúde é 

controvertida e será abordada com mais vagar à frente. Para parte da doutrina, 

a espécie contratual se enquadraria no tradicional instituto da estipulação em 

favor de terceiro (artigos 436/438 do CC), no qual a pessoa jurídica 

(geralmente uma empresa com múltiplos empregados) figura como estipulante, 

os funcionários como beneficiários e a operadora como promitente. Há, no 

entanto, orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que não é 

possível fazer uma simples recondução dos contratos coletivos a esse instituto, 

dada a existência de várias peculiaridades que os distanciam da estipulação 

em favor de terceiros.  

A Resolução 14 do Consu, de 04.11.98, estabelece que  

 

“entende-se como planos ou seguros de assistência à saúde 
de contratação coletiva empresarial, aqueles que oferecem 
cobertura da atenção prestada à população delimitada e 
vinculada a pessoa jurídica”,  

 

Sendo que o vínculo pode ser de caráter empregatício, associativo 

ou sindical e pode prever a inclusão dos dependentes legais dos beneficiários. 

A adesão deve ser automática na data da contratação do plano ou no ato da 

vinculação do consumidor à pessoa jurídica, de modo a abranger a totalidade 

ou a maioria absoluta da massa populacional a ela vinculada (art. 3º) (grifo 

nosso). 

Existe ainda o plano ou seguro de assistência à saúde de 

contratação coletiva por adesão, o qual, muito embora seja também fornecido 

por pessoa jurídica para massa delimitada de beneficiários, oferece “adesão 

espontânea e opcional de funcionários, associados ou sindicalizados, com ou 

sem a opção de inclusão do grupo familiar ou dependentes” (art. 4º da 

Resolução nº 14 do Consu). 

Parece bastante claro, por tudo o que foi exposto neste trabalho até 

o momento, notadamente pela evolução dos princípios obrigacionais e pela 

relevância do objeto contratual envolvido, que o estipulante não pode violar ou 

prejudicar os interesses dos consumidores que une, nem os consumidores 

podem estar em situação pior do que se estivessem ligados por contratos 

individuais ao fornecedor. Pelo contrário,  
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“a conexidade de contratos coletivos deve fortalecer o 
consumidor – através de uma representação única capaz de 
melhor negociar – e reequilibrar a relação para compensar a 
vulnerabilidade do consumidor individual”13.  

 

Disso tudo se conclui que se a lei vedou a denúncia unilateral em 

contratos individuais, com muito maior razão também deve ser ela proibida na 

seara dos contratos coletivos empresariais ou por adesão, pois neles a posição 

de catividade do consumidor é mais intensa, e as conseqüências da resilição 

imotivada, ainda mais graves no âmbito social, uma vez que quebra a justa e 

legítima expectativa de centenas e, às vezes, milhares de consumidores14.  

Sobre essa questão, merece atenção o acórdão prolatado pela 3ª 

Turma do STJ, no REsp nº 889.406-RJ, de relatoria do Min. Massami Uyeda, 

julgado em 20/11/2007. Nele decidiu-se majoritariamente15 que: 

 

“verifica-se que o contrato de assistência médico-hospitalar em 
tela, com prazo indeterminado, fora celebrado entre as partes 
em 1º de janeiro de 1996, data, portanto, anterior à entrada em 
vigor da Lei 9.656/98, o que, em princípio afastaria sua 
incidência à espécie.  
Consigna-se, por oportuno, não se olvidar o entendimento já 
esposado pela egrégia Terceira Turma desta augusta Corte, no 

                                                 
13

 MARQUES, Cláudia Lima. Planos privados de assistência à saúde: desnecessidade de 
opção do consumidor pelo novo sistema: opção a depender da conveniência do consumidor: 
abusividade de cláusula contratual que permite a resolução do contrato coletivo por escolha do 
fornecedor. Revista de Direito do Consumidor, n. 31, p. 137. 
14

 Nesse sentido, MARQUES, op.cit., p. 137. Arnaldo RIZZARDO, antes mesmo da edição da 
Lei 9.656/98, já sustentava que a cláusula que permite a rescisão unilateral por manifestação 
do fornecedor é incompatível com a boa-fé e equidade e inclui-se entre as cláusulas abusivas, 
portanto, nulas com base no art. 51, IV, do CDC (RIZZARDO, Arnaldo. O Código de defesa do 
consumidor nos contratos de seguro-saúde e previdência privada. Ajuris, n. 64, julho 1995, p. 
92).  
15

 O Ministro Hélio Quaglia Barbosa, vindo do Judiciário paulista, declarou voto vencido, 
contrário ao raciocínio empregado no voto vencedor, que pressupõe a contratação entre partes 
iguais que poderiam (ambas!) se desligar do contrato por vontade mútua, a qualquer instante. 
Explica o Ministro que nessa circunstância é a abusividade “frente ao que já dispunha e ao que 
continua a dispor o Código de Defesa do Consumidor, manifesta, independentemente do 
comando legal superveniente, que se pretende aplicar apenas aos planos estabelecidos frente 
ao consumidor individual, que, na verdade, venha a representar, sim, uma restrição ao 
exercício do reconhecimento da abusividade da cláusula anterior, que, eventualmente, possa 
permitir a resilição unilateral. Porque, afinal de contas, conquanto o contrato venha a ser 
celebrado entre a empresa prestadora de serviços e a pessoa jurídica, o empregador, não se 
hão de fechar os olhos à evidência de que o destinatário da assistência médica não é a pessoa 
jurídica, mas sim o empregado, consumidor final. Nessas circunstâncias, diante de todos esses 
fatores, implicando na elevação gradual da faixa etária e, conseqüentemente, do risco inerente, 
na saúde dos componentes da carteira contratada com a empresa de plano de saúde, devem 
ter sido sopesadas no momento da contratação.” 
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sentido de que, no contrato de plano de saúde por tempo 
indeterminado, de longa duração e de execução continuada, 
por se renovar a cada pagamento efetuado, incide a legislação 
produzida neste lapso temporal (...). Contudo, ainda que se 
adotasse referido entendimento, contata-se que a própria Lei nº 
9.656/98 não abona a pretensão da ora recorrente. 
Veja-se que a referida legislação especial, em seu artigo 13, 
parágrafo único, II, “b”, atendo-se unicamente aos planos ou 
seguros de assistência médica individuais ou familiares, aponta 
a nulidade da denúncia unilateral (excepcionando os casos de 
fraude ou inadimplemento da mensalidade por período superior 
a sessenta dias, a cada ano de vigência do contrato) 
Sobreleva anotar, contudo, que o pacto sob exame refere-se 
exclusivamente a plano ou seguro de assistência à saúde de 
contratação coletiva, devidamente definido no art. 4º da 
Resolução nº 14 do Conselho de Saúde Suplementar (...). 
Acrescenta-se, aliás, que a referida resolução, especificamente 
em seu art. 6º, ao regulamentar o art. 13 da Lei 9.656/98, 
preceitua a possibilidade de denúncia unilateral no plano ou 
seguro coletivo, empresarial ou por adesão, por motivos de 
inelegibilidade ou perda dos direitos de titularidade, denotando-
se, assim, a cristalina intenção do legislador em vedar a 
renúncia unilateral, apenas, nos planos de assistência médica 
individuais ou familiares. (...) 
Na realidade, o Código de Defesa do Consumidor considera 
abusiva, e portanto, nula de pleno direito, a cláusula contratual 
que autoriza o fornecedor a rescindir o contrato 
unilateralmente, se o mesmo direito não for concedido ao 
consumidor, o que, na espécie, incontroversamente, não se 
verificou.” (grifou-se) 

 
O acórdão decidiu conter-se aos estreitos limites fixados pela 

Resolução nº 14 do Consu, que permite a denúncia unilateral nos planos 

coletivos. Esse posicionamento, entendido de modo negativo, desconsidera 

a natureza relacional dos planos e seguros de assistência à saúde e a sua 

estrutura de distribuição de riscos ao longo de toda a execução do contrato. 

A 4ª Turma do STJ, num primeiro momento, manifestou-se pela 

impossibilidade da operadora praticar denúncia imotivada nos contratos 

coletivos, no acórdão prolatado no REsp nº 602.397-RS, de relatoria do 

Ministro Castro Filho, no qual decidiu ser nula,  

 

“em razão da sua abusividade, a cláusula inserida em 
contrato de plano de saúde que permite a sua rescisão 
unilateral pela seguradora, sob a simples alegação de 
inviabilidade de manutenção da avença.” 
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Entretanto, opostos embargos de declaração pela empresa 

operadora do plano, a Turma Julgadora acabou recebendo-os com caráter 

infringente e modificou a sua posição inicial, por entender que o art. 13 da 

LPS é norma especial que prepondera sobre o art. 51 do CDC, regra 

genérica sobre cláusulas abusivas nos contratos de consumo16.  

Em síntese, pode-se afirmar que no STJ, ambas as turmas que 

têm competência para o julgamento da matéria já trilharam pela legalidade 

da resilição unilateral praticada pelas operadoras, nos contratos coletivos. 

Entretanto, essa não parece ser a orientação predominante nos tribunais 

inferiores, principalmente no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

que tem reiteradamente afirmado que permitir a denúncia imotivada pela 

operadora de plano ou seguro saúde nos contratos coletivos significaria 

menoscabar a posição de fragilidade dos milhares de consumidores 

dependentes da prestação médica17 e simplesmente ignorar o art. 51, IX e 

XI, do CDC, que fulmina de nulidade tal prática. 

Existe um posicionamento intermediário no TJ/SP, que sustenta a 

inaplicabilidade do art. 13 da Lei 9.656/98 aos contratos coletivos, porém, 

submete o exercício da resilição unilateral pela operadora ao atendimento 

dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetiva, e veda a 

denúncia fundada na simples conveniência da fornecedora. Essa orientação 

acabou por alcançar uma solução “de ouro”, pois conseguiu a um só tempo, 

proteger os segurados contra eventual exercício abusivo de direito e 

realizar um controle no caso concreto das motivações por ventura previstas 

no contrato para a resilição:  

                                                 
16

 “SEGURO COLETIVO DE SAÚDE. DENÚNCIA. O art. 13, parágrafo único, inciso II, 
alínea “b”, da Lei 9.656, de 1998, constitui norma especial que, a contrario sensu, autoriza 
a denúncia unilateral do seguro coletivo de saúde, não podendo sobrepor-se a ela a 
norma genérica que protege o consumidor contra as cláusulas abusivas ”. (EDcl no REsp 
nº 602.397-RS, j. 24/04/2007, relator para acórdão Min. Ari Pargendler, vencidos Min. 
Nancy Andrighi e Min. Castro Filho) 
17

 Nesse sentido Ap. 5049904600, Rel. Des. Francisco Eduardo Loureiro, j. 13/12/2007; Ap. 
5233274000, Rel. Des. Mathias Coltro, j. 23/01/2008; Ap. 5224724400, Rel. Des. Beretta da 
Silveira, j. 02/10/2007; Ap. 4268764800, Rel. Des. Ênio Zuliani; Ap. 298.632-4/9, Rel. Des. 
Vicentini Cardoso, j. 31/10/2006; Ap. 378.266-4/0, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, j. 
1402.2006. Em sentido diametralmente oposto ao que se sustenta nesse trabalho, e, 
minoritariamente no âmbito do TJ/SP, Ap. Cível 372.021.4/0, Rel. Des. Silvio Marques Neto, j. 
08/11/2006, no qual se entendeu que “tem que admitir como correta a cláusula que permite a 
não renovação do contrato. De qualquer forma, por não ser parte do contrato, não pode (o 
empregado) interferir na discussão de suas cláusulas, nem no distrato. Além do mais, ninguém 
é obrigado a contratar e manter-se eternamente vinculado a um contrato”.  
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“O art. 13 da Lei 9656/98 se circunscreve aos contratos 
individuais e familiares. Os contratos empresarial e por 
adesão não gozam de regras protetivas especiais. Isso não 
quer dizer que o direito à resilição fique ao inteiro arbítrio 
das partes, sem qualquer controle. São comuns as cláusulas 
que permitem a denúncia imotivada por parte da operadora, 
ou no caso de aumento da sinistralidade e conseqüente 
desequilíbrio do contrato. A denúncia imotivada é controlada 
pelos princípios cogentes da função social do contrato e da 
boa-fé objetiva. Claro que os contratos, fonte de obrigações, 
são a princípio transitórios. Os contratos relacionais, porém, 
geram a confiança e a justa expectativa de longa produção 
de efeitos, a ser protegida pela lei. Mesmo a denúncia 
motivada, como no caso de desequilíbrio superveniente do 
contrato por fato superveniente, deve ter demonstrado o fato 
gerador, para justificar o desfazimento do contrato. Note-se 
que o contrato coletivo é negociado por estipulante, em 
melhores condições do que os consumidores individuais, 
mas os beneficiários são os mesmos que o art. 13 visa 
proteger. (...) 
 Em resumo, a extinção do contrato, quer por resolução, 
quer por resilição unilateral, pode violar a função social e 
constituir típica conduta em abuso de direito. (...) 
O que não se admite, quer em planos familiares, quer em 
planos coletivos, é a denuncia unilateral e imotivada, 
violando a confiança na segurança do porvir, inerentes aos 
contratos relacionais.”18 

 
Enfim, quer se adote a primeira posição – favorável à simples 

extensão do art. 13 da LPS aos contratos coletivos – quer a segunda, que 

defende o controle judicial das causas da resilição pela operadora, atinge-

se o mesmo objetivo, que é o reconhecimento da vulnerabilidade do 

segurado frente ao fornecedor, e da sua especial posição de catividade nos 

contratos de longa duração, sejam eles individuais, familiares ou coletivos.  

Com relação ao tema resilição dos contratos coletivos, há ainda 

um assunto a abordar. Trata-se das situações em que a estipulante do 

plano coletivo resolve resilir o contrato “guarda-chuva” com a operadora do 

plano, deixando os seus empregados a descoberto. Poder-se-ia cogitar 

nesse caso de manutenção do vínculo existente entre a operadora e o 

                                                 
18

 Ap. 480.167.4/8-00, Rel. Des. Francisco Eduardo Loureiro, j. 12/04/07. Debateu-se nessa 
demanda uma questão bastante interessante: tratava-se de uma comerciante em nome 
individual que celebrou um seguro-saúde empresarial, no qual os beneficiários eram os seus 
familiares próximos. Reconheceu-se no julgado que, muito embora o contrato tivesse sido 
rotulado de seguro empresarial, o objetivo dele era apenas o de prestação de serviços médicos 
à própria autora e sua família (filhos e pais), o que desvirtuava a natureza empresarial do 
seguro e sobre ele deveriam incidir as normas dirigidas aos contratos individuais. 
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empregado, muito embora tenha se extinguido o vínculo principal com a 

empresa estipulante?19 Deveria a operadora manter o empregado como 

segurado individual ou familiar, sob as condições da apólice coletiva? 

A jurisprudência do TJ/SP tem respondido negativamente a essa 

indagação, sob o argumento de que  

 

“...o direito do autor à permanência no contrato coletivo 
anteriormente mantido com a ré encontra seu termo final na 
extinção do dito contrato. O art. 31 confere ao trabalhador 
aposentado a prorrogação da cobertura do contrato coletivo 
de seguro, porém o pressuposto da incidência da norma é a 
existência de aludido contrato. 
Não colhe a tese do autor recorrido, de que a despeito da 
denúncia do contrato o seu plano teria permanecido ativo, 
argüindo, assim, que o contrato teria passado a ser 
individual. 
Afinal, em que pesem as alegações do autor, o fato é que o 
contrato empresarial anteriormente estipulado (...), se 
distingue substancialmente de um contrato individual, por 
gozar de diferentes benefícios e condições. 
Por mais que o autor tenha passado a pagar integralmente o 
prêmio após o seu desligamento da empresa, o respectivo 
preço continua a ser diferenciado por se tratar de um 
contrato empresarial, coletivo, em que os riscos são 
distribuídos entre um grupo de associados.”20  

 
No TJ/MG, verifica-se uma tendência a favor do entendimento de 

que, havendo resilição por parte da operadora ou da estipulante, com fulcro 

no art. 1º da Resolução nº 19 do CONSU,  

                                                 
19

 Sobre a legalidade da resilição imotivada do contrato por parte da estipulante, ver TJ/MG, 
Ap. Cível nº 1.0024.06.004468-2/001, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 07/03/2007 (“Se o 
contrato de assistência a saúde firmado por empresa em favor de seus funcionários contém 
previsão de rescisão unilateral por qualquer das partes, legítima é aquela levada a efeito pela 
estipulante, uma vez cumpridas as formalidades de praxe, dentre elas a notificação dos 
beneficiários com antecedência”). Ainda no âmbito do TJ/MG, entendeu-se legal o distrato 
(aparentemente imotivado) efetuado entre estipulante e operadora, Ap. Cível nº 
2.0000.00.429934-1/000, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 21/09/2004 (“Se entre a estipulante e 
a prestadora do serviço houve aquiescência para a resolução do contrato médico-hospitalar 
firmado em 1995, não é possível conservar os seus efeitos em face dos contratos acessórios 
firmados pelos titulares ou sócios da pessoa jurídica que contratou o plano de saúde coletivo”). 
Ver também Ap. Cível 2.0000.00.459896-5/000, Rel. Des. Luciano Pinto, j. 03/09/2004 (“Se o 
contrato coletivo de seguro saúde foi encerrado com a estipulante, não há falar em sua 
continuidade em caráter individual perante alguns segurados, se a adesão deles se deu no 
âmbito coletivo”). 
20

 Ap. Cível nº 531.442.4/9, Rel. Des. Francisco Eduardo Loureiro, j. 17/01/2008 e Ap. Cível nº 
552.029-4/8-00, Rel. Des. Elcio Trujillo, j. 09/04/2008, no qual se decidiu que, tendo havido a 
rescisão do ajuste entre estipulante e a operadora, não pode permanecer o empregado com o 
contrato coletivo que vigia anteriormente; necessário será a contratação de plano 
individual/familiar pelo autor, com a readequação dos valores a serem exigidos, os quais 
deverão ser pagos por ele diretamente.  
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“no caso de encerramento ou cancelamento do plano 
coletivo, por razões outras que não a falta de pagamento ou 
desistência por parte dos beneficiários, está (a operadora) 
obrigada a dar continuidade à prestação dos serviços de 
assistência, através de novos planos individuais, sem o 
cumprimento de novas carências.”21  

 

Considera-se que essa solução é pertinente para as hipóteses de 

distrato ou resilição não abusivos, realizados por motivos fundados e 

razoáveis. Aqui caberia o prosseguimento do vínculo contratual de modo 

individual (sem a exigência de carências) o qual se sabe, terá o preço da 

mensalidade superior ao praticado no contrato coletivo.  

Pensa-se, entretanto, como acima exposto, que deve ser 

permitido o controle judicial da resilição operada por iniciativa da estipulante 

do plano, para que se impeça qualquer tipo de abuso na extinção do 

vínculo. Do mesmo modo, é possível cogitar de distrato (resilição bilateral) 

ruinoso aos interesses dos beneficiários do seguro, que abriria a 

possibilidade de reclamo pela via judicial. Tanto no primeiro (resilição 

unilateral) como no segundo caso (resilição bilateral), considera-se que os 

empregados segurados são parte legítima para ajuizar demanda na qual se 

questione a legalidade do término do contrato coletivo e se pleiteie perdas e 

danos22. Nessa hipótese, demonstrada a abusividade da extinção do 

vínculo por ato da estipulante, pensa-se que ela pode ser até mesmo 

condenada à manutenção do plano coletivo dos seus empregados, sem 

carências ou custos diferenciados, tal como vigorava antes da denúncia. 

Para enfrentamento do assunto com a profundidade necessária, é 

preciso ingressar na análise da natureza jurídica dos contratos coletivos, 

para somente então propor soluções científicas para essa controvérsia.  

Considera-se que nos planos coletivos, a empresa estipulante 

assume a posição de mandatária dos seus empregados beneficiários da 

apólice e, por força da sua condição, deve se comportar com a diligência, 

honestidade e lealdade a ela inerentes. Assim, no exercício do mandato, se 

                                                 
21

 Ap. Cível nº 05.704.202-0, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, j. 14/06/2007. No mesmo 
sentido: TJ/DF, Ap. Cível nº 2001.01.1.103462-7, Rel. Des. Otavio Augusto, j. 08/11/2004; e 
TJ/MG, Ap. Cível nº 00.510.383-7/000, Rel. Des. Viçoso Rodrigues, j. 09/02/2006. 
22

 Ap. Cível nº 397.030.4/3, Rel. Des. Testa Marchi, j. 26/06/2007. 
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ela causar prejuízos aos mandantes (seus empregados), seja celebrando 

um distrato ruinoso, seja através de resilição unilateral infundada do 

contrato coletivo, sem sombra de dúvida, responderá ela pelos prejuízos 

causados aos mandantes, que deixados à sua própria sorte após anos de 

contribuição e cumprimento de carências, são forçados a buscar outro 

plano de assistência à saúde no mercado, por preços elevados.  

Destaca-se que esse é o entendimento a que se perfilha, com 

base no artigo 21, § 2º, do Decreto-lei 73/66 que diz de modo expresso, que 

o estipulante assume a função de representante ou mandatário dos 

segurados. Invoca-se, ainda, em abono a essa orientação, o art. 767 do 

CC/02, que trata do seguro à conta de outrem, e o art. 667 desse mesmo 

diploma, cujo texto determina ao mandatário aplicar toda a sua diligência na 

execução do mandato, e indenizar qualquer prejuízo sofrido pelo mandante. 

Há ciência, porém, de que a posição aqui defendida está bastante 

distante da unanimidade. Muitos julgados consideram que os contratos 

coletivos de assistência à saúde podem ser singelamente reduzidos ao 

instituto da estipulação a favor de terceiros23 (art. 437 e seguintes do 

CC/02), motivo pelo qual poderiam ser resilidos pela operadora ou pela 

estipulante a qualquer momento, sem maiores questionamentos, uma vez 

pactuada cláusula contratual nesse sentido. Parte da doutrina, por sua vez, 

prega a aproximação com a figura da estipulação, com diversas ressalvas24 

25. 

Em julgado do TJ/SP, ficou bem nítida a tendência jurisprudencial 

favorável à adequação dos contratos coletivos à figura da estipulação a 

                                                 
23

 Entre outros, Ap. Cível nº 397.030.4/3-00 do TJ/SP, Rel. Des. Testa Marchi, j. 26.06.07. 
24

 Demócrito Reinaldo Filho, no artigo A natureza jurídica do plano de saúde coletivo. Sua 
repercussão em termos de abusividade da cláusula que permite o reajuste por sinistralidade, p. 
05, veiculado no site Jus Navigandi (http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5424) 
25

 Cláudia Lima MARQUES sustenta no parecer publicado na RDC 31/129-168 que os 
contratos coletivos de assistência à saúde podem ser enquadrados na tradicional figura da 
estipulação em favor de terceiros. No entanto, defende a autora a impossibilidade de denúncia 
unilateral nos contratos coletivos sempre que o exercício desse direito pelo fornecedor implicar 
frustração do fim do contrato ou das legítimas expectativas dos consumidores dos planos de 
saúde (MARQUES, Cláudia Lima. Planos privados de assistência à saúde: desnecessidade de 
opção do consumidor pelo novo sistema: opção a depender da conveniência do consumidor: 
abusividade de cláusula contratual que permite a resolução do contrato coletivo por escolha do 
fornecedor. Revista de Direito do Consumidor, n. 31, p. 136 e 146) 



Paula Villanacci Alves Camasmie 
Planos individuais e coletivos de assistência à saúde – causas de extinção e manutenção compulsória 

do vínculo (resilição, resolução, aposentadoria e demissão) 

145 

 

 

 

favor de terceiros e da possibilidade de resilição pela estipulante, sob o 

fundamento de que 

“Quanto ao beneficiário, nenhum laço de direito existe entre 
ele e o estipulante, nenhuma ação de um, contra o outro, 
como nenhuma relação de obrigatoriedade nasce entre o 
terceiro e o estipulante. Na verdade, por ser ele próprio o 
criador da obrigação, é de se reconhecer ao estipulante o 
exercício da ação de rescisão contra o promitente, tanto 
quanto o da ação de execução. Por isso, o beneficiário não 
pode pretender que perdure o contrato, ou os seus efeitos, 
após a resilição. O contrato celebrado pelo estipulante e o 
promitente é a medida do direito do beneficiário. „Esse 
direito só existe sob as reservas inscritas no contrato 
gerador‟. 
(...) 
A agravada, como terceira beneficiária, não poderia se opor 
a essa rescisão, nem tampouco aspirar a que continuasse a 
agravante obrigada, em maior extensão ao que por 
liberalidade acedera, pela assistência médica sua e de seu 
dependente.”26 

 

O que parece certo é a impossibilidade de realizar o puro e 

simples enquadramento dessa espécie contratual na figura da estipulação a 

favor de terceiros, pois a semelhança entre os institutos está restrita ao fato 

de que o empregador celebra um acordo de vontades com a operadora do 

plano com o objetivo de que se produzam efeitos em relação a terceiros 

que não participam da formação do vínculo. Em outras palavras, tanto na 

estipulação a favor de terceiros quanto nos contratos coletivos de 

assistência à saúde, o vínculo contratual estabelecido entre o estipulante e 

o promitente atinge terceiros que não figuraram como parte da relação 

jurídica, em autêntica exceção ao princípio da relatividade dos contratos.  

Poder-se-ia perguntar: mas, e os contratos coletivos nos quais a 

empregadora paga todo o valor do prêmio (planos não contributários)? Sua 

natureza jurídica seria a mesma dos contratos em que há contribuição27 dos 

empregados na mensalidade (planos contributários)? Essa resposta dependerá 

da forma como se encara o pagamento da prestação – se se considera que o 

plano de saúde nada mais é do que um salário indireto, não há gratuidade no 

                                                 
26

 AI nº 405.311-4/7, Rel. Des. Ariovaldo Santini Teodoro, j. 01/11/05. 
27

 Lígia BAHIA prefere falar em planos contributários (os quais são financiados em parte pelos 
próprios empregados) e planos não contributários (financiados exclusivamente pelos 
empregadores) (BAHIA, Lígia. Planos privados de saúde: luzes e sombras no debate setorial 
dos anos 90. Ciência & Saúde Coletiva, n. 6, 2001, p. 4) 
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benefício e, em conseqüência, não é possível o seu enquadramento no instituto 

da estipulação em favor de terceiros. Já se considera que o plano de saúde 

configura uma vantagem pura e simples outorgada aos empregados pela 

empresa estipulante, poder-se-ia alocar tal forma contratual no instituto da 

estipulação em favor de terceiros, como sustentam Tzirulnik, Cavalcanti e 

Pimentel28. Pensa-se, no entanto, que se deve aplicar o mesmo regime jurídico 

para os contratos coletivos nos quais não há co-participação: acredita-se que o 

plano de saúde é salário indireto e, como tal, faz parte da remuneração do 

empregado, o qual contribui, portanto, com o pagamento do plano.  

Feita essa primeira colocação, esclarece-se que as diferenças 

são muito superiores e mais fortes que a característica que as aproxima. A 

estipulação prevista no CC/02 consagra sempre uma considerável 

vantagem para o não interveniente29, enquanto nos contratos de 

planos/seguros saúde coletivos, a estipulação, além de gerar uma 

vantagem – direito de usufruir os serviços de assistência médica – faz 

nascer também obrigações para os terceiros segurados que consistem, em 

geral, no pagamento de parte dos custos do plano. Isso significa que o 

segurado do plano coletivo não é um mero favorecido, mas, isto sim, é um 

co-obrigado, pois tem o dever de pagar o prêmio mensal estabelecido (ou 

parte dele), podendo inclusive vir a ser executado em caso de 

inadimplemento, para que a operadora possa ser ressarcida dos custos que 

suportou30. Tanto a seguradora, como o segurado, têm vantagens 

                                                 
28

 TZIRULNIK, CAVALCANTI e PIMENTEL, “O contrato de seguro de acordo com o novo 
Código Civil brasileiro”, p. 197: “Há que se reconhecer que nos seguros não contributários, com 
inclusão de segurados, mediante relação encaminhada pelo estipulante à seguradora, existe 
uma atribuição patrimonial gratuita, pois os segurados não contribuem para a formação do 
prêmio global, não participando do processo de contratação. Nessa hipótese, avizinha-se de 
uma peculiar estipulação em favor de terceiros, em que, por meio de uma única estipulação se 
inclui, no âmbito de um contrato já celebrado entre estipulante e seguradora, uma 
multiplicidade de segurados, sem perder o caráter de coletivo”. 
29

 Segundo João Cesar Guaspari PAPALEO: “Inaceita esse contrato, juízo contrário nos parece 
insuperável contradição, que se onere o terceiro. A vantagem deve ser graciosa, inexigível a 
contraprestação, incomportável a imposição de uma obrigação correlativa ao beneficiário. 
Tanto sucedendo, exsurgida a oneração, decididamente já não está nos quadrantes do 
contrato a favor de terceiro. Explica-se: aceitando o encargo, a contraprestação, o terceiro 
passaria à condição de também um devedor, e por conseqüência, à posição de parte. 
Situação, essa, sem dúvida, absurda: é que já não se teria um contrato a favor de terceiro, 
mas, sim, um contrato envolvendo três contratantes” (PAPALEO, João Cesar Guaspari. 
Contrato a favor de terceiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 6) 
30

 Ap. Cível 00.505.605-5/000, Rel. Des. Elias Camilo, j. 18/08/2005 – as idéias expostas no 
trecho foram parcialmente extraídas do voto vencido da Des. Heloísa Combat, proferido nesse 
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proporcionais, que se equivalem: um percebendo em pecúnia o valor da 

mensalidade, e o outro usufruindo dos serviços médico/hospitalares.  

Outro ponto de distinção entre o instituto da estipulação em favor 

de terceiro e o contrato coletivo de assistência à saúde diz respeito à 

relação entre as partes que participam da formação do vínculo. No primeiro, 

a estipulante pode exonerar o promitente de suas obrigações, caso o 

terceiro (beneficiário) não reclame o direito de exigir a execução do contrato 

(art. 437, do CC). No contrato coletivo, a situação, definitivamente, não é a 

mesma, pois o segurado tem o direito, em todas as circunstâncias, de exigir 

o cumprimento das obrigações contratuais31, sendo que o estipulante não 

pode exonerar o segurador sem o consentimento do segurado.  

Pode-se ainda apontar que na figura da estipulação em favor de 

terceiro, a estipulante age em seu próprio nome, enquanto no contrato de 

saúde coletivo, prepondera uma atuação da estipulante em nome alheio, 

isto é, da massa de funcionários ou sindicalizados que ela representa32. 

Por fim, destaca-se que, na estipulação a favor de terceiros, pode 

haver substituição do beneficiário designado, independentemente da 

anuência desse último e do segurador (art. 438, do CC). O mesmo já não 

pode ser tolerado nos contratos coletivos de assistência à saúde. 

A espécie contratual que, salvo melhor juízo, mais se aproxima 

do contrato coletivo de assistência à saúde é a do seguro à conta de 

                                                                                                                                               
recurso. Nesse sentido também são os ensinamentos de REINALDO FILHO, Demócrito. A 
natureza jurídica do plano de saúde coletivo: sua repercussão em termos de abusividade da 
cláusula que permite o reajuste por sinistralidade. Disponível em: 
<http://www.jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5424>. p. 03. 
31

 Nesse sentido, REINALDO FILHO, Demócrito. A natureza jurídica do plano de saúde 
coletivo: sua repercussão em termos de abusividade da cláusula que permite o reajuste por 
sinistralidade. Disponível em: <http://www.jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5424>.  p. 04.  
32

 Demócrito REINALDO FILHO, op. cit., p. 05. Transcreve-se interessante passagem do texto: 
“o empregador, em nenhuma hipótese, pode exonerar a operadora dos deveres 
assumidos em relação aos terceiros segurados, ainda que estes não se reservem o 
direito de reclamar-lhes a execução. O empregado-segurado quando por algum meio 
manifesta sua aceitação, não necessita ressalvar o direito de reclamar a execução 
contratual, direito este que decorre da própria natureza do contrato e de sua condição de 
sujeito de direito da relação jurídica negocial. Como a prestação do serviço deverá ser 
realizada em benefício do segurado, este se torna credor da operadora (seguradora), 
aperfeiçoando-se o ajuste no momento em que o aceita. A operadora se obriga 
fundamentalmente perante o segurado, embora não deixe de vincular-se também ao 
empregador. A exigibilidade da prestação passa ao beneficiário, sem que aquele a 
perca.” 

http://www.jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5424
http://www.jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5424
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outrem, prevista no art. 767 do Código Civil. Ressalte-se, entretanto, desde 

logo, que não há uma perfeita simetria com essa modalidade de seguro. 

Dá-se o seguro a conta de outrem quando qualquer pessoa física 

ou jurídica firma contrato de seguro por conta de terceiros, sobre os quais 

serão produzidos os efeitos jurídicos. É o seguro feito por aquele que não é 

o segurado e, como esclarece Nelson Rodrigues Netto33, espécie em que o 

estipulante figura como representante do segurado.  

Pedro ALVIM explica que existem duas espécies distintas de 

estipulação no direito brasileiro: a estipulação em favor de terceiros, 

atualmente prevista nos artigos 436/438 do Código Civil (artigos 

1.098/1.100, do CC/1916) e a estipulação por conta de terceiros (art. 767, 

do CC/02 e art. 1.464, do CC/1916), hipótese na qual se enquadram o 

seguro à conta de outrem e os planos de saúde coletivos, segundo aqui se 

propõe: 

 

“na estipulação por conta de terceiros, no contrato de 
seguros, o risco incide sobre o segurado e não sobre o 
estipulante, razão por que assume a posição de 
representante para transferir esse risco ao segurador; na 
estipulação a favor de terceiro, o risco é do próprio 
estipulante que se confunde com o segurado perante o 
segurador, como acontece, por exemplo, no seguro de vida 
feito por alguém a favor de outrem. O terceiro é apenas o 
beneficiário do contrato que se estabelece exclusivamente 
entre segurado e segurador. Eis porque os princípios que 
regem a estipulação a favor de terceiro nem sempre se 
aplicam à estipulação por conta de terceiros.”34 

 
Os beneficiários do seguro à conta de outrem são investidos em 

direito próprio que nasce da estipulação feita por pessoa jurídica ou física a 

que é vinculado. Essa característica é tão relevante que a apólice 

representativa do seguro só pode ter suas cláusulas modificadas se existir 

concordância expressa de três quartos do grupo de segurados (art. 801, § 

2º, do CC/02)35, norma esta que se invoca por analogia para a modificação 

dos contratos coletivos de assistência à saúde. 

                                                 
33

 RODRIGUES NETTO, Nelson. Comentários ao código civil brasileiro. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004. volume VII. 
34

 ALVIM, Pedro. O contrato de seguro. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 213. 
35

 José Augusto DELGADO sustenta que há distinção entre o seguro à conta de outrem e o 
seguro em favor de terceiro, esse último previsto no art. 801, do CC/02 (DELGADO, José 
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Há ainda um ponto fundamental que abona a aproximação dos 

planos de saúde coletivos dos seguros à conta de outrem, afastando-os da 

estipulação a favor de terceiros. É a questão da representação, ínsita 

naquela espécie de seguro e inexistente na estipulação a favor de terceiros: 

o estipulante no seguro à conta de outrem é legítimo mandatário dos 

segurados, enquanto na estipulação, o estipulante não age nessa 

qualidade. 

Pontes de MIRANDA, com a precisão que lhe é peculiar, afirmou 

relativamente à estipulação em favor de terceiros que  

 

“não há qualquer relação jurídica, que se possa apontar 
como „causa obligandi‟, entre o promitente e o terceiro. Nem 
entre o promissário e o terceiro. Há a relação jurídica entre 
o promitente e o terceiro, oriunda do negócio jurídico entre o 
promitente e o promissário. Não há contradição em tudo 
isso, como bem advertiu RUDOLF GEORGI (...). A bi-
ramificação do negócio jurídico, o fato de ser a dois galhos o 
negócio jurídico (...), em vez de a um só galho (...), como na 
representação, é que torna típico o contrato a favor de 
terceiros.”36 

 

Em outro ponto da sua monumental obra, Pontes de MIRANDA 

ressaltou que  

 

“nas estipulações em favor de terceiro não há 
representação. Por elas, apenas alguns efeitos do negócio 
jurídico são a favor do terceiro e o estipulante assume os 
deveres e obrigações. O negócio jurídico é em nome 
próprio; o terceiro somente recebe direitos (efeitos): não é 
figurante; é precisamente terceiro favorecido, ainda quando 
se subordina tal direito a algum ato ou fato, inclusive 
contraprestação, porque aí já se está no plano da eficácia. 

                                                                                                                                               
Augusto. Comentários ao Novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 849). Afirma 
que o art. 801 configura uma autêntica estipulação em favor de terceiros, aplicando-se todas as 
regras previstas nos art. 437 e seguintes do CC/02 (ex: o estipulante pode exonerar o 
segurador sem o consentimento do segurado, se não deixou a terceiro o direito de reclamar-lhe 
a execução; pode substituir o beneficiário, etc). Aceitando-se ou não tal distinção entre os 
institutos, conclui-se pela possibilidade de aplicação analógica do § 2º do art. 801, aos planos 
de saúde coletivos. Ora, se a norma trata do “minus”, isto é, da vinculação por simples 
estipulação, nada mais acertado que estendê-la para os casos em que os terceiros são 
contributários do plano e, como tal co-obrigados ao pagamento do prêmio, com interesse na 
manutenção da avença e nas alterações contratuais. Daí porque defende-se que as alterações 
contratuais nos planos coletivos devem contar com a anuência de beneficiários que 
representem mais de três quartos do grupo. 
36

 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito privado. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Borsoi, 1959.v. XXVI, p. 221.  
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Se tal contraprestação é no plano da existência do negócio 
jurídico, estipulação a favor de terceiro não há – há negócio 
jurídico oneroso com A, que deixa de ser terceiro, para ser 
figurante, representado por alguém.”37 (grifo nosso) 

 

A frase que acima destaca-se do texto de Pontes de MIRANDA é 

perfeitamente aplicável nos planos de saúde coletivos, sejam eles 

contributários ou não: o beneficiário do plano não é simples favorecido, 

pois, assume direitos e deveres em contraprestação ao serviço oferecido 

pela operadora.  E, a estipulante, age como representante do grupo 

beneficiado. 

Outro ponto favorável ao enquadramento dos planos de saúde 

coletivos no seguro à conta de outrem é relativo à indeterminação dos 

beneficiários. A estipulação a favor de terceiros foi dogmaticamente 

alicerçada sobre a idéia de se atribuir um benefício patrimonial a uma 

pessoa certa38, requisito esse que não integra a base do seguro à conta de 

outrem, o qual, no mais das vezes, é feito em benefício de pessoas, ainda 

que parcialmente não conhecidas no momento da contratação39.  

Nos planos de saúde coletivos, a operadora e a estipulante da 

“apólice-mestra” permanecem inalteradas durante toda a vida do contrato, 

enquanto no grupo dos beneficiários há uma constante mutação, decorrente 

do fluxo de ingresso e saída de segurados. Isso fica claro no caso dos 

planos coletivos fundados na relação de emprego, nos quais há freqüente 

alteração do quadro de funcionários, e com isso, dos beneficiários dos 

planos.  

                                                 
37

 Idem, v. III, p. 234. 
38

 Luciano de Camargo PENTEADO sustenta que os parcos artigos que disciplinam a 
estipulação em favor de terceiros no Código Civil não permitem inferir que a categoria comporta 
uma abertura da relação contratual para o futuro, uma projeção da indeterminação para 
qualquer terceiro, “ainda que não nomeado ou identificável por critérios objetivos, como o 
referente à prole de determinado sujeito, ou os empregados da empresa. Estipulação a favor 
de terceiros em sentido próprio, na dogmática brasileira, pressupõe uma pessoa certa ou 
determinável no sentido de que a determinação independa de ato jurídico externo ao contrato.” 
(PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: Quartier 
Latin, 2007. p. 142). 
39

 Segundo Pedro ALVIM, “nem sempre é possível celebrar-se o contrato em nome do 
segurado. Às vezes, não é o mesmo conhecido e isso ocorre com certa freqüência. O seguro é 
estipulado, então, em nome do terceiro, por conta de quem pertencer, como, por exemplo, no 
caso de uma lavanderia; seu proprietário faz o seguro contra fogo das roupas de seus clientes; 
o contrato é geralmente por um ano e nesse período há uma renovação constante da clientela. 
Não tem, portanto, como declinar o nome dos segurados.” (ALVIM, Pedro. O contrato de 
seguro. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 196). 
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Pelo que foi até aqui exposto, poder-se-ia perguntar: mas, diante 

de tantos pontos de contato entre as figuras jurídicas, será que existiria 

alguma característica que as desassemelhasse? Haveria algum fator capaz 

de obstar a perfeita identificação entre os contratos coletivos de assistência 

à saúde e o seguro à conta de outrem? 

Parece-nos que o único ponto discutível diz respeito ao regime 

jurídico dessas espécies negociais, no que tange ao inadimplemento pela 

estipulante. Explica-se. 

O artigo 767, do CC/02 (art. 1.464, do CC/1916) garante ao 

segurador o direito de opor ao segurado quaisquer defesas que tenha 

contra o estipulante, quando se concretizar situação que resulte em 

descumprimento das normas de conclusão do contrato ou de pagamento do 

prêmio. Os atos faltosos do estipulante são considerados como se fossem 

dos segurados, seus representados. Por exemplo, se o estipulante deixa de 

efetuar o pagamento do prêmio, o direito à indenização poderá ser 

contestado pelo segurador, de nada valendo argüir o segurado que fez o 

pagamento ao estipulante, uma vez que esse não representa o segurador e, 

sim o próprio segurado40. A indenização nesse caso deverá ser pleiteada 

não do segurador, mas do estipulante, com fundamento no descumprimento 

da relação contratual de mandato. 

TZIRULNIK, CAVALCANTI e PIMENTEL, ao tratarem do seguro 

de vida em grupo (art. 801, do CC), sustentam que não se pode exigir que a 

seguradora seja obrigada a prestar a garantia sem a contraprestação do 

prêmio. Por isso consideram que  

 

“a seguradora, após a constituição em mora do estipulante, 
com a notificação dos membros do grupo, poderá resolver o 
contrato por não pagamento do prêmio global. Obrigá-la a 
dar garantia sem o recebimento do prêmio atenta contra o 
arcabouço técnico do seguro”41. 

 

                                                 
40

 Nesse sentido ALVIM, Pedro. O contrato de seguro. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 
212. 
41

 TZIRULNIK, Ernesto; CAVALCANTI, Flávio de Queiroz; PIMENTEL, Ayrton. O contrato de 
seguro: de acordo com o novo código civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2003. P. 209. 
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Seria possível trasladar tal norma para o âmbito dos contratos 

coletivos de assistência à saúde? No caso da empresa estipulante da 

apólice coletiva não pagar o valor do prêmio à seguradora, por desvio ilícito 

do dinheiro aportado pelos trabalhadores (na hipótese de plano 

contributário) ou por simples inadimplemento imotivado, poder-se-ia cogitar 

de imediata resolução contratual por inadimplemento? 

Acredita-se que não, sob pena de se desvirtuar as regras 

especiais previstas na LPS, que impedem a cessação imediata dos serviços 

médicos por não pagamento da mensalidade. O ideal para a proteção dos 

beneficiários seria a aplicação do preceito do inciso II do art. 13 também 

para os contratos coletivos, permitindo-se a resolução apenas diante do não 

pagamento da mensalidade por mais de 60 dias, consecutivos ou não, nos 

últimos 12 meses de vigência do contrato, desde que os beneficiários 

fossem comprovadamente notificados até o qüinquagésimo dia de 

inadimplência. Tal medida permitiria que o grupo de segurados adotasse 

medidas acautelatórias, inclusive judiciais, em face da estipulante 

empregadora. 

Enfim, pelo que foi exposto, vê-se que o contrato coletivo não se 

amolda a nenhum dos institutos citados de forma precisa. De um modo ou 

de outro, as características do plano coletivo de assistência à saúde 

incrementam o papel desempenhado pela empresa estipulante e, na 

mesma proporção, tornam mais severa a sua responsabilidade perante os 

beneficiários do seguro. Poder-se-ia afirmar que sua condição é de 

mandatária, dotada de especial responsabilidade, pois tem em suas mãos o 

poder de representação de um grupo, numa seara em que as 

características do objeto contratual não permitem que ela simplesmente 

rompa o contrato “guarda-chuva” por livre iniciativa. O grau de 

vulnerabilidade dos segurados, a sua posição de dependência, bem como a 

imprescindibilidade do serviço envolvido criam um dever à estipulante de 

manter a apólice coletiva, que somente poderá ser rompida por motivos 

gravíssimos42. Destaque-se que a relevância da posição jurídica por ela 

ocupada justificaria inclusive a sua condenação à manutenção do contrato 

                                                 
42

 Nesse sentido, TJ/MG, voto vencido proferido pela Juíza Albergaria Costa, na Ap. Cível nº 
00.428.693-1/000, j. 11/08/2004.  
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coletivo, na hipótese de resilição abusiva do vínculo, permanecendo, 

portanto, com a obrigação de arcar com a co-participação. 

Não se está aqui a sustentar que os planos coletivos são eternos, 

provocando a clausura das empresas estipulantes em relação às 

operadoras e também aos beneficiários. Repugna ao Direito a idéia de 

contratos eternos, idéia à qual se curva por imperativo da lógica, da 

razoabilidade, do bom senso e da justiça. O que se defende é que o 

exercício do direito à resilição, seja pela estipulante, seja pela operadora, 

não é um direito absoluto. O exercício desse direito pode ser abusivo no 

caso concreto, reclamando a intervenção e tutela do Poder Judiciário.  

Entende-se que a denúncia imotivada praticada pela estipulante 

quando o plano coletivo contratado era econômica e juridicamente viável, 

resultando em lucro para o fornecedor e em segurança para os 

beneficiários, sem acarretar-lhe ônus financeiros excessivos se comparada 

a sua contraprestação ao valor médio de mercado, representa abuso de 

direito, conforme o art. 187, do CC/02. Isso porque estaria demonstrada 

uma manifesta desproporção entre o interesse perseguido pela estipulante 

e o sacrifício infligido aos beneficiários do plano coletivo43, a justificar a 

interferência judicial.  

Luciano de Camargo PENTEADO também percebeu que nos 

contratos coletivos de seguro não é possível uma recondução tout court 

dessa espécie contratual ao instituto da estipulação a favor de terceiros, tal 

como normativamente traçado no Código Civil: 

 

“Este tema é particularmente interessante na medida em 
que não tem qualquer disciplina legal. Essa assunção de 
responsabilidade contratual, portanto, não necessita ser 
voluntária, mas decorre do comportamento inequívoco, o 
que, (...), é uma das hipóteses que permite o surgimento de 
efeitos jurídicos no patrimônio de terceiro pelo contato 
social. 
(...) 
É um caso em que o terceiro é parte da relação jurídica, 
esgalhando-a, por conta da responsabilidade assumida, 
ainda que posteriormente ao momento da formação do 

                                                 
43

 Utiliza-se o conceito de abuso de direito proposto por NORONHA, Fernando. O Direito dos 
contratos e seus princípios fundamentais. São Paulo: Saraiva, 1994 p. 174, de forma adaptada 
ao tema aqui exposto.  
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contrato. Trata-se de hipótese regida pela figura da 
estipulação a favor de terceiro, mas com diversas previsões 
que impedem uma recondução ordinária e típica à figura tal 
qual desenhada pelo Código Civil. O estipulante assume, 
por ato próprio, responsabilidades pelo terceiro que 
decorrem do contrato em que existe a estipulação. 
A orientação tradicional, em julgados desta natureza, é nos 
termos do art. 21, § 2º do Decreto-lei n. 73/66, considerar a 
estipulante mera mandatária, e, portanto, parte ilegítima na 
ação. Entretanto, existiria, justamente com base no 
mandato, a possibilidade de se verificar, mais uma vez, uma 
interconexão entre as relações jurídicas previstas, ou seja, a 
possibilidade de se ver gerada, dentro do contexto 
propriamente jurídico, uma obrigação de indenizar fundada 
no contrato de seguro. 
(...) 
A extensão da responsabilidade, ainda que com fundamento 
no contrato de mandato, mostra a idéia de efeitos 
contratuais perante terceiros para além do declarado 
explicitamente no contrato.”44 

 

Tudo o que foi citado acima pode perfeitamente ser transferido 

para o âmbito dos contratos de assistência à saúde, para responsabilizar a 

estipulante por distratos lesivos e pela denúncia unilateral e imotivadamente 

efetuada. 

O direito que as partes gozam de resilir os contratos em que se 

pactua essa faculdade é legitimamente exercido em espécies contratuais 

nas quais haja um mínimo de equilíbrio na relação jurídica. Nos contratos 

coletivos, aqui abordados, a posição de inferioridade do segurado, sua 

notória dependência da manutenção do vínculo e a relevância do objeto 

contratual impedem que seja analisada, de forma simplista, a resilição dos 

contratos coletivos de assistência à saúde sob o enfoque conferido pelo 

                                                 
44

 PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: Quartier 
Latin, 2007. p. 76-77. As palavras do autor acima transcritas foram lançadas como comentário 
a um precedente do STJ sobre seguro de danos pessoais celebrado por associação de 
trabalhadores em prol dos seus associados. Trata-se do REsp nº 539.822/MG (de relatoria da 
Min. Nancy Andrighi, j. 28.09.04), no qual se julgou uma lide envolvendo beneficiário, 
associação mediadora do contrato de seguro e a companhia seguradora, em que discutiu-se a 
responsabilidade do órgão estipulante perante o beneficiário no caso do seguro, que previa 
verba para aposentadoria por invalidez. A estipulante teria prestado informações equivocadas 
sobre o estado de saúde do segurado, o que gerou a recusa do pagamento do benefício. 
Entendeu-se no julgado que a estipulante não integra a relação contratual de seguro a qual 
existe apenas entre a seguradora e o segurado, mas sim uma relação de mandato com o 
segurado, que permite considerá-la uma garante do dever secundário de informar corretamente 
a seguradora a respeito dos dados do segurado que detenha em seu poder.  
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Código Civil, que admite livremente a sua previsão contratual, com base no 

princípio da autonomia da vontade.  

O que interessa aos segurados, sem sombra de dúvida, é a 

manutenção do plano de saúde coletivo, isto é, a conservação do vínculo 

contratual por prazo indeterminado. O rompimento contratual por parte da 

estipulante deve ser visto como hipótese anômala e excepcionalíssima, pois 

na matéria vige o princípio da conservação dos contratos cativos de longa 

duração, que impõe ao intérprete da lei sempre a busca da manutenção do 

vínculo em benefício dos segurados. 

Demócrito REINALDO FILHO 45propôs algumas soluções às 

controvérsias oriundas da ausência de regramento legal sobre a extinção 

dos contratos coletivos de assistência à saúde por iniciativa da empresa 

estipulante: 

 “na hipótese de a empresa empregadora contratante, ao 
final do prazo inicial de vigência do contrato coletivo de 
saúde, não mais desejar permanecer com a obrigação de 
co-participação – que é a parte efetivamente paga por ela 
como contraprestação aos serviços de saúde prestados aos 
seus empregados -, pode livrar-se do vínculo a partir de 
então (do término do prazo inicial de vigência), mas a 
operadora permanece vinculada, com essa mesma 
obrigação – de oferecer planos individuais aos beneficiários 
do plano extinto –, com idêntica amplitude de cobertura, 
assumindo os empregados o percentual antes suportado 
pela empresa (estipulante) empregadora. 
A transferência do contrato coletivo para os contratos 
individuais deve manter integralmente as condições 
contratuais, sem restrição de direitos ou prejuízos para os 
beneficiários. 
Os novos contratos individuais não podem impor carências 
ou cobertura parcial temporária aos beneficiários, exceto 
com relação às carências ainda não cumpridas e coberturas 
não previstas no contrato coletivo anterior. 
Os novos contratos individuais devem incluir cláusula que 
garanta a manutenção do valor da contraprestação 
pecuniária que vinha sendo praticada pela operadora 
anteriormente, por ocasião da vigência do plano coletivo, 
proporcionalmente a cada beneficiário. 
A partir da transferência, os contratos devem obedecer à 
sistemática prevista para os planos de contratação individual 
ou familiar, no que se refere ao percentual de reajuste. O 
reajuste da prestação mensal do plano/seguro saúde sob a 

                                                 
45

 REINALDO FILHO, Demócrito. Extinção de contrato coletivo de assistência à saúde: 
obrigação da operadora de oferecimento de planos individuais. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8983>. [s.d.] Acesso em 01/11/2008. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8983
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nova apólice, só poderá ocorrer nos mesmos percentuais 
estabelecidos pela ANS para planos individuais, aplicáveis 
na data base prevista como de reajuste anual do plano.” 
(grifou-se) 

 

Ousa-se divergir do posicionamento do autor, que, ao que 

parece, desloca o problema maior para a operadora do plano de saúde, 

quando, em verdade, a estipulante é a primeira das partes que tem o dever 

de agir conforme os ditames da boa-fé objetiva, conservando o contrato 

coletivo para os seus empregados. Somente por exceção, presente um 

justo motivo devidamente comprovado, é que a solução preconizada pelo 

doutrinador pode ser aplicada, e não como regra geral a permit ir que a 

estipulante libere-se do vínculo, sempre que este não lhe seja mais 

favorável ou interessante46.  

Além disso, há que se destacar que o doutrinador preconiza a 

manutenção dos preços vigentes para o contrato coletivo, ou seja, de que 

ao segurado não poderá ser imposto o preço dos planos individuais 

similares existentes no mercado. A Resolução nº 19 do CONSU não 

autoriza tal conclusão; ela apenas determina a migração para planos 

individuais, sem qualquer imposição de preços. 

Acredita-se que a saída proposta por Demócrito REINALDO 

FILHO, favorável à conservação do preço do contrato coletivo nos contratos 

individuais pode mostrar-se inviável na prática. Cogite-se a hipótese de que 

o número de empregados que adira aos planos individuais seja menor do 

que o aguardado pela operadora. Pode haver uma substancial alteração 

nos cálculos atuariais, que impeça na prática que os preços sejam 

                                                 
46

 Deve-se mencionar que o autor citado concorda que todo e qualquer plano coletivo deve ser 
contratado sem determinação de prazo e com a vigência do princípio da conservação dos 
contratos cativos de longa duração, porque o empregado ao filiar-se a um plano dessa 
natureza, “envolve-se numa relação de confiança com a operadora e também com a empresa 
empregadora, no que tange à expectativa de seu cumprimento quanto ao pagamento de sua 
cota, tornando-se parte „cativa‟ dessa relação, que não pode sofrer solução de continuidade, 
sob pena de levá-lo (o segurado) a uma situação de insegurança e instabilidade” (REINALDO 
FILHO, Demócrito. A natureza jurídica do plano de saúde coletivo: sua repercussão em termos 
de abusividade da cláusula que permite o reajuste por sinistralidade. Disponível em: 
<http://www.jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5424> Acesso em 01/11/2008. p. 8). 
Entretanto, aponta, diversamente do que é por nós sustentado, que a estipulante pode romper 
imotivadamente o vínculo, desde que a operadora mantenha todos os segurados empregados 
em planos individuais, exatamente nos moldes do coletivo. 

http://www.jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5424


Paula Villanacci Alves Camasmie 
Planos individuais e coletivos de assistência à saúde – causas de extinção e manutenção compulsória 

do vínculo (resilição, resolução, aposentadoria e demissão) 

157 

 

 

 

mantidos. Fica aqui a advertência, pois, segundo acredita-se, haverá 

alteração na economia do contrato, justificando o aumento da mensalidade. 

Há que se considerar que no plano coletivo, o cálculo atuarial que 

embasa o preço da mensalidade leva em consideração que a empresa 

estipulante contratará, com o passar do tempo, mais empregados jovens 

que equilibrarão os elevados custos de tratamento dos mais velhos e dos 

aposentados. Admitindo-se que na resilição por parte da estipulante, os 

contratos dos empregados serão mantidos com o preço praticado no âmbito 

coletivo, haverá uma inevitável ruptura do equilíbrio da rede de contratos: 

não ingressarão mais empregados jovens no sistema, para contrabalançar 

o custo dos idosos. Haverá um substancial envelhecimento da carteira de 

beneficiários, sem o correspondente aumento dos preços. 

Por esse motivo, considera-se que havendo resilição por iniciativa 

da estipulante, há que se investigar os motivos que a embasam. Se 

legítimos, por exemplo, em decorrência de completa inviabilidade de 

manutenção da avença, deverão os empregados ser mantidos com planos 

individuais, sem novas carências, possibilitando-se o reajuste da equação 

econômica contratual. Já se a resilição for abusiva, imotivada, sem motivo 

justificável, a melhor solução será aquela que permite a condenação da 

estipulante a arcar com a manutenção do plano coletivo, colocando a salvo 

as justas expectativas dos empregados segurados. 

Postura compatível com o tão mencionando princípio da boa-fé 

objetiva é a de que a estipulante, na hipótese de reconhecer a total 

inviabilidade da manutenção da avença, zele pelos interesses de seus 

funcionários, fazendo tudo o que estiver ao seu alcance para proporcionar 

um novo plano coletivo, em condições econômicas semelhantes e sem o 

cumprimento de carências47. A Resolução nº 19 do CONSU, ao determinar 

                                                 
47

 Essa situação foi retratada na Ap. Cível nº 490.772.4/7-00, Rel. Des. Francisco Eduardo 
Loureiro, j. 15/03/2007, do TJ/SP, na qual a estipulante do plano coletivo (Associação Paulista 
de Medicina) celebrou um distrato com a operadora do plano (Sul América) ao reconhecer a 
mais absoluta impossibilidade financeira de manutenção do plano coletivo. Ato contínuo, a 
estipulante ofertou aos médicos associados novos produtos com preços compatíveis com as 
peculiaridades do grupo. Reconheceu-se que a extinção contratual no caso não foi abusiva, 
pois “a associação estipulante e a operadora levaram em conta que a alta sinistralidade 
acarretou a aplicação de expressivos aumentos do valor do prêmio, em obediência a cálculos 
atuariais que regem o contrato. Em razão disso, houve significativa evasão de 
associados/beneficiários, especialmente os integrantes do grupo mais novo, o que provocou 
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a migração para os contratos individuais, não soluciona o problema dos 

segurados, que muitas vezes não terão condições de arcar com os 

elevados custos do novo plano. 

 

 B) RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO – A APLICAÇÃO 

JURISPRUDENCIAL DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL 

 

A resolução é a forma de extinção da relação obrigacional 

assumida em contrato bilateral  

 

“mediante o exercício do direito formativo-extintivo do credor 
não-inadimplente, tendo por pressuposto o incumprimento 
definitivo do devedor, resultante de impossibilidade a este 
imputável ou de descumprimento do devedor, com perda do 
interesse do credor em receber uma prestação ainda 
possível”48.  

 

De outro modo, pode-se afirmar que a resolução nada mais é do 

que a cessação do contrato em razão do não cumprimento da obrigação por 

uma das partes49. 

A figura jurídica que autoriza a resolução por descumprimento 

imputável a uma das partes recebe o nome de pacto comissório ou cláusula 

resolutória, que pode ser expressa ou tácita. Através dela entende-se que 

qualquer das partes pode optar pela resolução do contrato, se o outro 

contratante não cumprir a obrigação que lhe compete50.  

A cláusula resolutória tácita pode ser considerada presente em 

todos os contratos, e a ocorrência da causa de resolução deve ser 

necessariamente apurada em ação judicial. Já na hipótese de cláusula 

                                                                                                                                               
superveniente desestabilização do grupo remanescente de segurados mais idosos. Diante da 
impossibilidade consensual de estabelecer percentual de reajuste viável do prêmio, acordaram 
a resilição bilateral do contrato, com prazo de 30 dias”.  
48

 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. A extinção dos contratos por incumprimento do devedor. 
Rio de Janeiro: Aide, 2003. p. 31. 
49

 A doutrina costuma empregar o termo resolução também para os casos de cessação do 
contrato requerida pelo devedor em situações especiais, como quando há onerosidade 
excessiva (designação esta também empregada pelo legislador nos artigos 478/480 do CC); 
art. 237, do CC; por mora do credor (art. 394, do CC) e por impossibilidade temporária da 
prestação (cf. Ruy Rosado de Aguiar, op. cit., p. 272) 
50

 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos 
contratos. 3. ed., São Paulo: Atlas, 2003. p. 503. 
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resolutória expressa, dispensa-se, como regra geral, o pronunciamento 

jurisdicional para considerar-se desfeito o vínculo51. 

O art. 13, II, da LPS veicula as duas causas de resolução do 

contrato por inadimplemento do consumidor: fraude e falta de pagamento 

da mensalidade. 

Como já dito alhures, a boa-fé, a honestidade e a lealdade são 

valores de suprema importância nos contratos de risco e cativos de longa 

duração, como os seguros e planos de assistência à saúde, pois, para a 

realização dos cálculos atuariais, as operadoras dependem da veracidade 

de informações prestadas pelos consumidores. Presente a malícia na 

contratação, sob a forma da falsidade das informações concedidas à outra 

parte, pode-se causar um desequilíbrio no contrato atomicamente 

observado, e quando um número substancioso de consumidores age da 

mesma maneira, o desequilíbrio pode atingir toda a rede contratual.  

São inúmeras as hipóteses de fraude que autorizam a resolução 

do contrato e devem ser aferidas à vista das circunstâncias do caso 

concreto. A título de exemplo, na fase de execução contratual, a obtenção 

de recibos de consultas médicas em número superior às efetivamente 

realizadas, recibos de valor maior do que o realmente pago ou que 

descrevem tratamento diferente do que foi prestado são comportamentos 

que justificam a resolução pela operadora52. Outro exemplo, de possível 

ocorrência nos contratos coletivos, é o da pessoa jurídica estipulante que 

insere como beneficiários do seguro pessoas que com ela não mantêm 

qualquer vínculo de emprego53. 

No caso de omissão do segurado da sua condição de portador de 

doença ou lesão preexistente por ocasião de sua adesão ao plano e 

preenchimento da declaração de saúde, a resolução por fraude fica 

condicionada à demonstração pela operadora de que o consumidor, mesmo 

ciente da doença, propositalmente negou a ela tal informação. A Resolução 

                                                 
51

 Nesse sentido, GOMES, Orlando. Contratos. 18
. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 174 

52
 Nesse sentido, LOUREIRO, Francisco Eduardo. Planos e seguros de saúde. In: SILVA, 

Regina Beatriz Tavares da (coord.). Responsabilidade civil na área de saúde. São Paulo: 
Saraiva, 2007. p. 319. 
53

 Exatamente essa foi a hipótese retratada na Ap. Cível nº 340.966-4/2 do TJ/SP, Rel. Des. 
Vicentini Barroso, j. 21/11/2006. 
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Normativa nº 55/2003 disciplina o trâmite que o procedimento administrativo 

deve seguir na ANS para que a resolução se torne possível: percebendo a 

operadora que houve omissão de informação a respeito de doença 

preexistente, deve ela comunicar tal fato ao consumidor; caso ele não 

concorde com a alegação, a operadora deverá encaminhar a documentação 

pertinente à ANS (termo de alegação, declaração de saúde, comunicação 

ao consumidor, termo de adesão ao plano, documentação comprobatória 

com a identificação do emitente e o endereço atualizado do consumidor 

contratante ou beneficiário). Instaurado o procedimento administrativo, o 

consumidor será intimado, via postal, para que possa apresentar a sua 

defesa. A decisão será prolatada pela DIPRO – Diretoria de Normas e 

Habilitação de Produtos, podendo essa solicitar documentos ou realizar as 

diligências que entenda necessárias. Da decisão, poderão quaisquer das 

partes interpor recurso à Diretoria Colegiada. A DIPRO tem o prazo de trinta 

dias para proferir a decisão, salvo prorrogação por igual período 

expressamente motivada. Segundo Toro, a operadora deverá demonstrar a 

natureza preexistente da patologia e o conhecimento prévio do 

consumidor54. 

Com relação à falta de pagamento, a doutrina é uníssona em 

apontar a ausência de técnica do legislador na elaboração da norma55. 

Editou-se um dispositivo de dificílima compreensão, e, o que é pior, num 

tema que é de grande importância para os segurados, que têm o direito de 

entender as conseqüências do atraso no pagamento, e que acabam ficando 

mais confusos diante da redação do artigo. 

Confira-se a redação do inc. II, do § único, do art. 13, da LPS:  

 

“Os produtos de que trata o caput, contratados 
individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo 
vedadas: (...) II – a suspensão ou a rescisão unilateral do 
contrato, salvo por fraude ou não pagamento da 
mensalidade por período superior a sessenta dias, 

                                                 
54

 SILVA, José Luiz Toro da. Manual de Direito da saúde suplementar: a iniciativa privada e os 
planos de saúde. São Paulo: M. A. Pontes, 2005. p. 98. 
55

 LOUREIRO, Francisco Eduardo. Planos e seguros de saúde. In: SILVA, Regina Beatriz 
Tavares da (coord.). Responsabilidade civil na área de saúde. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 319 
e BOTTESINI, Mauri Ângelo; MACHADO, Mauro Conti. Lei dos planos e seguros de saúde. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 136. 



Paula Villanacci Alves Camasmie 
Planos individuais e coletivos de assistência à saúde – causas de extinção e manutenção compulsória 

do vínculo (resilição, resolução, aposentadoria e demissão) 

161 

 

 

 

consecutivos ou não, nos últimos dozes meses de vigência 
do contrato, desde que o consumidor seja 
comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de 

inadimplência.” (grifo nosso) 

 
Primeiramente, deve-se salientar que a norma permitiu a 

resolução do contrato nas duas hipóteses restritas, apenas nos contratos 

individuais e familiares. Mais uma vez os contratos coletivos foram deixados 

de lado, sem a necessária proteção e sem uma razão que alicerçasse tal 

discriminação. 

Numa interpretação literal do texto legal, José Luiz Toro da Silva, 

sustenta que  

 

“nos contratos coletivos, as causas de rescisão não se 
limitam à fraude ou impontualidade, podendo se estabelecer 
outras condições. Igualmente, apesar de garantida a 
renovação, sem a cobrança de taxas ou qualquer outro valor 
no ato da renovação, é possível vigência mínima inferior a 
um ano (...). No que concerne à impontualidade, pode o 
contrato estabelecer prazo inferior ao descrito no art. 13, § 
único, II, pois o prazo de 60 (sessenta) dias se aplica, 
somente, aos contratos individuais/familiares (...).”  

 
Discorda-se do posicionamento exposto. A interpretação literal da 

lei não é a mais recomendada pela moderna hermenêutica, que vem 

proclamando a aplicação conjugada dos métodos gramatical, sistemático, 

lógico, histórico, teleológico e axiológico para a obtenção do mais razoável 

e justo significado do texto normativo56. Numa interpretação mais complexa 

do art. 13, desvenda-se a ausência de razão para a diferença de tratamento 

aos consumidores regidos por contratos coletivos. 

Foi encontrado um acórdão do TJ/SP, de relatoria do Des. Salles 

Rossi, no qual se aplicou o art. 13, II, da Lei 9.656/98, para plano de saúde 

coletivo, e exigiu-se a notificação prévia da pessoa jurídica estipulante até o 

                                                 
56

 Nesse sentido, Maria Helena DINIZ: “as diversas técnicas interpretativas não operam 
isoladamente, não se excluem reciprocamente; antes, se completam, mesmo porque não há, 
como aponta Zweigert, na teoria jurídica interpretativa, uma hierarquização segura das 
múltiplas técnicas de interpretação. Realmente, há impossibilidade de se estabelecer uma 
hierarquia desses processos, devido a sua relação recíproca. Não são, na realidade, cinco 
técnicas de interpretação, mas operações distintas que devem atuar conjuntamente, pois todas 
trazem sua contribuição para a descoberta do sentido e alcance da norma” (DINIZ, Maria 
Helena. Lei de introdução ao Código Civil brasileiro interpretada. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 
2005). 
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qüinquagésimo dia de inadimplemento para a resolução contratual. Nele 

entendeu-se também que, muito embora o contrato coletivo fosse celebrado 

entre uma pessoa jurídica (para benefício de seus funcionários) e a 

operadora, fosse perfeitamente possível a aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor, pois, no “contrato guarda-chuva”, a estipulante adquire o 

plano como destinatária final (art. 2º do CDC)57, já que o serviço não entra 

na sua cadeia produtiva. Em julgado posterior58, o Des. Salles Rossi reviu a 

fundamentação do seu posicionamento, ao considerar que o Código de 

Defesa do Consumidor aplica-se sim aos contratos coletivos, mas por outro 

motivo: 

 

“apesar da apelante não ser a destinatária final do serviço 
claro está que a apelada enquadra-se no conceito de 
fornecedora (art. 3º da Lei 8.078/90) e, mais, a relação 
estabelecida no contrato, em favor dos funcionários da 
contratante é nítida relação de consumo. Aqui a 
empregadora nada mais faz do que representar os 
interesses de seus funcionários, beneficiários dos serviços 
colocados à disposição pela contratada, do que não se pode 
afastar a aplicação da legislação consumerista ao caso em 
tela. A manutenção ou rescisão do contrato pela estipulante 
afeta diretamente seus empregados, de sorte que, o 
contrato estabelecido entre as partes deve sim respeitar os 
ditames do Código de Defesa do Consumidor.” 

 
Quando a empresa assume a co-participação no pagamento do 

plano e torna-se inadimplente, deixando de pagar a parcela a qual se 

obrigou, entende-se que a estipulante pode ser forçada judicialmente pela 

operadora ou pelos segurados, a cumprir com a obrigação inadimplida.  

Demócrito REINALDO FILHO sustenta que, estando a estipulante 

inadimplente no pagamento da sua parte da mensalidade, a operadora 

assumiria a responsabilidade de disponibilizar planos de saúde individuais 

para os segurados, com o mesmo padrão de atendimento e cobertura, 

desde que eles complementassem o preço, assumindo integralmente os 

custos da prestação59.  

                                                 
57

 Ap. Cível nº 493.359.4/4-00, j. 27/07/2007. 
58

 Ap. Cível nº 535.749-4/9-00, Rel. Des. Salles Rossi, j. 31/01/2008. 
59

 REINALDO FILHO, Demócrito. A natureza jurídica do plano de saúde coletivo: sua 
repercussão em termos de abusividade da cláusula que permite o reajuste por sinistralidade. 
Disponível em: <http://www.jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5424>. p. 06. 

http://www.jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5424
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Pensa-se que na hipótese de inadimplência da estipulante, 

deverá ser ela acionada judicialmente para o cumprimento da avença. A 

transferência dos segurados para os planos individuais deve sempre ser a 

última opção, diante da diferença de preço dos planos. Sabe-se que, 

decretada a extinção do contrato por falta de pagamento da estipulante, a 

massa dos segurados não poderá ser mantida como beneficiária do plano 

coletivo, com o valor até então praticado: ocorrerá, como já foi dito outrora, 

um envelhecimento da carteira, pelo não ingresso dos novos funcionários 

da empresa estipulante, o que altera a equação econômica do contrato.  

Volta-se à análise do art. 13, § único, II, da LPS. A intenção do 

dispositivo foi permitir a purgação da mora pelo consumidor como uma 

regra, sendo a resolução contratual medida extrema permitida somente nas 

hipóteses de atraso reiterado, superior a 60 dias consecutivos ou não, num 

período de um ano. Quer dizer que no transcorrer de um ano, o segurado 

pode atrasar o adimplemento de uma ou mais mensalidades, desde que, 

somados, os dias de atraso não ultrapassem os 60 dias. 

Questão que suscita dúvida é a relativa ao número de vezes que 

seria possível ao segurado socorrer-se da purgação da mora. Teria a lei, 

objetivado impor um número de vezes para o exercício do benefício pelo 

segurado, nos moldes do que foi positivado na Lei do Inquilinato (art. 62, § 

único, da Lei 8.245/91)? Ou seria facultado ao segurado purgar a mora 

quantas vezes fossem necessárias no período de um ano, desde que 

respeitado o lapso total de 60 dias de atraso?  

A redação do art. 13, a nosso ver, foi ampliativa, isto é, concedeu 

ao segurado a oportunidade de purgar a mora quantas vezes forem 

necessárias no período de 12 meses, desde que a soma dos períodos de 

atraso não seja superior a 60 dias. Atrase, o consumidor, uma só prestação 

ou as 12 mensalidades do ano, desde que não seja ultrapassado o período 

de 60 dias, é possível a purgação da mora. 

Com relação à notificação que a norma exige para que se opere a 

resolução e ao modo do cômputo do prazo de atraso, LOUREIRO explica 

que 
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“O prazo para resolução do contrato é de sessenta dias, 
mas são computados dias de atrasos anteriores, desde que 
nos últimos doze meses. Os prazos de atrasos anteriores, 
porém, somente podem ser contados após cada notificação 
premonitória do devedor. O termo inicial para os atrasos 
cumulativos é a data das notificações. As notificações não 
têm a finalidade de constituição do devedor em mora, que é 
„ex re‟, pois a prestação é positiva, líquida e a termo. 
Servem para converter a mora em inadimplemento absoluto, 
caso não seja purgada até o prazo cumulativo de sessenta 
dias. A notificação deve ser feita até o qüinquagésimo dia de 
inadimplência, para que sobrem ao menos dez dias para a 
purgação. Claro que ultrapassado o prazo de cinqüenta dias 
poderá o contrato ser resolvido, mas terá o consumidor no 
mínimo dez dias para a purgação, contados da 
notificação.”60    

 
A orientação do autor preconizou a interpretação do art. 13 da 

LPS do modo mais favorável aos consumidores. Seguindo-se esse 

raciocínio, não bastaria um dia de atraso para que se iniciasse a fluência do 

lapso de 60 dias. Somente após cada notificação (que pode ser feita até o 

50º dia de atraso) é que ele tornar-se-ia “qualificado”, apto a iniciar a soma 

dos atrasos anteriores. 

Em sentido contrário, BOTTESINI e MACHADO consideram que  

 

“se o usuário não for notificado, ele terá direito de emendar a 
mora e restabelecer o contrato mesmo que o atraso seja 
superior a 60 dias. Sem notificar o usuário, mesmo que depois 
do 50º dia, a operadora não pode recusar o pagamento e o 
restabelecimento do contrato”61.  

 

A orientação defendida por Francisco LOUREIRO parece mais 

adequada. O sentido do dispositivo não é o de apenar a seguradora, caso ela 

não notifique o segurado dentro do prazo de 50 dias de atraso; parece, isto 

sim, ter a regra o objetivo de impor o dever de notificar o segurado do seu 

inadimplemento, alertando-o do fato e concedendo a ele a última oportunidade 

de quitação. Essa notificação serve para converter a simples mora do segurado 

em inadimplemento absoluto, e, em conseqüência, abrir à operadora a via da 

resolução contratual (isso, saliente-se, na hipótese do não pagamento do valor 

                                                 
60

 LOUREIRO, Francisco Eduardo. Planos e seguros de saúde. In: SILVA, Regina Beatriz 
Tavares da (coord.). Responsabilidade civil na área de saúde. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 
319-320.  
61

 Ibidem, p. 136. 
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em aberto no prazo de 10 dias, prazo esse que deve ser respeitado de 

qualquer maneira, pois constitui uma garantia legal mínima do consumidor).  

O tema resolução por inadimplemento suscita uma dúvida mais, 

que, adianta-se, ainda não foi pacificada pela doutrina nem pela 

jurisprudência: a resolução seria automática, extrajudicial, a partir do 

inadimplemento do segurado conforme as exigências do art. 13, II, ou 

exigiria ação judicial desconstitutiva do vínculo? 

O Código Civil de 2002 tratou da resolução nos artigos 474 a 480. 

Nele previu-se duas modalidades de resolução: (1) a legal (também 

denominada tácita), que se aplica a todos os contratos bilaterais e é sempre 

judicializada; e (2) a convencional, que depende de estipulação expressa 

em contrato e pode se operar extrajudicialmente.  

Na resolução legal, para que se dê a extinção contratual, há que 

ocorrer o ajuizamento de ação de resolução e o pronunciamento 

jurisdicional, que, no caso, tem natureza constitutiva negativa (ou, em outro 

termo, desconstitutiva). Nela, somente a sentença é que resolve a 

obrigação; a atividade do juiz não se limita a declarar a resolução já 

acontecida por vontade do credor, muito pelo contrário, a atividade é ampla 

e deve verificar a presença dos pressupostos do direito de resolução.  

Segundo Ruy Rosado de AGUIAR: 

 

“Na resolução legal, incumbe ao juiz apreciar o 
comportamento das partes no contexto global do contrato, 
desde as tratativas; identificar o ponto de equilíbrio entre as 
prestações correspectivas e interdependentes, à vista do 
princípio da equivalência, que deve ser preservado não só 
na fase genética, mas também na funcional; determinar as 
características e as finalidades do contrato, de acordo com 
os elementos objetivamente fixados; determinar, se for o 
caso, as regras de cuidado e de diligência que deveriam ter 
sido obedecidas, nas circunstâncias; estabelecer os deveres 
de conduta derivados da boa-fé objetiva; ponderar entre a 
substancialidade do adimplemento, que satisfaz o credor e 
impede a resolução, e a gravidade do incumprimento, com 
violação fundamental do contrato, que leva à sua extinção; 
avaliar, na perspectiva do interesse do credor, quando a 
prestação se tornou inútil para ele, incapaz de satisfazer 
substancialmente à sua legítima expectativa, deixando de 
alcançar o escopo objetivamente previsto no contrato; medir 
o interesse econômico expresso no negócio e pensá-lo 
também como uma fator metajurídico relevante, subordinado 
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ao interesse comum; finalmente, decidir de acordo com a 
equidade, os princípios da justiça comutativa e da boa-fé, 
que a todos impõe deveres éticos inafastáveis.”62 

 
Na resolução extrajudicial, que se dá nas hipóteses em que existe 

cláusula resolutiva expressa em contrato, esse, em regra, se extingue 

independentemente de pronunciamento jurisdicional. Eventualmente, caso 

as partes resolvam ir a juízo litigar a respeito do contrato, por desacordo 

quanto aos requisitos da resolução ou seus efeitos, a sentença será 

meramente declaratória da existência da resolução e condenatória de 

alguma prestação devida a título de perdas e danos, mas, não terá o 

caráter constitutivo que tem a sentença proferida na resolução dependente 

de procedimento judicializado. Durante a ação caberá ao magistrado 

analisar os pressupostos e os efeitos da resolução; a validade da cláusula 

resolutiva, à luz do princípio da boa-fé, podendo afastá-la, quando 

representar desvantagem exagerada a uma das partes, ou modificar as 

disposições sobre os seus efeitos; poderá também rejeitá-la quando houver 

adimplemento substancial da obrigação pelo devedor, entre outras 

possibilidades63.  

Pondera-se, pelo que foi exposto, que a resolução judicial possui 

um forte ponto positivo nos contratos de adesão, pois permite em todos os 

casos o controle jurisdicional a respeito da licitude do fim do contrato, o que 

é muito salutar nas relações contratuais marcadas pelo desequilíbrio entre 

as partes. Entretanto, há que se considerar, que ela tem um grave 

inconveniente, pois constitui um entrave ao tráfico de bens e à extinção dos 

negócios jurídicos, pois só se opera através de demorado e custoso 

processo judicial.  

Após essas considerações gerais acerca das formas de resolução 

existentes no ordenamento, passa-se à particularização da controvérsia, 

restringindo-a aos planos e seguros saúde: afinal de contas, a extinção 

dessa espécie contratual deve ser feita por resolução judicial, ou admite-se 

o término extrajudicial? 

                                                 
62

 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. A extinção dos contratos por incumprimento do devedor. 
Rio de Janeiro: Aide, 2003. p. 56. 
63

 Nesse sentido, Ibidem, p. 59. 
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Considera a doutrina, que havendo inadimplemento das 

prestações contratuais pelo segurado, e contendo o contrato, cláusula 

resolutória expressa  

 

“a resolução independe de sentença judicial, mas deve ser 
temperada com o princípio da boa-fé objetiva, que limita o 
exercício abusivo de direitos. A resolução do contrato 
somente pode ser resposta a inadimplemento grave, que 
comprometa de modo substancial a prestação devida”64.  

 

Ou seja, haveria espaço para a extinção extrajudicial do contrato, 

presente cláusula resolutória expressa no instrumento contratual, sempre 

sob os auspícios do Poder Judiciário, que poderia ser chamado para o 

exercício do controle da licitude da resolução. 

Há, entretanto, posicionamento jurisprudencial em sentido 

contrário. No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a 3ª 

Câmara de Direito Privado já se manifestou no sentido de que é sempre 

necessário o ajuizamento da ação resolutória para considerar-se o contrato 

extinto por força de inadimplemento das prestações pelo segurado, sendo 

que a sentença nela proferida teria caráter constitutivo negativo65.  No STJ, 

também foi adotada essa orientação, nos acórdãos do REsp 323.186/SP66 e 

do REsp nº 76.362/MT67. 

                                                 
64

 LOUREIRO, Francisco Eduardo. Planos e seguros de saúde. In: SILVA, Regina Beatriz 
Tavares da (coord.). Responsabilidade civil na área de saúde. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 
320. 
65

 Ap. Cível nº 471.134.4/7, Rel. Des. Beretta da Silveira, j. 12.12.2006 e Ap. Cível nº 
532.286.4/3-00, Rel. Des. Beretta da Silveira, j. 06.11.2007. Neste ultimo acórdão decidiu-se 
que “sem razão a requerida apelante, quando assevera que a rescisão se deu em razão da 
inadimplência da autora apelada, pois o artigo 13, da Lei 9.656/98, exige a notificação até o 
qüinquagésimo dia de inadimplência, portanto, cumpria a requerida notificar á autora acerca da 
rescisão do contrato até o prazo especificado, exatamente para que o consumidor dispusesse 
de tal informação e não ficasse exposto a uma falsa expectativa, seguro de que poderia utilizá-
lo. E, de qualquer maneira a rescisão do contrato não poderia ser feita de forma unilateral, 
cabendo a parte buscar o Judiciário para tanto.” (grifou-se) 
66

 “SEGURO. CLÁUSULA DE CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO CONTRATO EM CASO 
DE ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. INSUBSISTÊNCIA EM FACE DO CÓDIGO 
CIVIL E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Não subsiste a cláusula de 
cancelamento automático da apólice, seja porque a resolução da avença é de ser requerida 
previamente em Juízo, seja porque reputada nula em face do Código de Defesa do 
Consumidor (art. 51, incisos IV e XI). Recurso conhecido, em parte, e provido.” (Rel. Min. 
Barros Monteiro, j. 04.02.2002) (grifou-se) 
67

 “Seguro. Inadimplemento da segurada. Falta de pagamento da última prestação. 
Adimplemento substancial. Resolução. A companhia seguradora não pode dar por extinto o 
contrato de seguro, por falta de pagamento da última prestação do prêmio, por três razões: a) 
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Na atual conjuntura fática, na qual já existem milhões e milhões 

de contratos de assistência à saúde, número esse em crescimento diário, 

condicionar a extinção do contrato por inadimplemento do segurado ao 

ajuizamento de ação de resolução, parece que causaria maiores prejuízos à 

sociedade em geral do que benefícios aos consumidores aderentes. Isso 

porque se sobrecarregaria ainda mais o Poder Judiciário, que já está 

superlotado de demandas que aguardam pronunciamento. Entende-se que 

a resolução extrajudicial fundada em cláusula resolutória expressa e 

condicionada à prévia notificação do segurado (como requisito 

indispensável à conversão da mora em inadimplemento absoluto), poderia 

ser admitida, sempre se possibilitando ao segurado o ajuizamento de ação 

para o controle da licitude do término contratual.  

Na hipótese de cláusula resolutiva tácita, o melhor realmente é 

que a resolução opere-se judicialmente, sob as garantias do contraditório e 

da ampla defesa. 

Não basta, entretanto, o inadimplemento da prestação para a 

ocorrência da resolução do vínculo. É necessário que o inadimplemento 

tenha certas qualidades. Explica-se. 

Concretizando os bons ventos soprados pelo princípio da boa-fé 

objetiva, a jurisprudência vem impedindo a resolução contratual por 

inadimplência do consumidor, mesmo havendo atraso superior a sessenta 

dias no período de 12 meses. Nesses julgados vê-se a aplicação do 

princípio do adimplemento substancial, segundo o qual, constatado que o 

consumidor tenha adimplido sua obrigação de forma tão próxima ao 

resultado final, não seria permitido à operadora exercer o direito de 

resolução do contrato, facultando a ela apenas o pedido de adimplemento e 

                                                                                                                                               
sempre recebeu as prestações com atraso, o que estava, aliás, previsto no contrato, sendo 
inadmissível que apenas rejeite a prestação quando ocorra o sinistro; b) a segurada cumpriu 
substancialmente com a sua obrigação, não sendo a sua falta suficiente para extinguir o 
contrato; c) a resolução do contrato deve ser requerida em juizo, quando será possivel avaliar a 
importância do inadimplemento, suficiente para a extinção do negócio. Recurso conhecido e 
provido.” (Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 11.12.1995) (grifo nosso) 
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o de perdas e danos68. Isso seria uma decorrência da aplicação da boa-fé 

objetiva na sua vertente limitadora do exercício de direitos subjetivos.  

Judith MARTINS-COSTA ao discorrer sobre as funções 

desempenhadas pela boa-fé objetiva na relação obrigacional ensina que: 

 

“Constituindo a resolução, como é sabido, direito formativo 
extintivo que decorre de fato superveniente à conclusão do 
contrato, por vezes este direito (ou poder formativo), 
mormente quando fundado em cláusula resolutiva tácita (...), 
pode ser inibido por força do princípio da boa-fé, quando o 
seu exercício caracteriza conduta incompatível com os 
deveres de lealdade e cooperação. No caso das obrigações 
contratuais terem sido substancialmente adimplidas, caberá, 
então, apenas a indenização pela parte que não foi 
cumprida conforme o pactuado.”69 

 
A teoria do adimplemento substancial, também chamada de 

doutrina da gravidade suficiente do inadimplemento, prega como meta a 

manutenção dos contratos e a resolução como ultima ratio. A resolução, por 

ser remédio substancialmente grave, por romper  o vínculo jurídico, 

desfazendo o contrato e todos os seus efeitos, em busca do status quo 

ante, somente deve ser usada em situações de gravidade, nas quais o 

inadimplemento teve grande importância. 

Segundo a teoria, a resolução funciona como ratio extrema, 

sendo legítima apenas quando o descumprimento é sério, lesivo aos 

interesses da parte não inadimplente e capaz de afetar o sinalagma 

funcional do contrato, afastando a sua função econômico-social70.  

A doutrina destaca que, para valorar a gravidade do 

inadimplemento 

 

“deve o intérprete valer-se de uma observação própria do 
pós-positivismo, deixando de lado o modelo lógico-
dedutível, dada a sua falibilidade, atentando às 
circunstâncias concretas, uma vez que o direito existe 
concretamente e não de forma virtual. Destaca-se o uso da 

                                                 
68

 SILVA, Clóvis do Couto e. O princípio da boa-fé no direito brasileiro e português. In: 
ESTUDOS de Direito Civil brasileiro e português: I jornada luso-brasileira de /Direito Civil. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1980. 
69

 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no Direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000. p. 459 
70

 BUSSATTA, Eduardo Luiz. Resolução dos contratos e teoria do adimplemento substancial. 
São Paulo: Saraiva, 2007. p. 93. 
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tópica, em que se procede à verificação das circunstâncias 
relevantes do caso específico, ponderando em que medida 
o descumprimento abala os interesses envolvidos no 
contrato, a fim de decidir, a partir de então, qual a solução 
justa para o referido caso. 
(...) 
O critério a ser utilizado deve ter em conta a economia do 
contrato, a globalidade da relação existente e o 
desequilíbrio ocasionado pelo descumprimento, deixando de 
lado qualquer valoração subjetiva que o contratante (não 
inadimplente) possa fazer do seu interesse. Trata-se de 
critério objetivo, adotado majoritariamente pela doutrina 
italiana.”71 

 
 

A melhor maneira de se constatar se o inadimplemento é grave o 

suficiente para embasar a resolução é através da realização do juízo de 

comparação entre o que deveria ter sido cumprido, de acordo com o 

programa contratual e o que de fato foi realizado pelo devedor, para, só 

então, decidir-se se o incumprimento é ou não substancial72. Mas não se 

pense que o interesse do credor é simplesmente desconsiderado: pelo 

contrário, deve-se sim valorá-lo, porém, de modo objetivo, de acordo com a 

função econômico-social do contrato. A valoração subjetiva que o credor faz 

do seu próprio interesse jamais pode ser utilizada como critério isolado. 

Como já mencionado brevemente no capítulo VII, a teoria do 

adimplemento substancial ingressou vagarosamente no direito brasileiro 

pela via judicial, tendo sido aplicada no Superior Tribunal de Justiça, 

principalmente pela penada do ex-ministro Ruy Rosado de AGUIAR. Não foi 

ela positivada no CC/1916 e nem no CC/2002, mas é usualmente invocada 

para coibir abusos no exercício do direito de resolução. Teve inicialmente 

grande destaque em ações envolvendo compromissos de compra e venda 

de imóveis, nos quais o compromissário comprador deixava de adimplir 

uma ou algumas prestações dentre muitas parcelas pactuadas, e o credor 

tentava reaver o bem, sob a alegação da ocorrência de inadimplemento 

absoluto que autorizaria a resolução73.  

                                                 
71

 Ibidem, p. 101 e 103. 
72

 BUSSATTA, Eduardo Luiz. Resolução dos contratos e teoria do adimplemento substancial. 
São Paulo: Saraiva, 2007. p. 103. 
73

 Segundo Judith MARTINS-COSTA, esse titubeio inicial sobre a aplicação da teoria advinha 
da ausência no ordenamento jurídico de uma cláusula geral de boa-fé em matéria contratual, a 
conferir maior flexibilidade aos juízes para analisar as peculiaridades dos casos concretos. Cita 
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Essa teoria foi e continua sendo reiteradamente aplicada pelo 

TJ/SP74, tendo encontrado seu maior desenvolvimento no âmbito dos 

contratos de seguro de vida e de seguro de automóvel, em demandas nas 

quais a seguradora recusava-se a pagar a indenização ao consumidor, sob 

o pretexto de atraso no adimplemento de uma ou algumas poucas 

mensalidades75.  

Essa teoria foi transposta para a seara dos contratos de planos e 

seguro saúde por várias vezes pela 4ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP, 

para adequar os pleitos de resolução contratual às exigências da 

razoabilidade e da justiça. Transcreve-se, em seguida, trecho de um desses 

acórdãos, em que houve aplicação da teoria em demanda pela qual o 

segurado pretendia manter o negócio jurídico, muito embora estivesse 

inadimplente por mais de 60 dias com relação a três prestações:   

 

“Ademais, além da necessidade de notificação, a resolução 
deve ser temperada com o princípio da boa-fé objetiva, que 

                                                                                                                                               
a autora acórdão prolatado pelo, naquela época Desembargador do TJ/RS, Ruy Rosado de 
Aguiar (Ap. Civ. 588012666, j. 12.04.1988), no qual se decidiu que “a ação de rescisão de 
contrato improcede porque a compradora cumpriu substancialmente a sua obrigação, não 
podendo ser o atraso na última prestação causa justificadora para a resolução do negócio, 
assim como pretendido na inicial. O desfazimento caracterizaria gravíssima injustiça (...). é 
preciso ficar bem claro que a parêmia „dura lex, sed lex‟, cedeu lugar à necessidade de decidir-
se com razoabilidade as situações em concreto, pois o compromisso maior do Estado de 
Direito é com a justiça.” (MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no Direito privado. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2000, p. 458-459). 
74

 Nesse sentido, Ap. Cível nº 927990-0/3, Rel. Des. Armando Toledo, j. 01.04.2008; Ap. Cível 
nº 1.061.869-0/3, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 03.04.2008; Ap. Cível nº 1095801004, Rel. Des. 
Armando de Toledo, j. 18.03.2008. 
75

 No julgamento da Apelação Cível nº 599.763-00/0, de relatoria do Des. Gilberto dos 
Santos, que envolvia seguro de veículo automotor, foi observado que  “basicamente no 
artifício que transmite a noção errônea de que cada parcela seria um prêmio diferente 
que, pago mês a mês, subsidiaria a cobertura securitária do período mensal subseqüen te. 
Daí, na prática, não haveria um, mas diversos contratos de seguro celebrados 
sucessivamente, o que explicaria a falta de cobertura quando não pago o prêmio: exceptio 
non adimpleti contractus. Mas, tal não pode ser aceito. Nos contratos relacionais ou d e 
longa duração, a relação obrigacional na verdade é um todo contínuo. „Não se trata, 
nestes casos, de mera divisão da prestação contratual no tempo ou de obrigação divisível, 
fracionável no tempo e no espaço, mas de obrigações renovadas no tempo, que são 
adimplidas permanentemente e assim perduram sem que seja modificado o conteúdo do 
dever de prestação, até o seu término (...). Mesmo com relação ao prêmio, embora 
fracionado o seu pagamento, tem-se o princípio da indivisibilidade, a cuja base está o fato 
de ser calculado em função do tempo, mas dividido em períodos‟. (...) De tal modo, a 
cláusula que cuida da suspensão da cobertura, caso a parcela do prêmio não seja paga 
na data acordada, precisa receber o devido temperamento, pena de colocar o consumidor 
em desvantagem exagerada. E assim porque, enquanto a seguradora deixa de receber 
somente uma pequena fração do prêmio, o segundo fica sujeito a, sobrevindo o sinistro, 
perder a totalidade da indenização a que teria direito.”   
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limita o exercício abusivo de direitos. A resolução do contrato 
somente pode ser a resposta a inadimplemento grave, que 
comprometa de modo substancial a prestação devida.  
O melhor entendimento, adotado por inúmeros julgados do 
Superior Tribunal de Justiça, é o de que a extinção do contrato 
por inadimplemento do devedor somente se justifica quando a 
mora causa ao credor dano de tal envergadura que não lhe 
interessa mais o recebimento da prestação devida, pois a 
economia do contrato está afetada.  
(...) 
Em outras palavras, o exercício do direito potestativo de 
resolução do contrato deve guardar correlação com a 
relevância do inadimplemento, sob pena de se converter em 
abuso de direito.  
É o que a melhor doutrina insere como uma das facetas do 
princípio da boa-fé objetiva e denomina de exercício 
desequilibrado de direitos (inciviliter agere), em que há 
manifesta desproporção entre a vantagem auferida pelo titular 
de um direito e o sacrifício imposto à contra parte, ainda que 
não haja o propósito de molestar. São casos em que o titular 
de um direito age sem consideração pela contraparte 
(Fernando Noronha, O Direito dos Contratos e seus Princípios 

Fundamentais, Saraiva, 1994, p. 179).  

(...) 
Evidente que a gravidade do descumprimento, capaz de levar à 
resolução do contrato deve ser aferida caso a caso. 
No caso concreto, após o autor ter pago pontualmente as 
prestações desde 1.985, é óbvio que o inadimplemento de 
apenas três mensalidades não foi tão prejudicial à ré a ponto 
de ensejar a resolução automática do contrato, ainda mais sem 
prévia notificação do associado para purgar a mora”76.  

  
Seguiu-se igual posicionamento em outro acórdão prolatado pela 

mesma 4ª Câmara que se manifestou favorável à continuidade do contrato 

de seguro saúde num caso em que segurada deixara de quitar uma única 

mensalidade, e a operadora, durante um ano e meio após o inadimplemento 

desta parcela, continuou recebendo as demais, tendo, inclusive, prestado 

cobertura aos sinistros. Tanto nessa ação, como na outra (acima indicada), 

os segurados consignaram judicialmente o montante do débito em atraso e 

as parcelas vencidas no decorrer do trâmite processual. Destacou-se o 

comportamento concludente da operadora durante o prolongado lapso 

temporal, que despertou na consumidora a justa expectativa de que o 

contrato se encontrava em plena execução e sem risco de extinção por 

inadimplemento77. 

                                                 
76

 Ap. Cível nº 490.751.4/1-00, Rel. Des. Francisco Eduardo Loureiro, j. 13.12.2007. 
77

 Ap. Cível nº 498.594.4/2-00, Rel. Des. Francisco Eduardo Loureiro, j. 06.03.2008. 
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Nota-se que nem sempre há referência nos julgados ao termo 

“teoria do adimplemento substancial”, mas alcança-se a sua finalidade por 

via indireta, através da menção aos princípios da razoabilidade e da justiça 

contratual78. 

Antes da Lei 9.656/98, os tribunais não tinham um parâmetro 

normativo que determinasse os requisitos que deveriam estar presentes na 

prática, para se considerar lícita ou não eventual ruptura do contrato de 

assistência à saúde fundada no inadimplemento do segurado. A pesquisa 

era então centrada nas cláusulas contratuais que davam a medida do 

inadimplemento necessário para a quebra do vínculo, muitas vezes, de 

forma imoderada. Daí o usual recurso aos critérios metajurídicos da 

razoabilidade e da proporcionalidade como valores aptos a guiar o 

magistrado na pesquisa acerca da abusividade da resolução79.  

A situação, entretanto, modificou-se. A Lei 9.656/98 indicou em 

seu texto os requisitos para a resolução, adjetivando o inadimplemento que 

dá azo a essa forma de extinção. Ou seja, tem-se agora um parâmetro do 

legislador, pelo qual sobre qual seria a medida do incumprimento, capaz de 

causar a extinção do vínculo, mas, ainda assim (acertadamente), os 

tribunais amenizam a rigidez legal diante das peculiaridades apresentadas 

em cada demanda, mais uma vez empregando valores metajurídicos em 

prol da realização da justiça do caso concreto.  

Em síntese, ainda que o texto da lei imponha o atraso por mais 

de sessenta dias, e a notificação do segurado até o qüinquagésimo, dando-

lhe a oportunidade de purgar a mora nos dez dias subseqüentes, mesmo 

cumpridas essas exigências, a resolução pode ser injusta no caso concreto, 

motivo pelo qual a teoria do adimplemento substancial mostra-se uma 

excelente ferramenta aos intérpretes, principalmente em contratos em que a 

relevância do bem envolvido justifique o parcial afastamento do raciocínio 

lógico-subsuntivo como método de aplicação do direito.  

Por fim, há que se recordar apenas que o parágrafo único do art. 

13 da LPS veda a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, em 

                                                 
78

 REsp nº 259.263/SP, Rel. Min. Castro Filho, j. 02.08.2005; REsp nº 343.698/SP, Rel. Min. Ari 
Pargendler, j. 05.12.2002. 
79

 REsp nº 73.362/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j.  
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qualquer hipótese, durante a internação do titular (III). Neste ponto a Lei 

9.656/98 praticou uma discriminação intolerável: ela proibiu a suspensão ou 

a resolução tão somente para os titulares do plano, deixando à margem os 

dependentes dos titulares, que integram o plano da mesma maneira e são 

tão consumidores quanto os primeiros. Adalberto PASQUALOTTO, atento 

ao problema, ensina com relação ao art. 13, § único, III, que:  

 

“a regra inspira-se no combate aos abusos, mas comete 
injustiça quanto aos dependentes, na medida que os exclui, 
protegendo apenas o titular. A restrição contraria o conceito 
básico de consumidor, que é aquele que adquire ou utiliza 
produtos ou serviços (art. 2º, caput, do CDC). Os 
dependentes são usuários do plano ou do seguro contratado 
pelo titular. São consumidores de igual hierarquia, impondo-
se a igualdade de tratamento.”80 

  

Aguarda-se que a jurisprudência adote uma interpretação 

ampliativa do dispositivo legal, vedando, assim, a suspensão do plano 

também nas hipóteses de internação dos dependentes.  

                                                 
80

 ROCHA, Silvio Luis Ferreira da. Breves considerações a respeito do poder regulamentar do 
CONSU. In: MARQUES, Cláudia Lima; LOPES, José Reinaldo L.; PFEIFFER, Roberto A. 
Castellanos.(coord.) Saúde e Responsabilidade:seguros e planos de assistência privada à 
saúde. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. v. 13. p. 63. 
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IX – A DEMISSÃO E A APOSENTADORIA DE BENEFICIÁRIOS DE CONTRATO 

COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 

 

A) DEMISSÃO 

 

Note-se que se trata agora da hipótese inversa da retratada no cap. 

VIII: se naquele momento o objeto da preocupação era a extinção do contrato 

de assistência à saúde, por resilição ou resolução, e seus efeitos para os 

segurados, aqui será tratado do surgimento de obrigações contratuais à 

operadora, embora extinto o vínculo jurídico que unia o beneficiário à empresa 

ou sindicato estipulante do plano coletivo. Lá falou-se sobre a extinção 

contratual, aqui será abordada a perpetuação dos efeitos dos contratos de 

assistência à saúde apesar do rompimento do contrato de trabalho. Ou seja, o 

foco agora está na manutenção do vínculo. 

Essa matéria tem suscitado controvérsia e está longe de ser 

pacificada nos tribunais.  

A Lei 9.656/98 tratou da dissolução do contrato por demissão ou 

exoneração sem justa causa, no artigo 30, que, ressalte-se, possui péssima 

redação.   

Transcreve-se o texto legal para melhor compreensão dos seus 

pontos duvidosos: 

“Ao consumidor que contribuir para produtos de que 
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em 
decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão 
ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa é 
assegurado o direito de manter a sua condição de 
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura 
assistencial que gozava quando da vigência do contrato 
de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. 
§ 1º O período de manutenção da condição de 
beneficiário a que se refere o caput será de um terço do 
tempo de permanência nos produtos de que tratam o 
inciso I e o § 1º do art. 1º, ou seus sucessores, com um 
mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte 
e quatro meses. 
§2º A manutenção de que trata este artigo é extensiva, 
obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando 
da vigência do contrato de trabalho. 
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§ 3º Em caso de morte do titular, o direito de permanência 
é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou 
seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos 
termos do disposto neste artigo. 
§4º O direito assegurado neste artigo não exclui 
vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de 
negociações coletivas de trabalho. 
§ 5º A condição prevista no caput deste artigo deixará de 
existir quando da admissão do consumidor titular em novo 
emprego. 
§6º Nos planos coletivos custeados integralmente pela 
empresa, não é considerada contribuição a co-
participação do consumidor, única e exclusivamente, em 
procedimentos, como fator de moderação, na utilização 
dos serviços de assistência médica ou hospitalar”.  

 

Houve, com esse regramento, uma nítida intervenção na autonomia 

privada, filosofia essa que impregna vários diplomas legislativos, como é o 

caso, por exemplo, da Lei do Inquilinato, do Código de Defesa do Consumidor 

e da CLT. O Estado, percebendo a relevância da matéria e a necessidade de 

reequilibrar relações jurídicas marcadas pela vulnerabilidade de um dos pólos, 

atua para proporcionar a reorientação do fiel da balança. Aqui, assim como na 

Lei 8.245/91 (a qual impôs renovação compulsória de locações), o Estado, 

através do Poder Legislativo, determinou o prosseguimento forçado do contrato 

de assistência à saúde, como medida protetiva ao empregado demitido ou 

aposentado. Isso significa que o grau de intervenção do Estado no vínculo 

contratual foi elevado, já que os particulares foram cerceados 

substancialmente, não tendo a opção de atuar livremente. A intervenção ativa 

do Estado proporciona, inclusive, a permanência do contrato acessório (plano 

de saúde) frente à extinção do contrato de trabalho (principal). 

É sabido que quanto maior grau de publicismo dos interesses 

envolvidos nas situações contratuais1, maior a intensidade da intervenção 

estatal nos diplomas legais e, conseqüentemente, nas relações jurídicas. Está 

explicado, portanto, o porquê do legislador determinar a continuidade do 

vínculo de plano de saúde. 

                                                 
1
 Nesse sentido, NEGREIROS, Tereza. Teoria do contrato: novos paradigmas. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2002. p. 199.  
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Clovis BEVILAQUA, na clássica obra Direito das Obrigações2, cuja 

primeira edição foi lançada em 1895, já destacava que: 

 

“A ingerência indirecta do Estado em relação ás 
obrigações, protegendo-as, talhando-lhes as fórmas, 
prescrevendo-lhes o tempo, o modo e as varias condições 
de existência, é absolutamente irrecusavel. Quanto, 
porém, á intervenção directa, é preciso fazer distincções. 
(...) A funcção precipua do Estado é reconhecer e manter 
o direito, condição de vida para os individuos e para as 
nações. Condições especiaes da sociedade, de uma 
classe, ou de um momento de crise autorizam-no a 
exceder-se dessas raias, mas sempre guiado por 
inilludivel necessidade e justiça.” 

 

Vê-se que o empregado que adere a um plano coletivo de 

assistência à saúde, ofertado por seu empregador, é um autêntico consumidor, 

de acordo com o conceito previsto no art. 2º do CDC, pois é um destinatário 

final do serviço prestado pela operadora (que se enquadra com perfeição no 

conceito de fornecedora, conforme o art. 3º, § 2º, do CDC). Logo, à relação 

travada entre ele e a operadora do plano aplicar-se-ão as normas do CDC, a 

Lei 9.656/98 e, também, as do Direito do Trabalho. 

O sentido do texto, segundo Marly A. CARDONE foi o de  

 

“garantir ao empregado que „perde‟ seu emprego, ou seja, 
tenha sido dispensado sem justa causa ou cujo contrato 
tenha terminado por fator involuntário a ele, o seguinte: a) 
manter a condição de beneficiário do plano de saúde por 
um certo lapso de tempo; b) as mesmas condições de 
cobertura assistencial; c) em contrapartida, impõe-lhe o 
seguinte ônus: assunção integral do pagamento do 
plano.”3 

 

Para o empregado, a manutenção do plano coletivo após o 

desligamento da empresa é muito vantajosa, pois o valor das prestações que 

terá de arcar é inferior ao oferecido no mercado para a contratação individual 

nas mesmas condições. Por outro lado, a operadora também não sofrerá 

perdas, pois o ex-empregado pagará a prestação na sua totalidade (a sua parte 

                                                 
2
 BEVILAQUA, Clovis. Direito das obrigações. Rio de Janeiro: Rio, 1977. p. 28.  

3
 CARDONE, Marly Antonieta. Os planos de saúde empresariais na terminação do contrato de 

trabalho. Revista do Advogado, v. 66, p. 68-71, jun/2002. 
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mais aquela que ficava a cargo do empregador), como se não tivesse sido 

demitido. 

O que não pode ser tolerado, sob pena de desvirtuamento do 

sistema, é a tentativa das operadoras de cobrar do ex-empregado valores 

superiores ao valor total que era pago anteriormente (soma do montante pago 

pelo empregador e pelo funcionário).  

Já se entendeu que a regra do artigo 30 da LPS confere um direito 

potestativo ao empregado de manter-se no plano coletivo na hipótese de 

demissão sem justa causa, sendo vedado à operadora negar cobertura a 

procedimento cirúrgico antes de haver o prévio esgotamento do direito do 

segurado4. Tem-se considerado também, no nosso entender, com total acerto, 

que deve o conveniado ser notificado, no momento do seu desligamento da 

empresa, ou logo após, para o exercício da opção de manter-se no plano 

coletivo e,  

 

“em não havendo tal notificação ao ex-empregado para 
fazer a opção de continuidade, não pode (a operadora) 
simplesmente excluí-lo do convênio. (...) a falta de aviso 
para o exercício da opção, garante-lhe o direito à 
continuidade da participação no convênio, desde que 
assuma integralmente o pagamento das prestações”5. 

 

Algumas convenções coletivas de trabalho conferem maiores 

garantias aos empregados no que tange à manutenção do plano de saúde ao 

término do vínculo empregatício. Não raras vezes preserva-se aos empregados 

o direito de permanecer no plano coletivo por período superior ao assegurado 

no § 1º, do art. 30 (mínimo de seis e máximo de vinte e quatro meses) ou 

padrão de permanência temporal superior a um terço do tempo em que o 

                                                 
4
 TJ/SP, AI nº 482.723.4/0, Rel. Des. Francisco Eduardo Loureiro, j. 14/12/2006, no qual foi 

decidido que “antes de negar cobertura à cirurgia, deveria haver prévio esgotamento do direito 
potestativo da empregada manter o plano de saúde, arcando integralmente com o seu custeio, 
por prazo adicional de no mínimo seis meses. (...). Lembre-se, ademais, que a cobertura da 
cirurgia fora anteriormente autorizada, dias antes da demissão. Há prova documental nesse 
sentido, inclusive a realização de exames laboratoriais prévios à operação. Ao que parece, a 
demissão repentina da autora recorrente deu-se exatamente com o propósito de evitar os 
custos elevados da cobertura da cirurgia, o que fere a função social do contrato e a boa-fé 
objetiva”. 
5
 Ap. Cível nº 512.044.4/3-00, Rel. Des. Beretta da Silveira, j. 31/07/2007. A mesma orientação 

encontra-se na Ap. Cível nº 346.055.4/9, Rel. Des. Maia da Cunha, j. 27/07/2005. 
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trabalhador foi beneficiado pelo plano. Obviamente deverão ser respeitadas 

ditas garantias, aliás, como previsto no § 4º, do art. 30 da LPS.  

Foram excluídos da norma os empregados que não tenham por 

qualquer modo contribuído para o custeio do plano. Interpreta-se que, nessa 

situação, o empregador teria assumido uma liberalidade ao arcar com todos os 

custos, motivo pelo qual não se poderia onerá-lo ainda mais através da 

permanência do ex-empregado no contrato empresarial. Não será considerada 

contribuição do segurado, o valor que ele simbolicamente paga pela realização 

de um procedimento (art. 30, § 6º, da LPS).  

Existe no âmbito do TJ/SP entendimento que é merecedor de 

reflexão, no sentido de garantir a manutenção no plano coletivo do ex-

empregado demitido sem justa causa, ainda que ele formalmente não tenha 

contribuído com as mensalidades. Observe-se o trecho do julgado prolatado 

pela 4ª Câmara de Direito Privado, que explica exatamente esse problema: 

 

“A alegação da ré no sentido de que a empregadora 
custeava integralmente o plano de saúde do autor e que 
por isso estaria ele excluído do benefício não merece 
prosperar. Isso porque é pacífico o entendimento de que o 
empregado, direta ou indiretamente, contribui para o 
custeio do seu seguro-saúde. Aliás, já se decidiu que o 
plano de saúde oferecido pela empregadora nada mais é 
do que o pagamento salarial indireto, pois a contribuição 
integrava o seu salário.”6  

 

Tal orientação parece bastante razoável e condizente com a 

realidade. É de conhecimento geral que, mesmo nos casos em que a 

empregadora arque completamente com o custo do plano ou do seguro, não se 

trata de benemerência, mas, isto sim, de transferência de parte do salário do 

empregado para o custeio do plano. Ou seja, na prática, sempre os 

empregados de alguma maneira contribuem com o plano de assistência à 

saúde, motivo pelo qual a incidência do art. 30 é imperiosa em todas as 

hipóteses de demissão sem justa causa.7  

                                                 
6
 Ap. Cível nº 535.928.4/6, Rel. Des. Maia da Cunha, j. 29/11/2007. 

7
 No mesmo sentido Ap. Cível nº 301.610.4/3, Rel. Des. Maia da Cunha, j. 23/05/2006, e 

NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Comentários à lei de plano privado de assistência à saúde. 2
. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 89. 
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Há que se destacar também que, nesse caso, a interpretação literal 

aliada ao método teleológico dos dispositivos citados da Lei 9.656/98 serve 

como um bom guia ao intérprete. Observa-se que, tanto o art. 30 como o art. 

31, usam expressões análogas: “o consumidor que contribuir” e “o aposentado 

que contribuir” “para plano ou seguro coletivo de assistência à saúde”, 

“decorrente de vínculo empregatício” sem que haja qualquer referência à forma 

de contribuição, ou distinção sobre hipóteses de custeio parcial ou integral do 

prêmio pelo patrão ou pelo empregado. Assim sendo, não seria contribuição, 

aquela paga pelo empregador, em forma de benefício laboral, como benefício 

“in natura”? Parece que a resposta deve ser afirmativa8. 

Questão importantíssima a ser enfrentada diz respeito à real 

extensão do dispositivo sub examine. A letra fria da lei restringe a possibilidade 

de manutenção do plano coletivo somente aos empregados demitidos ou 

exonerados sem justa causa. Os termos foram grifados isoladamente um do 

outro justamente para destacar o grau de limitação que o sentido jurídico das 

palavras empregadas na norma proporciona numa interpretação literal.  

Mesmo tendo o legislador optado pela inserção da expressão 

“vínculo empregatício” para designar a relação jurídica existente entre 

estipulante e segurado, parece que a aplicação do dispositivo a ela não se 

pode restringir. No caso, a interpretação literal (que, diga-se novamente, é de 

longe o mais pobre dos métodos) feriria o princípio constitucional da isonomia e 

resultaria numa ilícita discriminação entre iguais (art. 5º, I, da CF). Ainda que 

não exista vínculo empregatício propriamente dito entre a pessoa jurídica 

estipulante e os segurados beneficiários, entende-se que o artigo aqui 

comentado deverá ter inteira incidência, uma vez que o objetivo claro da norma 

não é o de tutelar apenas as pessoas que tenham carteira de trabalho assinada 

e notório vínculo empregatício, mas sim o de proteger aqueles que gozam de 

plano de assistência à saúde por força de vínculo de trabalho, mesmo que 

informal, com a pessoa jurídica que estipulou o contrato coletivo9. Essa 

interpretação ampliativa advém também da necessidade de se proteger o 

                                                 
8
 TJ/PR, Ap. Cível nº 385.204-8, Rel. Des. Guimarães da Costa, j. 23/08/2007 e Ap. Cível 

354.850-7, Des. Rel. Tufi Maron Filho. 
9
 BOTTESINI, Mauri Ângelo; MACHADO, Mauro Conti. Lei dos planos e seguros de saúde. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 260. 
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segurado trabalhador não registrado, que não pode ser duplamente penalizado: 

primeiramente, pelo fato da empresa empregadora recusar-se a cumprir as 

normas do Direito do Trabalho, tentando mascarar a real natureza da relação 

jurídica entabulada entre a estipulante e o segurado, e, em segundo lugar, por 

não lhe ser facultada a manutenção no plano coletivo no momento da 

demissão sem justa causa.   

Devem ainda ser beneficiados pelo art. 30 da LPS, mesmo que, a 

rigor, pela literalidade da lei, estivessem excluídos do seu âmbito,  

 

“prestadores autônomos de serviço, os denominados 
„terceirizados‟, vinculados a empresas que contratam a 
assistência médico-hospitalar como um dos atrativos com 
os quais selecionam os melhores empregados e 
profissionais”10. 

 

Aos trabalhadores avulsos e também aos sócios da empresa 

estipulante do plano coletivo deve ser aplicada a regra do art. 30 em caso de 

desligamento da sociedade, seja por alienação da participação societária, seja 

em razão do exercício do direito de recesso, haja ou não apuração de haveres 

do retirante11. 

O art. 30 diz apenas que os empregados demitidos ou exonerados 

têm direito à manutenção do contrato, o que pressupõe, obviamente, a extinção 

do vínculo empregatício. Mas como fica a situação dos empregados que têm o 

seu contrato de trabalho temporariamente suspenso, por exemplo, por força da 

obtenção do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez? 

Os Tribunais têm se posicionado favoravelmente à extensão do 

preceito para os casos em que haja suspensão do contrato de trabalho, nos 

moldes dos artigos 471/476 da CLT. Como foi destacado com profundidade no 

acórdão da Ap. Cível 550.255.4/4-00 

 

“Anote-se que o direito ao plano de saúde contratual 
subsiste durante o período de suspensão do contrato de 
trabalho, ainda que o trabalhador esteja recebendo 
benefício previdenciário, pois a assistência relacionada à 

                                                 
10

 BOTTESINI, Mauri Ângelo; MACHADO, Mauro Conti. Lei dos planos e seguros de saúde. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 262. 
11

 Ibidem, p. 262 . 
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saúde que o plano concede não se confunde com o 
benefício previdenciário, que visa assegurar a 
manutenção econômica do segurado durante o período 
de afastamento, quando deixa de receber os salários. (...) 
Impor-se a supressão do benefício no período em que o 
beneficiado mais dele precisa caracterizaria contra-senso 
que não se harmoniza com o fim social visado, mormente 
em face da notória precariedade do sistema estadual de 
saúde.”12 

 

Em acórdão prolatado em agravo de instrumento13, o TJ/SP 

enfrentou o tema da aposentadoria por invalidez em sede de tutela antecipada, 

proferida nos autos de demanda ajuizada por ex-empregado acometido de 

câncer em um dos pulmões, visando à prorrogação permanente da cobertura 

securitária. Nele reconheceu-se que há uma lacuna na lei, pois ela nada diz a 

respeito das situações nas quais a pessoa é afastada da atividade laborativa, 

justamente em razão de enfermidade que não lhe permita completar o prazo 

mínimo de 10 anos de contribuição, necessário para a prorrogação da 

cobertura por prazo indeterminado. Foi mantida a tutela em grau recursal, para 

garantir que o empregado com contrato de trabalho suspenso fosse mantido no 

plano. 

Há ainda que se abordar a questão da demissão voluntária, do 

“PDV” (Plano de Demissão Voluntária) e da demissão com justa causa.  

Se for considerada a finalidade da lei e a dupla vulnerabilidade do 

sujeito de direito – expressamente reconhecida pelo ordenamento jurídico, pelo 

fato de ser um consumidor (na relação travada com a operadora do plano) e 

                                                 
12

 TJ/SP, Ap. Cível nº 550.255.4/4-00, Rel. Des. Beretta da Silveira, j. 11/03/2008; AI nº 
480.541-4/5, Rel. Des. Ferreira Alves, j. 28/02/2007. No mesmo sentido, TJ/MG, Ap. Cível nº 
05.704.202-0/001, Rel. Des. Bittencourt Marcondes, j. 14.06.2007; Ap. Cível 04.142.939-3/001, 
Rel. Luciano Pinto, j. 20/01/2006; TJ/PR, Ap. Cível nº 385.204-8, Rel. Des. Guimarães da 
Costa, j. 23/08/2007, do qual se extrai o trecho citado na seqüência: 

“(...) a autora foi afastada do trabalho por motivo de aposentadoria provisória (invalidez 
parcial) advinda de doença ocupacional (LER/DORT), estando o contrato laboral 
suspenso (...). Frise-se que a concessão do benefício previdenciário pelo INSS não 
resulta, ao menos pelo contido nos autos, no reconhecimento da invalidez total e 
permanente da segurada, posto que os critérios  securitários do INSS são diferentes dos 
utilizados pelo Bradesco Vida e Previdência. Ponderando-se, pois, que a apelada foi 
aposentada por invalidez, suspendendo-se, por conseguinte, o efeito do contrato de 
trabalho, conveniente aplicar, in casu, os prazos contidos no art. 31 (...). Ressalte-se que 
retirar do aposentado inválido o direito ao convênio médico ofertado pela empresa, seria 
uma dupla punição ao trabalhador que contraiu doença em razão do seu labor. Todavia, 
para a continuidade da fruição do plano de saúde, impõe-se a ex-empregada o 
cumprimento do ônus do pagamento da totalidade das prestações.”  

13
 AI nº 468.363-4/4, Rel. Des. Dimas Carneiro, j. 22/11/2006.  
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um empregado (na relação jurídica de trabalho), em posição de inferioridade e 

desequilíbrio em ambas as relações jurídicas – deve ser estendido o benefício 

legal para os pedidos de demissão, isto é, quando o desligamento se dá por 

desejo do empregado. Não há razão plausível para distinguir os casos de 

demissão sem justa causa, daqueles em que o empregado assume a iniciativa 

de desligar-se da empresa. Enquanto o trabalhador não assumir outro 

emprego, será ele mantido no pretérito plano coletivo, desde que arque 

integralmente com o seu custeio. 

O mesmo raciocínio, em nosso entender, já não pode ser aplicado 

para as hipóteses de demissão por justa causa, nas quais o empregado quebra 

a confiança que lhe foi depositada pelo empregador14. 

O TJ/SP já se pronunciou no sentido da continuidade de planos 

coletivos, no caso de segurados que se desligam da empresa pela adesão a 

Plano de Demissão Voluntária, que nada mais é do que um acordo feito entre 

as partes, para que não haja incidência das regras que disciplinam a demissão 

sem justa causa por parte do fornecedor, nem as que são próprias da 

demissão voluntária pedida pelo empregado. Trata-se de acordo que fica no 

limite entre os dois conceitos e que visa conceder vantagens para o empregado 

na extinção do contrato de trabalho, como estímulo para o seu desligamento da 

empresa. 

Na Apelação Cível nº 519.486.4/015, o TJ/SP decidiu interessante 

demanda na qual o empregado aderira a um PDV em que a empregadora, 

                                                 
14

 CARDONE, Marly Antonieta. Os planos de saúde empresariais na terminação do contrato de 
trabalho. Revista do Advogado, v. 66, p. 68-71, jun/2002, p. 71. Em sentido contrário, que se 
afigura majoritário, Lineu Rodrigues de Carvalho Sobrinho (CARVALHO SOBRINHO, Linneu 
Rodrigues de. Seguros e planos de saúde. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001. p. 22); 
Bottesini e Machado, que sustentam “a isonomia de tratamento dos consumidores, pela 
incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, as disposições dos arts. 196, 5º, 
6º, 7º e 225 da CF, que tratam a saúde como direito do cidadão e obrigação do Estado, a 
igualdade que consiste em quinhoar desigualmente desiguais na medida em que se 
desigualam, os direitos sociais como à saúde e à sadia qualidade de vida, impedem tratamento 
discriminatório em razão da natureza jurídica do vínculo que tenha permitido ou motivado a 
filiação e o desligamento do usuário, seus dependentes e agregados ao plano ou seguro 
provado de assistência à saúde, estipulado pela empresa” (BOTTESINI, Mauri Ângelo; 
MACHADO, Mauro Conti. Lei dos planos e seguros de saúde. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003. p. 261); e Rizzatto Nunes (NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Comentários à lei 
de plano privado de assistência à saúde. 2

. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 87). A 

interpretação ampliativa de tamanha largueza, em nosso entender, já dá sinais de subversão 
da finalidade buscada pela norma. 
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como um dos benefícios para a saída voluntária da empresa, havia lhe 

garantido o uso do plano de assistência médica por dois anos. Após o decurso 

do prazo, a operadora recusara-se a mantê-lo no plano coletivo, motivo que 

impeliu o empregado a buscar a prestação jurisdicional. No acórdão, entendeu-

se perfeitamente possível a aplicação do art. 30 da Lei 9.656/98, após o 

esgotamento do prazo de benefício concedido pela empregadora no PDV. 

Ainda que sem menção expressa no corpo do decisório, intui-se a aplicação 

por analogia do § 4º, parágrafo esse que determina que o direito assegurado 

no art. 30 da LPS não exclui outras vantagens obtidas pelo empregado através 

de negociações coletivas de trabalho. Totalmente cabível a extensão do § 4º 

para hipóteses de benefícios concedidos pela empresa em plano de demissão 

voluntária, computando-se a garantia ex vi legis (do art. 30) após o término do 

prazo fixado no PDV16. Apropria-se das palavras empregadas no acórdão 

prolatado na Apelação Cível nº 488.518.4/9-0017, da lavra de Francisco 

Eduardo LOUREIRO:  

 

“Não pode o plano de demissão voluntária, inicialmente 
concebido para trazer no seu bojo benefícios e vantagens 
aos empregados, simplesmente eliminar ou limitar direitos 
a eles conferidos por norma cogente, de ordem pública”, 
“ligada ao valor fundamental da saúde”.  

 
Extraiu-se a conclusão de que o melhor, em caso de adesão a plano 

de demissão voluntária que preveja em seu bojo a garantia de continuidade do 

                                                                                                                                               
15

 Rel. Des. Vito Guglielmi, j. 23/08/2007. Na Apelação Cível nº 532.962.4/9, Rel. Des. Marco 
Cesar, j. 11/12/2007, foi debatido caso extremamente semelhante e que recebeu o mesmo 
desfecho pelo TJ/SP. 
16

 Em sentido oposto, Ap. Cível nº 282.515-4/3-00, Rel. Des. Octavio Helene, j. 27/02/2007: 
“Pelo período de trabalho prestado, o prazo de manutenção do plano de saúde, para todos os 
apelantes é de 24 meses, situação que constou nos termos de opção que foram firmados por 
todos eles quando se desligaram do Banespa. Consta do regulamento do Plano de Demissão 
Voluntária, não só o custeio integral pelo Banespa dos 12 primeiros meses contados da data 
do desligamento, como ainda que o período total de manutenção do plano de saúde seria de 
24 meses, sendo os 12 últimos com custeio integral pelo ex-funcionário (...). Ora, sendo assim, 
o benefício assegurado pelo art. 30, da Lei 9.656/98, deve ser contado a partir da data do 
desligamento do empregado da empregadora, não se admitindo uma interpretação ampliativa 
do contrato – querem os recorrentes que os 24 meses de manutenção no plano de saúde 
sejam computados após os 12 meses previstos no PDV. (...) Se a empregadora, pelo 
Programa de Desligamento Voluntário, resolve que nos primeiros 12 meses ela própria assume 
o pagamento integral do custeio, isso em nada altera o prazo de 24 meses, este previsto em 
lei. Apenas, mantido os 24 meses, metade desse prazo, o custeio será da ex-empregadora, 
isso, por disposição do PDV dos empregados que a ele aderiram”. 
17

 Julgado em 21/02/2008, 4ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP. 
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plano de assistência médica, por um determinado lapso temporal18, seria fazer 

uma analogia com o regime estatuído no Código Civil para os vícios redibitórios 

(art. 446, do CC/02). Isso significa que o termo inicial a ser considerado seria o 

fim do benefício garantido contratualmente no PDV. Somente após o 

escoamento do prazo contratual, é que surgiria a necessidade do empregado 

se valer da garantia legal e manifestar a sua opção pela continuidade do 

plano19. 

Com relação ao estatuído no § 5º do art. 30 (“A condição prevista no 

caput deste artigo deixará de existir quando da admissão do consumidor titular 

em novo emprego”), há que se destacar que a melhor interpretação seria a que 

privilegiasse não a inserção do empregado em novo emprego, mas sim a sua 

condição de beneficiário de uma nova apólice coletiva. Explica-se. 

O intuito da regra parece ser o de manter o ex-empregado demitido 

sem justa causa, sob o manto do contrato coletivo até a sua inserção em novo 

trabalho, que lhe possibilite aderir a contrato coletivo de assistência à saúde. 

Entretanto, a redação do artigo é demasiado restritiva e dá azo a discussões 

judiciais, uma vez que certamente ocorrerão hipóteses nas quais o ex-

empregado assumirá um novo vínculo empregatício sem plano de saúde 

empresarial. Como salientaram BOTTESINI e MACHADO  

 

“melhor teria sido particularizar e especificar que a ruptura 
extraordinária antes do termo final do prazo de 
prorrogação, se daria com a admissão em outro plano 
privado de assistência à saúde, além de estabelecer, com 
estipulação de pena, a obrigatoriedade de comunicar a 
obtenção de outra cobertura.”20  

 

                                                 
18

 A questão sobre o ônus do pagamento do plano durante o lapso temporal estabelecido no 
PDV é de somenos importância para o que se irá concluir. Fique ele inteira ou parcialmente a 
cargo da empregadora, ou de responsabilidade total do empregado, considera-se que a 
cômputo do prazo legal somente inicia-se após o decurso do prazo contratual. 
19

 A analogia aos vícios redibitórios foi mencionada no acórdão da Ap. Cível 488.518.4/9-00, 
mas para outra finalidade, qual seja, a de determinar o termo “a quo” do prazo de 30 dias para 
o exercício do direito de opção pela continuidade do plano, como se verá na seqüência.  
20

 BOTTESINI, Mauri Ângelo; MACHADO, Mauro Conti. Lei dos planos e seguros de saúde. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 267. 
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Ainda relativamente ao § 5º, é importante ressaltar que a Resolução 

nº 20 do CONSU, no seu art. 2º, § 7º21, estabelece que, na hipótese do titular 

permanecer desempregado por mais tempo do que aquele previsto no § 1º do 

art. 30 da LPS, o seu vínculo com a operadora, bem como o de seus 

dependentes, permanece em plena vigência, por prazo indeterminado, desde 

que haja pagamento integral da mensalidade. Nesse ponto específico, há que 

se reconhecer que a norma regulamentar foi benéfica, uma vez que aclarou 

ponto obscuro da Lei 9.656/98, pois da redação do § 5º do art. 30 não se pode 

inferir que a manutenção do empregado no plano seja por prazo indeterminado.  

A questão já foi enfrentada pela 7ª Câmara de Direito Privado do 

TJ/SP, em ação na qual o titular do plano, demitido sem justa causa, não 

conseguira a sua reinserção no mercado de trabalho após o decurso do prazo 

máximo estabelecido no § 1º do art. 30 (24 meses), período esse em que a 

operadora cumpriu regularmente a sua obrigação. Como a esposa do autor 

(sua dependente no plano) era portadora de gravíssima moléstia que não lhe 

permitia ficar sem cobertura assistencial, decidiu o autor celebrar um novo 

convênio individual para ela, porém a operadora exigia o cumprimento do prazo 

de carência de 24 meses para que ela usufruísse os benefícios. O empregado 

ajuizou a demanda contra a operadora do plano coletivo, visando manter a si e 

sua mulher sob cobertura daquela apólice, até o momento em que cessasse a 

carência imposta pela nova operadora. Sua empreitada foi bem sucedida, 

como se vê do trecho que se extraiu do acórdão da apelação: 

 

“Ao que consta dos autos o prazo de vinte e quatro meses 
foi regularmente cumprido pela ré-apelada. Entretanto, o 
autor continua desempregado (...), informação que não 
fora negada pela ré e que lhe confere o direito à 
manutenção da cobertura por prazo indeterminado até 
que seja novamente contratado e, desde que exista plano 
empresarial no novo emprego, pois „sem que no novo 
emprego exista um plano empresarial coletivo, acessível a 
todos os empregados, o dispositivo não pode ter 
aplicação‟ (...)   
Arnaldo Rizzardo aduz quanto ao prazo indeterminado da 
cobertura, enquanto não houver nova contratação do ex-

                                                 
21

 Art. 2º, § 7º “O exonerado ou demitido, a seu critério e segundo o regulamento do plano, 
contrato ou apólice coletiva, pode permanecer no plano por prazo indeterminado, considerando 
como condição mínima o contido no § 5º do art. 30 da Lei 9.656/98.”  
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empregado que „pode o empregado permanecer no plano 
por prazo indeterminado, em razão da interpretação dada 
ao art. 30, § 5º, da Lei nº 9.656/98, pelo § 7º do art. 2º da 
Res. nº 20, e desde que não consiga novo emprego (...)‟. 
Destarte, ante as peculiaridades do caso e nos termos do 
art. 30, § 5º da Lei 9.656/98, cumpre reconhecer a 
manutenção da cobertura da esposa do autor até o 
término da carência junto à Amil (novembro/2007), tal 
como pleiteado na inicial, ou até que o autor firme novo 
contrato de trabalho com empresa que ofereça contrato 
coletivo empresarial e, esclareça-se, desde que nessa 
nova contratação, o tratamento de sua esposa não esteja 
condicionado à carência.  
A exigência de que a ré somente se desobrigará na 
hipótese de eventual nova contratação não estabelecer 
carência para o tratamento da esposa do autor decorre da 
função social do contrato.  
Se o objetivo da norma que rege a avença (art. 30, § 5º, 
da Lei 9.656/98) é justamente garantir que o ex-
empregado e seus dependentes não fiquem 
desamparados por ocasião do término do vínculo 
empregatício, natural a manutenção da cobertura 
anteriormente garantida – sem carências, especificamente 
em relação à esposa do autor, mediante o pagamento 
integral das mensalidades.”22 

 

Por fim, quer-se destacar uma questão que não foi enfrentada pela 

Lei 9.656/98, e que provoca discussão. Imagine-se a situação de um 

empregado, dispensado sem justa causa, que tem a continuidade do plano 

médico recusada injustamente pela seguradora ou pela empresa estipulante. 

Para fazer valer seus direitos, socorre-se do Poder Judiciário, através de ação 

de obrigação de fazer, com o objetivo de compelir a seguradora e a estipulante 

a manterem-no no plano. No curso do processo, o contrato-mestre entre a 

estipulante e a seguradora é rompido, e a empregadora contrata um novo 

plano coletivo com outra seguradora. Em caso de procedência da ação, na qual 

se reconhece o preenchimento dos requisitos legais, qual será a situação do 

empregado demitido? A sucessão de operadoras o mantém na apólice-mestra 

celebrada com a primeira seguradora, ou o desloca para o novo plano coletivo? 

Acredita-se que o empregado demitido, assim como o aposentado, 

nessas situações, terá de ser transferido para o novo plano estipulado pela 

                                                 
22

 Ap. Cível nº 479.883-4/2-00, Rel. Des. Elcio Trujillo, j. 18/04/2007. 
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empregadora. Ao que parece os segurados não possuem direito potestativo de 

manterem-se filiados à antiga carteira, mas sim o de participarem do grupo 

segurado com a nova fornecedora. O raciocínio de que todos os 

aposentados/demitidos sem justa causa fossem mantidos no plano passado é 

deveras artificial. O rompimento da apólice coletiva provocou a extinção do 

vínculo mestre, e com ele, o de todos os direitos advindos das contratações 

individuais. 

O direito adquirido pelo empregado é o de se manter como 

beneficiário da apólice coletiva que vier a ser pactuada pela empregadora. Não 

há como manter-se parte dos demitidos e aposentados em um plano e os 

demais em outro. Também não se pode permitir em casos que tais que sejam 

reabertos os prazos de carência. 

 

B) APOSENTADORIA 

 

Dispõe o art. 31 da Lei 9.656/98: 

 

“Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o 
inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo 
empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o 
direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas 
condições de cobertura assistencial de que gozava quando da 
vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu 
pagamento integral. 
§ 1º Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de 
assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no 
„caput‟ é assegurado o direito de manutenção como 
beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, 
desde que assuma o pagamento integral do mesmo.  
§ 2º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-
ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 
6º do art. 30” 

 

Vê-se que as regras para o trabalhador aposentado são similares 

àquelas previstas para o trabalhador demitido, com uma substancial diferença: 

caso o segurado tenha contribuído para o plano de assistência médica por 

mais de dez anos, terá direito à continuidade do benefício por prazo 

indeterminado, desde que assuma a integralidade do valor da prestação (sua 

parte mais a da empregadora). 
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A norma é especialmente vantajosa e importante para os 

aposentados, uma vez que nesse momento da vida, o ingresso em um plano 

de saúde individual ou familiar torna-se extremamente oneroso. Além disso, o 

cumprimento de novas carências pode ser irrealizável na prática, tendo em 

vista que o aposentado pode demandar assistência médica imediata. Daí a 

extrema necessidade de continuar no plano anterior, inegavelmente com custo 

mais baixo e sem a imposição de outras carências. 

Ao empregado que contribuiu por menos de dez anos, o regime é 

diferente. Tem ele direito de permanecer no plano empresarial por tantos anos 

quantos forem aqueles de contribuição. Note-se que a redação da norma nada 

diz a respeito das frações de ano, o que cria uma dúvida no intérprete: o 

período incompleto de um ano (p. ex. 10 meses e 5 dias) de contribuição deve 

ser descartado? Concorda-se com BOTTESINI e MACHADO a respeito do 

cálculo de proporcionalidade para o fim de manutenção do plano coletivo: 

 

“Não se mostra absurda, contudo, uma interpretação benéfica, 
a favor do consumidor, e o dispositivo admite essa extensão, 
para que a cada fração de tempo, mês e dia, se prorrogue a 
cobertura, que poderia chegar a 9 anos, 11 meses e 29 dias, 
utilizando a mesma regra de proporcionalidade entre o tempo 
de contribuição e o tempo de prorrogação insculpida no § 1º 
deste art. 31 da Lei 9.656/98. E sempre com o pagamento 
integral da mensalidade pelo consumidor.”23 

 

Em caso de falecimento do aposentado, os seus dependentes 

continuam com direito ao plano, o que, considera-se, deverá ser por prazo 

indeterminado, caso o titular falecido tenha dez anos ou mais de contribuição, 

ou pelo número de anos em que tiver contribuído com o plano ou seguro, se o 

período de contribuição tiver sido inferior a dez anos. 

A Resolução nº 21 do CONSU, que regulamenta o art. 31 da LPS, 

estabeleceu uma série de restrições ao exercício do direito do empregado de 

continuar sob a regência do plano empresarial. Dentre os dispositivos, emerge 

cristalina a ilegalidade do art. 2º, § 6º, que estipula que  

 

                                                 
23

 BOTTESINI, Mauri Ângelo; MACHADO, Mauro Conti. Lei dos planos e seguros de saúde. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 273. 
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“o aposentado de que trata o art. 1º, deve optar pela 
manutenção do benefício aludido no caput, no prazo máximo 
de 30 dias após o seu desligamento, em resposta à 
comunicação da empresa empregadora, formalizada no ato da 
rescisão contratual.” 

 

Semelhante disposição existe na Resolução nº 20 do CONSU24, 

que pretendeu regulamentar o art. 30, da LPS, comentada anteriormente.  

O cumprimento do prazo previsto nesses artigos é de flagrante 

utopia – como exigir do aposentado ou da pessoa que é demitida sem justa 

causa a ciência a respeito do exíguo prazo previsto numa Resolução do 

Consu? Se nem mesmo os operadores do Direito conseguem tomar 

conhecimento de todos os regulamentos existentes em nosso país, quanto 

mais os cidadãos sem conhecimento técnico-jurídico. Há que se considerar 

também que o descumprimento desse prazo redundaria numa conseqüência 

extremamente gravosa para o empregado demitido e, especialmente, para o 

aposentado, pois, do dia para noite, seria forçado a buscar um plano individual 

para o seu socorro, no momento da vida em que mais necessitasse do plano 

de saúde. 

Não se pode esquecer que as resoluções acima citadas 

extrapolaram os limites que o ordenamento jurídico permite que sejam por elas 

alcançados. Elas inovaram indevidamente na ordem jurídica ao impor uma 

limitação inexistente nos art. 30 e art. 31 da Lei 9.656/98, normas essas que 

pretenderam regulamentar. Houve, na realidade, a instituição de um nefasto e 

exíguo prazo decadencial para o exercício do direito, através de ato infra-legal. 

Segundo Silvio Luís Ferreira da ROCHA, isso não pode ser admitido, pois 

 

“No Brasil, o poder regulamentar (melhor seria designá-lo dever 
regulamentar) atribuído ao Poder Executivo, nele 
compreendido o de editar resoluções, tem inúmeras restrições. 
Vige em nosso direito constitucional o princípio da legalidade e 
como conseqüência não se reconhece ao poder regulamentar 
a possibilidade de se ultrapassar os limites impostos pela lei e, 
assim, criar, alterar ou extinguir direitos. Conforme lição de 
Pontes de Miranda „onde se estabelecem, alteram ou 
extinguem direitos, não há regulamentos – há abuso do poder 

                                                 
24

 Art. 2º, § 6º -“O exonerado ou demitido de que trata o art. 1º, deve optar pela manutenção do 
benefício aludido no „caput‟, no prazo máximo de 30 dias após o seu desligamento, em 
resposta à comunicação da empresa empregadora, formalizada no ato de rescisão contratual.” 
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regulamentar, invasão de competência legislativa. O 
regulamento não é mais do que auxiliar das leis, auxiliar que 
sói pretender, não raro, o lugar delas, mas sem que possa, 
com tal desenvoltura, justificar-se e lograr que o elevem à 
categoria de lei‟. (...) 
Além de obediência estrita aos limites impostos pela lei, o 
exercício do poder (dever) regulamentar cabe, tão somente, em 
matéria objeto de ação administrativa ou que desta dependa e 
onde houver liberdade administrativa a ser exercida. Cabe, 
assim, em tese, o regulamento nos casos em que for 
necessário um regramento procedimental para disciplinar a 
conduta que órgãos e agentes administrativos terão que 
observar e fazer observar, para cumprimento da lei na 
efetivação das citadas relações e quando da interpretação da 
lei resultar intelecções mais ou menos latas, mais ou menos 
compreensivas que possibilitem a adoção de medidas diversas 
por órgãos e agentes perante a mesma regra legal e situações 
idênticas.”25 

 

Houve, em ambas as resoluções, flagrante abuso do poder 

regulamentar, que, salutarmente, já foi acertadamente reconhecido e 

combatido pelo Poder Judiciário:  

 

“Assiste razão ao apelante ao argüir que a Resolução do 
CONSU exorbitou de seu poder normativo, ao estabelecer 
prazo tão exíguo para o exercício do direito do aposentado à 
prorrogação do plano de saúde, a ponto até mesmo de 
inviabilizar o próprio exercício do direito previsto em lei. 
Ademais, tratando-se de prazo decadencial, não poderia ter 
sido instituído por ato infra-legal, até porque o art. 31 da Lei nº 
9.656/98 não faz ressalva quanto a existência de um prazo 
para o exercício do direito. 
Evidente que não se pode permitir que o direito em questão 
seja exercido ad eternum, o que seria contrário ao imperativo 
de segurança jurídica das relações. Todavia, no caso concreto, 
as circunstâncias peculiares demonstram que a relativa inércia 
do autor não chegou a caracterizar o fenômeno da supressio, 
capaz de fulminar o seu direito”26 

 

                                                 
25

 ROCHA, Silvio Luis Ferreira da. Breves considerações a respeito do poder regulamentar do 
CONSU. In: MARQUES, Cláudia Lima; LOPES, José Reinaldo L.; PFEIFFER, Roberto A. 
Castellanos.(coord.) Saúde e Responsabilidade:seguros e planos de assistência privada à 
saúde. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. v. 13. p. 158-159. 
26

 Ap. Cível nº 488.518.4/9, Rel. Des. Francisco Eduardo Loureiro, j. 21/02/2008. Na Ap. Cível 
nº 271.633-4/6-00, Rel. Des. João Carlos Saletti, j. 07/11/2006, foi afastado o art. 3º, § 7º, da 
Resolução 21/99 do Consu, que estabelece o prazo máximo de 30 dias a contar da data da 
publicação da resolução para que o aposentado desligado da estipulante no período 
compreendido entre 02/01/99 até 07/04/99, exercitasse a sua opção de manter-se no plano. 
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Merece atenção outro aspecto do tema que é freqüentemente 

submetido à apreciação dos tribunais. Trata-se da situação em que o 

empregado se aposenta, porém continua a trabalhar na mesma empresa, e 

depois de algum tempo é demitido sem justa causa, ou adere a um plano de 

demissão voluntária. Como solucionar a questão – aplica-se o art. 30 ou o art. 

31 da LPS? Há uma relevante diferença de tratamento nos dois artigos: caso 

se entenda pela aplicação do art. 30, privilegiando-se a posterior demissão do 

empregado, a ele se reconhecerá o direito de se manter no plano por prazo 

determinado (à razão de 1/3 do período de contribuição); já se considera a 

aposentadoria, incidirá o art. 31 da LPS, que determina a manutenção do 

aposentado no plano coletivo por prazo indeterminado ou por período 

proporcional ao número de anos de contribuição.  

Nessas hipóteses de aposentadoria seguida da manutenção do 

vínculo empregatício com a mesma empregadora e seqüencial rompimento, o 

TJ/SP tem majoritariamente27 entendido que deve incidir a regra do art. 31 – 

manutenção do plano por prazo indeterminado ou pelo número de anos de 

contribuição – e não a do art. 3028. Tal entendimento jurisprudencial, além de 

atender aos ditames da lógica, é extremamente justo. Se o empregado reuniu 

todos os requisitos legais para manter-se no plano coletivo por prazo 

indeterminado em razão da aposentadoria, mas continua trabalhando na 

                                                 
27

 Foi encontrado um único julgado favorável à aplicação do art. 30 a essa hipótese: Ap. Cível 
nº 271.633.4/6-00, Rel. Des. João Carlos Saletti, j. 07/11/2006. 
28

 Ap. Cível nº 500.253.4/4, Rel. Des. Salles Rossi, j. 27/09/2007, assim ementado: 
“PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Demanda que busca a 
manutenção do contrato de saúde em favor do autor, após o seu desligamento da empresa 
estipulante – Admissibilidade (...) Contrato coletivo, decorrente de relação de trabalho – 
Aposentadoria do autor que, no entanto, contribuiu para o plano por mais de dez anos 
ininterruptos – O fato de haver exercido atividade laborativa na mesma empresa (após a 
aposentadoria) não retira dele a manutenção no plano – Direito de ser mantido como 
beneficiário, nas mesmas condições do contrato (desde que assuma o pagamento integral 
das prestações) – Inteligência do art. 31 da Lei 9.656/98 (que incide na hipótese, mesmo 
que posterior à aposentadoria do autor, já que possui aplicação imediata, além do 
desligamento do autor ter ocorrido após a vigência da citada lei – Inaplicabilidade da regra 
prevista no artigo 30 da referida lei (limitação da permanência do funcionário no plano) 
diante da continuidade no pagamento do plano – Procedência que se impõe – Sentença 
reformada – Recurso provido.” 

No mesmo sentido: Ap. Cível nº 354.886-4/4, Rel. Des. Maia da Cunha, j. Ap. Cível nº 
546.373.4/8, Rel. Des. Salles Rossi, j. 06/03/2008; Ap. Cível 296.618-4/0, Rel. Des. Jacobina 
Rabello, j. 04/12/2003; Ap. Cível nº 549.068.4/8-00, Rel. Des. Salles Rossi, j. 06/03/2008; Ap. 
Cível nº 502.732.4/5, Rel. Des. Ênio Zuliani, j. 19/07/2007; Ap. Cível nº 274.216-4/5, Rel. Des. 
José Percival Albano Nogueira Júnior, j. 03/04/2008, entre outros 
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empresa, isso não pode subtrair-lhe a condição de aposentado e as 

conseqüências daí derivadas. Considera-se que o segurado  

 

“ao contribuir durante determinado número de anos e em 
seguida se aposentar, já preenche (...) todos os requisitos do 
art. 31 da L. 9.656/98 e tem direito adquirido ao regime jurídico 
de prorrogação do plano de saúde.  
Parece claro que o simples fato de continuar a trabalhar depois 
de aposentado não pode conduzir o empregado ao regime 
jurídico menos favorável do artigo 30 da L. 9.656/98. 
A razão desse entendimento é simples: o empregado, em tal 
situação, não somente foi demitido, mas, sobretudo, 
aposentado. As duas situações jurídicas se sobrepõem, e delas 
se extraem as conseqüências mais favoráveis ao beneficiário. 
Demite-se o trabalhador previamente aposentado e que já se 
encaixava na fattispecie do artigo 31 da L. 9.656/98. O regime 
jurídico a ser observado, assim, é o do trabalhador aposentado 
e não daquele simplesmente demitido.”29 

 

Em acórdão do TJ/SP, da lavra do Des. Ênio Zuliani, enfrentou-se 

litígio no qual segurada de plano coletivo aderiu a plano de demissão 

voluntária, vinte e sete dias antes de conseguir a sua aposentadoria por idade. 

A ação foi ajuizada pleiteando o enquadramento da situação da autora no art. 

31, § 1º, com a manutenção do plano pelo mesmo período para o qual ela 

havia contribuído. Em nosso entender, foi dada perfeita solução à lide, com 

aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde 

do idoso como direitos fundamentais que devem preponderar sobre os 

interesses meramente econômicos: 

 

“No caso dos autos, o pequeno hiato temporal que separa a 
aposentadoria do desligamento da autora não permite que se 
faça uma interpretação restritiva dos direitos que a lei confere a 
quem se aposenta, sem transição pela demissão voluntária. Se 
for admitida a solução diferenciada que a Sul América pretende 
aplicar à ex-beneficiária do plano de saúde e que está, agora, 
com 63 anos de idade, será forçoso admitir que o Judiciário 
entrou, igualmente, no complexo de fatos que culminaram com 
a ruptura do manto protetor à saúde da mulher aposentada, o 
que é inconcebível diante da função social do contrato, nos 
termos do art. 421, do CC/2002. O patrimônio funcional da 
autora não se mede até a demissão voluntária, mas, sim, até a 
aposentadoria, porque é injusto excluir direitos praticamente 

                                                 
29

 Ap. Cível nº 531.442.4/9-00, Rel. Des. Francisco Eduardo Loureiro, j. 17/01/2008. No mesmo 
sentido: Ap. Cível nº 289.980-4/5, Rel. Antonio Maria, j. 23/05/2006 e AI nº 300.454-4/3-00, Rel. 
Des. Quaglia Barbosa, j. 23/09/2003. 
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adquiridos e que foram estabelecidos na lei, por uma saída 
antecipada que foi forçada ou no mínimo estimulada com 
ofertas sedutoras de vantagens salariais. 
(...) Na verdade, a solução impede que a senhora idosa 
peregrine pelo mercado em busca de um plano de saúde 
autônomo e que, pela sua idade, será impossível de ser 
fechado devido aos valores significativos que são cobrados, o 
que, por vias oblíquas, representa desamparo quase completo. 
Essa é uma perspectiva que desafia o princípio da valorização 
da dignidade humana prevista no art. 1º, III, da Constituição 
Federal e que reclama dos juízes tutela especial para 
determinados grupos de indivíduos considerados vulneráveis 
(...). 
(...) 
Admitir que o PDV faz cessar a conseqüência social da 
aposentadoria (tutela do art. 31, já citado) seria o mesmo que 
admitir uma extinção de direitos conquistados por uma carreira 
com mais de 27 anos de contribuição (conforme memória de 
cálculo junto à Previdência Social) e que poderá, até mesmo, 
contrariar a ordem pública (insegurança para os idosos)”30 

 

 

O TJ/PR já enfrentou a matéria em ação na qual o empregado foi 

demitido sem justa causa e decidiu manter-se no plano coletivo nos moldes do 

art. 30 da LPS. Após três meses da realização da opção, obteve a 

aposentadoria pelo INSS e pretendeu beneficiar-se da regra do art. 31, por 

considerar que sua situação havia mudado com o deferimento da 

aposentadoria, motivo pelo qual poderia gozar do plano coletivo por prazo 

indeterminado. A demanda foi julgada favoravelmente ao segurado31, por 

entender-se que a opção por ele feita poderia ser alterada para a benéfica 

regra do art. 31, uma vez que estavam preenchidos todos os requisitos legais:  

 

“A continuidade contratual do plano de saúde foi concedida nos 
termos do art. 30 da referida lei, ou seja, pela qualidade 
específica da demissão sem justa causa. Quanto à 
possibilidade de migração da continuidade para os termos do 
art. 31 da lei, pela qualidade da aposentadoria, entendo que 
neste caso é viável. 
A lei não disciplina sobre o advento de aposentadoria 
superveniente à manutenção do contrato em razão da 
demissão sem justa causa. O apelado preenche todos os 
requisitos da lei, quais sejam: o contrato decorreu de vínculo 
empregatício; foi empregado da empresa Siemens por vinte e 
sete anos e cumpria sua obrigação no pagamento dos prêmios 

                                                 
30

 Ap. Cível nº 498.706-4/5, Rel. Des. Ênio Zuliani, j. 10/05/2007. 
31

 Ap. Cível nº 441.440-8, Rel. Des. Nilson Mizuta, j. 17/01/2008. 
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do plano, mesmo após o afastamento da empresa continuou 
pagando o valor integral das mensalidades. 
A aposentadoria do apelado foi deferida apenas três meses e 
meio após firmar o termo de continuidade. Dentro do prazo de 
vinte e quatro meses da escolha de manutenção do contrato. 
(...) 
As regras, neste caso, devem ser interpretadas em favor do 
consumidor.” 

 

 

Tanto no acórdão prolatado pelo Des. Ênio Zuliani (TJ/SP), como 

nesse último, da lavra do Des. Nilson Mizuta (TJ/PR), observa-se uma 

flexibilização do rigorismo da lei para atender casos excepcionais, nos quais, 

primeiramente o segurado adquiriu o direito previsto no art. 30 da LPS, e logo 

em seguida, foi-lhe concedida a aposentadoria. Entender nessas situações-

limite, que ao empregado não é permitido retroceder na opção inicialmente 

realizada e alterá-la para o art. 31 da LPS, significaria um atentado à função 

social dos contratos. Obviamente, não será dado ao ex-empregado sempre 

efetuar a modificação para o regime mais benéfico no momento da 

aposentadoria. Como já afirmado, tratam os julgados de casos extremos em 

que a aposentadoria estava muito próxima, e a aplicação literal da lei 

contrariaria a justa expectativa do segurado, bem como o seu direito 

“praticamente adquirido”.  

Uma última questão se impõe: como deve ser feito o cálculo do 

período de contribuição previsto no art. 31 diante de casos como os acima 

indicados, em que o segurado passa por uma sucessão de situações jurídicas? 

Caso o ex-empregado, v.g, tenha contribuído por 5 anos como funcionário da 

empresa, e, após sua demissão (voluntária ou por PDV), permaneça 

trabalhando e arcando com as prestações por mais 5 anos, quando então se 

aposenta, todo o lapso temporal contributivo deverá ser somado para o cálculo 

do tempo em que poderá manter-se ligado ao plano coletivo32.  

                                                 
32

 Ap. Cível nº 274.216-4/5-00, Rel. Des. Percival Nogueira, j. 03/04/2008: “E, também nesse 
ponto, vislumbra-se que a r. sentença está a merecer reparo, ao ter aplicado o parágrafo  
primeiro do art. 31, que assegura ao aposentado o direito de manutenção como beneficiário, à 
razão de um ano para cada ano de contribuição, quando o correto seria aplicação do caput do 
referido artigo. É que, como visto, a circunstância de ter a co-autora prosseguido com a sua 
atividade laborativa não lhe retira a qualidade de aposentada. Efetivamente, apenas prorroga o 
início do prazo previsto no art. 31 para o momento imediatamente seguinte ao da sua efetiva 
exoneração. E, se não se lhe retira a qualidade de aposentada, não há razão para 
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desconsiderar do cômputo do tempo que contribuiu para o plano o período em que ela 
continuou vinculada à empresa, após a sua aposentadoria (...). Por conseguinte, se a autora 
contribuiu para o plano coletivo, no período de junho de 1987 a outubro de 2001, ou seja, 
durante quatorze anos (...), deve ser aplicada, no caso a regra do art. 31, caput (...).” 
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X – A RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL DAS OPERADORAS DE 

PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

 

 

Primeiramente, há que se destacar que não existe na Lei 9.656/98 

um dispositivo que regule a responsabilidade civil das operadoras de planos de 

saúde pelos ilícitos praticados perante os consumidores ou perante terceiros. 

Em razão disso, aplicam-se as normas gerais sobre responsabilidade civil 

constantes do Código de Defesa do Consumidor (por exemplo, os artigos 7º, 

8º, 9º, 10, 14 e 20) e, também, as do Código Civil que sejam compatíveis com 

as regras do CDC e da LPS (artigos 927, 931, 932, III, 942, 948, entre outros). 

Antes de falar sobre os fundamentos da responsabilização civil das 

operadoras, é necessário fazer uma importante distinção a respeito das 

condutas que podem acarretar o dever de indenizar por estes entes.  

Há responsabilidade contratual das operadoras de assistência à 

saúde frente aos consumidores em duas situações jurídicas diferentes1: (a) em 

decorrência do inadimplemento do dever de fornecimento dos produtos e 

serviços contratados (por exemplo, pela recusa ao cumprimento de cláusulas 

contratuais, não disponibilização de serviços eficientes e de boa qualidade ao 

consumidor e não efetivação de reembolso); e, (b) em virtude de ato ilícito 

praticado por médicos prepostos, credenciados, referenciados, associados ou 

de profissionais de qualquer modo vinculados às operadoras. 

Cada uma das situações será tratada separadamente, a seguir. 

 

A) A RESPONSABILIDADE CIVIL EM VIRTUDE DO NÃO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 

E SERVIÇOS CONTRATADOS 

 

No que tange à primeira hipótese, destaca-se que o inadimplemento 

se dá quanto ao dever principal estabelecido entre as partes, qual seja, a 

operadora não fornece adequadamente o serviço médico prometido ou o 

produto contratado sob a forma de reembolso. Há ruptura da confiança 

                                                 
1
 Nesse sentido, LOUREIRO, Francisco Eduardo. Planos e seguros de saúde. In: SILVA, 

Regina Beatriz Tavares da (coord.). Responsabilidade civil na área de saúde. São Paulo: 
Saraiva, 2007. p. 330. 
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depositada pelo segurado, que contrata a operadora sob a legítima expectativa 

de que, na hora da doença, obterá os benefícios prometidos. Observa-se que 

 

“a oferta de contratos relacionais cativos com pagamento 
antecipado, para cobertura futura, se e quando ocorrer a 
doença, embute sempre uma promessa implícita de perfeição e 
é nela que confia o consumidor. (...) Cria-se, por assim dizer, 
uma obrigação de fazer ou de dar (no caso do seguro médico) 
de resultado, não ligado à recuperação e cura do paciente, mas 
sim de certeza da efetividade da assistência, no exato 
momento em que ocorrer a doença. São prestações de emitir 
guias, manter número de vagas hospitalares disponíveis, 
hospitais, equipamentos e médicos para atender todas as 
moléstias cobertas pelo contrato. Há um dever legal de 
eficiência e de boa qualidade dos serviços e produtos postos à 
disposição do consumidor”2. (grifo nosso) 

 
 

Nessa primeira situação jurídica, há um inadimplemento contratual 

que decorre de falha na obrigação principal de fornecimento de serviço 

adequado. Acrescenta-se aos exemplos acima citados, a negativa indevida de 

cobertura a determinada doença, procedimento médico ou exame, e a não 

disponibilização de estabelecimento, equipamento ou médicos com a 

necessária especialização ou tecnologia. 

Na doutrina argentina, a importância da proteção da confiança 

depositada pelos consumidores na qualidade dos produtos e serviços 

contratados foi destacada por GHERSI, WEINGARTEN e IPPOLITO. Esses 

autores explicam que a publicidade é fonte de criação de deveres jurídicos que 

devem ser respeitados pelos entes de “medicina prepaga” (termo empregado 

na Argentina para designar as operadoras de plano de saúde), dado o impacto 

psicológico que causa sobre o público, gerando uma atitude de confiança sobre 

o produto ou serviço oferecido e convencendo-o a aderir ao sistema de 

medicina pré-paga3.  

                                                 
2
 LOUREIRO, Francisco Eduardo. Planos e seguros de saúde. In: SILVA, Regina Beatriz 

Tavares da (coord.). Responsabilidade civil na área de saúde. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 
330. 
3
 Os autores explicam que no âmbito psicológico a publicidade feita pelas operadoras de 

assistência à saúde atua sobre os consumidores causando impacto de grande magnitude e 
gerando uma atitude de confiança, de forma que “el receptor comienza a sensibilizarse con la 
desesperación frente al riesgo del dolor o enfermedad y nace la necesidad como respuesta, 
con lo que se convierte en potencial usuário (imaginativamente hablando). En este último 
sentido, psicologicamente va reinterpretando el mensaje, supliendo al protagonista-beneficiario 
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Os motivos que levam o consumidor à escolha de uma determinada 

operadora de assistência à saúde baseiam-se em uma série de elementos tais 

como o nome dos profissionais que integram o rol de médicos credenciados, 

bem como o dos hospitais, clínicas e laboratórios que integram o sistema, a 

tecnologia que referidas pessoas jurídicas possuem para descoberta e 

tratamento das moléstias, a infra-estrutura hospitalar, etc. Essas são algumas 

das qualidades nas quais os consumidores depositam sua confiança, pois elas 

conformam o prestígio das empresas e pessoas físicas envolvidas, bem como 

da própria operadora.  

Resta claro que as operadoras respondem por inadimplemento 

contratual na hipótese de não oferecimento do serviço prometido e também de 

prestação ineficiente do serviço, em desconformidade com o pactuado entre as 

partes. Os segurados/associados, nessas hipóteses, fazem jus ao 

ressarcimento dos danos suportados, de índole moral e/ou material, em 

atendimento ao disposto nos artigos 6º, VI; 20; 30, todos do CDC, e artigos 389 

e 402 do CC. 

GHERSI, WEINGARTEN e IPPOLITO esclarecem que o conteúdo 

da prestação médica se rege não só pelo que as partes previram no momento 

da contratação, mas também por aquilo que impõe objetivamente a natureza 

do contrato. Desse modo, a prestação assistencial obriga a um serviço médico 

que siga as regras consagradas pela prática médica, que possua os meios 

técnicos necessários conforme a especialidade desenvolvida e que envolva a 

utilização dos procedimentos e dos aparatos cada vez mais sofisticados que a 

ciência médica incorporar. Tal medida permite a melhor elaboração do 

diagnóstico ou o tratamento mais completo da enfermidade do paciente, 

diminuindo notavelmente a margem de erro4.  

                                                                                                                                               
del sistema, y descargando así su situación de culpa por la indefensión en que habia colocado 
a su família o a él mismo. Comienza a gestarse la decisión de la adhesión al sistema. No hay 
mayor factor de inseguridad para el ser humano que intensificar el dolor, pues sus defensas 
racionales decaen notoriamente y hasta pueden llegar a desaparecer, y aparecer, rápidamente, 
los esquemas de dominación. La experiencia de otros protagonistas del mismo drama es 
trasvasada al receptor sensibilizado, transformandolo de esta manera em um individuo 
vulnerable – se asemeja a un niño asustado – para luego mostrarle uma salida de alivio y hasta 
de confort. Consigue así superar su angustia al integrarse al sistema, en donde se siente 
seguro, protegido (...).”(GHERSI, Carlos Alberto; WEINGARTEN, Célia; IPPOLITO, Silvia C.. 
Contrato de medicina prepaga. 2. Ed. Buenos Aires: Astrea, 1999. p. 54/55). 
4
 Ibidem, p. 73. Esse tema foi tratado mais detidamente no capítulo IX, ao abordar a questão da 

modificação dos preços das mensalidades pelo incremento tecnológico.  
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Isto significa que a qualidade dos serviços deve ser mantida durante 

toda a vigência contratual, aspecto esse que assume particular relevância se 

considerar que se trata de contratos de longa duração, que chegam a perdurar 

por décadas. 

O Tribunal de Justiça de São Paulo já enfrentou diversas questões 

relativas à responsabilidade contratual das operadoras por recusa injustificada 

de cumprimento contratual. Destaca-se o caso5 em que houve “recusa ilícita a 

cobertura de internação de paciente, antes mesmo de se fechar o diagnóstico, 

sob a alegação, não demonstrada, de que era etilista e tabagista”, motivo pelo 

qual o paciente foi obrigado a internar-se em hospital público, no qual veio a 

falecer de câncer semanas depois. Reconheceu-se no julgado que a obrigação 

da operadora de plano de saúde é de resultado no que concerne a prestar a 

exata cobertura contratada no momento da doença, e que, uma vez não 

cumprida, gera o direito ao consumidor de ser indenizado. 

O tema relativo à falta de leito disponível em hospital credenciado, 

fato esse que obriga o segurado a buscar atendimento de urgência em 

nosocômio não conveniado, não é incomum. Ele foi também abordado na Ap. 

Cível nº 506.836-4/9-00, de relatoria do Des. Munhoz Soares, no qual se 

decidiu que a operadora tinha o dever de ressarcir o consumidor por todos os 

custos que teve de arcar no atendimento hospitalar não credenciado, 

acrescentando ainda que a cláusula contratual que impõe o pedido de 

reembolso no dia seguinte ao evento é manifestamente abusiva, sob o 

fundamento de que  

 

“é injusto que a contratante sinta “in corpore proprio”, suas 
expectativas frustradas, firmando cobertura para doenças 
cardiovasculares de alto custo, bem como para ressarcimento 
das despesas com honorários médicos e diárias hospitalares, 
mas, contraditoriamente, sendo-lhe negado tal benefício, 
porque não pleiteado ao exíguo prazo contratualmente 
estabelecido.”. 

 

Já se decidiu, também, no âmbito do TJ/SP, que a cobrança 

indevida dos prêmios, seguida da notícia de cancelamento do contrato de plano 

de saúde gera danos morais indenizáveis, pois  

                                                 
5
 Ap. Cível nº 429.877.4/4-00, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 29/03/2007 
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“inafastável o transtorno sofrido pelo apelado ao ser informado 
de que se encontrava sem a devida assistência médica, ainda 
mais sabendo que a qualquer momento poderia necessitar 
recorrer a ela em decorrência do mal do qual é portador. Não 
se trata de mero equívoco ou mal entendido passível de 
reparação com a simples reintegração do segurado ao seu 
plano de saúde. Houve, sim, flagrante descumprimento da 
norma legal (...) a justificar a indenização.”6  

 

No mesmo sentido, em acórdão proferido pelo TJ/RS7, considerou-

se que  

 

“tendo as autoras pago, embora com atraso de três dias, a 
prestação do plano de saúde, sendo-lhes recusado apesar 
disso a prestação dos serviços de saúde sob a alegação de 
cancelamento do contrato em razão de inadimplência, verifica-
se indiscutivelmente a falha na prestação dos serviços e a 
ocorrência dos danos morais.”. 

 

Ainda no que se refere ao inadimplemento contratual da operadora 

por prestação de serviços deficiente, merece ser aqui mencionado interessante 

julgado do TJ/SP, da lavra do Des. Ênio Santarelli Zuliani8, que resolveu 

demanda ajuizada por beneficiária de plano de saúde visando a reparação dos 

danos estéticos e morais sofridos em decorrência da realização de tratamento 

de varizes, conhecido como escleroseterapia. A ação indenizatória foi movida 

em face da operadora e do médico responsável pelo procedimento, sendo que 

a autora obteve êxito integral em primeiro grau.  

Na apelação, a maior discussão centrou-se na possibilidade de 

condenação da empresa operadora do plano em razão de uma intervenção 

cirúrgica que por ela não havia sido coberta, uma vez que seu propósito era 

unicamente estético e, como tal, expressamente excluída contratualmente. 

                                                 
6
 TJ/SP, Ap. Cível nº 562.430-4/6-00, Rel. Des. Élcio Trujillo, j. 21/05/2008.  

7
 TJ/RS, Recurso Inominado nº 71000872887, Rel. Ricardo Torres Hermann, j. 22/06/2006. 

8
 TJ/SP, Ap. Cível nº 460.666.4/9-00, j. 24/04/2008, assim ementada: “Responsabilidade civil 

na área da saúde – Tratamento estético contra varizes conhecido como escleroseterapia – 
Dever de indenizar [reparar as lesões permanentes] e compensar os danos morais diante da 
frustração do resultado, competindo ao médico [não esclarecimento sobre a previsibilidade de 
fracasso ou adversidades e por não ter provado que o fim desejado se alterou por culpa da 
paciente ou por fatores imprevisíveis] e o plano de saúde [ por ter credenciado o médico 
escolhido pela paciente e que atua em clínica despida de condições para realizar o serviço] 
responderem, em solidariedade – Aplicação da teoria da rede contratual e falha do dever de 
prestar correta informação – Não provimento aos recursos”. 
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Observa-se que a situação retratada era bastante peculiar: restou comprovado 

nos autos que o médico que operara a autora era credenciado da operadora do 

plano de saúde e que a autora o procurara justamente pelo fato de ele 

pertencer à rede conveniada. Uma vez realizada a consulta médica, com a 

cobertura do plano, lhe foi sugerido o tratamento de escleroseterapia, que foi 

executado particularmente pela autora.  

Decidiu a 4ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP, por unanimidade, 

que a operadora era responsável pelos danos estéticos e morais causados à 

autora, muito embora a operadora não tivesse coberto financeiramente o 

procedimento, sob a fundamentação de que 

 
“Evidente, assim, que a autora escolheu o médico réu por ser 
esse credenciado da co-ré SUL AMERICA, empresa de saúde 
na qual a autora depositava a sua confiança nessa área. O 
plano de saúde forma com o paciente uma rede de confiança 
que engloba todos os seus prestadores de serviço. Apesar de o 
tratamento ter se dado de forma particular, a escolha do 
médico ocorreu por intermédio do plano de saúde, o que 
vincula a ré pela escolha realizada pela autora. (...) 
  No instante em que a empresa Sul América cria uma restrição 
de acesso aos médicos, age de forma a estimular a conclusão 
de ter escolhido, de maneira criteriosa, os profissionais para 
atender os pacientes. Ao segurado cabe confiar na escolha e 
acreditar que os médicos credenciados são os competentes 
para as áreas indicadas, possuindo qualificação técnica para 
os serviços oferecidos. O fato de o tratamento ter sido estético 
e particular, não descaracteriza o vínculo que se cria pela 
indicação daquele médico como cirurgião geral, o que conduziu 
ao tratamento que se realizou.  
O Código Civil de Portugal possui dispositivo que prevê 
responsabilidade civil por má conselho ou informação 
desastrada [artigo 485], quando há o dever jurídico de dar 
conselho, recomendação ou informação e se tenha procedido 
com negligência ou intenção de prejudicar. O CC, de 2002, 
introduziu a boa-fé objetiva como dever paralelo de conduta 
leal [artigo 422] e, evidentemente, não age de boa-fé quem 
credencia médicos que atuam em clínicas sem licença da 
vigilância sanitária e que causam imperfeições nas pernas das 
pacientes. No caso em referência não se está 
responsabilizando a Sul América pelo serviço do médico que 
ela credenciou, mas, sim, pela informação que deu à paciente 
para que contratasse o médico credenciado. 
(...) Devemos admitir, com base na Lei 8078/90 [pioneira na 
construção da solidariedade de todos os envolvidos na cadeia 
de fornecimento do produto ou serviço pelos danos aos 
consumidores] que determinados contratos não sobrevivem 
sozinhos, dependentes que são da coexistência harmônica 
para que um determinado objetivo [função social] seja 
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alcançado. Ora, a paciente se liga ao médico que contrata por 
força de um outro contrato que celebrou [com a seguradora ou 
operadora do plano de saúde], sendo que essa se interliga ao 
médico devido a um outro ajuste pelo qual se dá o 
credenciamento. Há, pois, uma estreita correlação entre todos 
os compromissos, de modo que não é possível fragmentá-los, 
como se fossem independentes, quando o dano surge, como 
ocorreu com a autora. 
(...) 
A Sul América criou uma listagem fechada e canaliza os 
pacientes por meio de licenças [autorização], o que induz o 
consumidor a realizar a escolha. A autora foi ao réu devido ao 
convênio e essa sua expectativa [de obter tratamento a 
contento] se frustrou em virtude de erro crasso e inexplicável 
do médico credenciado. O fato de o serviço não ter cobertura 
não significa isenção de responsabilidade de que exerce o 
controle de acesso dos pacientes, porque se fosse admitir a 
exclusão caberia exigir que a Sul América alertasse os 
pacientes para não realizar, com os seus médicos 
credenciados, determinados serviços, porque, quanto a esses, 
não aprovava a sua indicação. Na verdade, a autora escolheu 
o médico que lhe causou danos por sofrer limitações na 
liberdade de escolher, limitações essas estabelecidas pelo 
contrato da Sul América. Cabe-lhe, pois, responder pelos 
resultados.” (grifo nosso) 

  

Esse julgado foi especialmente selecionado para compor as 

hipóteses de responsabilidade contratual por prestação ineficiente de serviços 

pelas operadoras em razão da sua fundamentação. Nota-se que os julgadores 

decidiram estender a responsabilidade à operadora, não em razão do ato ilícito 

praticado pelo cirurgião plástico, mas por considerarem que a responsabilidade 

da empresa tinha no caso um fundamento outro, distinto daquele do médico, 

consistente na quebra do dever de informação adequada e na manutenção em 

seu cadastro de médicos credenciados, de profissionais que não prestam 

serviços de boa qualidade.  

Concorda-se com a solução preconizada, porque a operadora de 

plano de saúde tem o dever de fiscalizar as empresas e médicos que 

credencia. Como os planos de saúde são contratos com prolongamento no 

tempo, exige-se uma postura ativa das operadoras, de freqüentemente se 

informarem a respeito da qualidade dos profissionais que escolhe. A lista 

fornecida aos segurados transmite idéia de confiabilidade e segurança nos 

prestadores indicados, como um “aval” aos serviços por eles desempenhados, 
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sejam os procedimentos (indicados pelos médicos credenciados) cobertos 

financeiramente ou não pela operadora. 

Como bem mencionado no acórdão citado, a operadora 

responsabiliza-se pela recomendação, ou, em outras palavras, pela indicação 

dos médicos e estabelecimentos referenciados. Se sua atividade implica 

limitação à liberdade de escolha dos segurados, que podem fazer uso somente 

de um número restrito de médicos e hospitais, responde civilmente por sua 

conduta, que cria legítima expectativa de qualidade nos consumidores.  

Explicação para o desenvolvimento da jurisprudência sobre a 

obrigação dos planos de saúde de permitirem o acesso do consumidor ao 

tratamento adequado é o deslocamento do foco de confiança por ele 

depositado. Deve-se observar que, desde os primórdios, a relação entre 

médico e paciente sempre foi direta e pessoal, sendo a confiança o seu caráter 

sobressalente. O paciente em regra elegia o seu médico livremente, baseado 

em suas qualidades específicas e na confiança nele depositada, o que conferia 

um caráter intuitu personae à obrigação. 

Nas relações de massa, esse traço característico foi em boa parte 

transferido para as empresas organizadoras de plano de saúde, não somente 

em relação à qualidade dos serviços, como também à sua persistência e à 

cobertura leal dos acontecimentos futuros. Isso é uma conseqüência do 

deslocamento da atividade individual do médico, que cedeu passo a outras 

modalidades no desenvolvimento da atividade médico-empresarial. Apareceu 

na relação jurídica, um terceiro que executa a prestação médica, em muitos 

casos eleito livremente pelo paciente, mas em eleição limitada ao universo de 

profissionais credenciados pela operadora9.  

Isso significa que a relação de confiança não desapareceu frente à 

despersonalização dos serviços de assistência à saúde. Houve isto sim uma 

transposição da confiança para a instituição operadora do sistema, considerada 

pelo paciente como um sistema integrado que se situa além das conotações 

individuais dos médicos que o compõem. O paciente contrata o plano de saúde 

por confiar na promessa implícita de perfeição veiculada pela operadora; na 

promessa de que o serviço oferecido será excelentemente executado. A 

                                                 
9
 Nesse sentido, GHERSI, Carlos Alberto; WEINGARTEN, Célia; IPPOLITO, Silvia C.. Contrato 

de medicina prepaga. 2. Ed. Buenos Aires: Astrea, 1999. p. 69. 
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quebra de tal promessa é que gera a obrigação de indenizar, 

independentemente de culpa, ou com presunção absoluta de culpa. 

O inadimplemento da obrigação de resultado referente à efetividade 

da assistência médica (eficiência e boa qualidade dos serviços), no momento 

em que o beneficiário dela necessitar, pode gerar danos materiais e/ou morais. 

Abre-se, a critério do consumidor, também a possibilidade de pleitear a 

execução in natura da obrigação, com, inclusive, cominação de astreintes, com 

fulcro nos artigos 461 do CPC e 84 do CDC.  

Diversas são as espécies de tutela jurídica reivindicáveis pelos 

beneficiários dos planos de saúde para proteger, prevenir e recuperar os 

direitos violados ou ameaçados de lesão. Freqüentemente manejadas são as 

tutelas de natureza inibitória (para coibir a prática, continuação ou repetição do 

ilícito), de remoção do ilícito, ressarcitória (pelos danos materiais) e 

compensatória (pelos danos morais). 

A tutela inibitória surge como proposta de combate ao ilícito, atuando 

de modo a impedir que os danos se concretizem ou que progridam com seus 

efeitos nocivos. Cita-se como exemplo típico de tutela inibitória a concessão 

pelo Tribunal, de pedido feito por beneficiário de plano de saúde empresarial 

com o fim de impedir a rescisão unilateral pela operadora do plano, como se 

estivesse autorizada a fazê-lo por interpretação a contrario sensu do art. 13, § 

único, II, da Lei 9.656/98. Outra situação que a enseja diz respeito ao art. 30 da 

LPS, que garante aos empregados demitidos sem justa causa o direito de se 

manterem como beneficiários dos planos empresariais, desde que paguem as 

prestações10. Nessas hipóteses, é comum aos empregadores e às operadoras 

considerarem que não há mais direito de permanência no plano coletivo, de 

modo que os consumidores podem pleitear ao Judiciário que impeça o seu 

desligamento do plano.   

Faz-se uso da tutela de remoção do ilícito quando a tutela inibitória 

falha no seu desiderato e o fato antijurídico consuma-se, mas ainda haja 

chance de remediá-lo sem o manejo da tutela indenizatória. Segundo Ênio 

                                                 
10

 Os exemplos são de ZULIANI, Ênio Santarelli. Tutelas e prescrição. In: SILVA, Regina 
Beatriz Tavares da (coord.). Responsabilidade civil na área de saúde. São Paulo: Saraiva, 
2007. p. 352. A questão da possibilidade de resilição unilateral pelas operadoras em contratos 
coletivos foi analisada no capítulo IX, bem como a questão da manutenção dos empregados 
demitidos sem justa causa nos planos empresariais. 
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Santarelli ZULIANI, trata-se de modalidade de tutela que se harmoniza com a 

ideologia da obtenção imediata do resultado prático equivalente ao 

cumprimento da obrigação, que se amolda aos ditames do art. 461 do CPC. 

Ela é útil, por exemplo, para a eliminação de médicos inábeis ou sem 

especialização, do quadro dos credenciados, e para obrigar a operadora do 

plano de saúde a celebrar o contrato com pessoa idosa ou deficiente, no caso 

de ficar demonstrada a discriminação por ser desinteressante do ponto de vista 

da lucratividade11.  

Através da tutela indenizatória, busca o lesado a reconstrução do 

patrimônio deficitário (ressarcimento dos danos materiais suportados) ou a 

compensação pela ofensa aos direitos da personalidade (danos morais). 

Ressalte-se que, conforme o enunciado da Súmula 37 do STJ, o acúmulo da 

indenização por danos materiais e morais é possível, desde que produzidas as 

duas espécies de danos como conseqüência do fato ilícito. 

Tema controvertido diz respeito à condenação das operadoras por 

danos morais decorrentes da injustificada negativa de cumprimento contratual. 

Discute-se se o descumprimento calcado em interpretação arrevesada de 

cláusula constante do pacto seria suficiente para gerar danos morais de tal 

expressão e magnitude no consumidor beneficiário do plano, a ponto de tornar 

legítima a condenação da operadora aos danos extrapatrimoniais.  

A jurisprudência tem enfrentado o tema caso a caso, segundo a 

prova produzida pelo consumidor prejudicado. Se demonstrado nos autos que 

o ilícito contratual foi grave e repercutiu sobre a vítima, nela provocando um 

severo abalo aos direitos da personalidade ou um sofrimento profundo, admite-

se a condenação pelos danos morais. Caso o descumprimento tenha causado 

um simples aborrecimento trivial, nega-se o pleito indenizatório12. 

                                                 
11

 ZULIANI, Ênio Santarelli. Tutelas e prescrição. In: SILVA, Regina Beatriz Tavares da 
(coord.). Responsabilidade civil na área de saúde. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 354-355. 
12

 Na realidade, não se exige a prova do sofrimento em si, de caráter nitidamente subjetivo, 
mas sim da gravidade da ofensa e da sua repercussão sobre a vítima, que gere a presunção 
hominis ou factis de lesão extrapatrimonial. Essa é a orientação consolidada do STJ, pois se 
entende extremamente artificial a produção de prova da dor. Basta a demonstração da 
gravidade da ofensa e os danos daí emergem. Nesse sentido: “Na concepção moderna de 
reparação do dano moral, prevalece a orientação de que a responsabilidade do agente se 
opera por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 
prejuízo concreto” (REsp 173.124, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 11/09/2001). “Dispensa-se a 
prova do prejuízo para demonstrar a ofensa ao moral humano, já que o dano moral, tido como 
lesão à personalidade, ao âmago e à honra da pessoa, por sua vez é de difícil constatação, 
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Como a orientação é casuística, surge um espectro de 

possibilidades de solução, conforme a sensibilidade, as convicções pessoais e 

ideológicas de cada julgador. O que para um magistrado pode representar uma 

dor da alma com relevo jurídico, para outro, pode configurar um aborrecimento 

até mesmo significativo, porém cotidiano, próprio das exigências da 

convivência em sociedade.  

Ainda com relação a essa questão, observa-se que nos últimos anos 

está ocorrendo uma alteração na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

e dos tribunais estaduais acerca dos danos morais derivados da recusa de 

cumprimento de cláusula contratual, pelas operadoras. 

Há alguns anos, na maioria das demandas em que se discutia a sua 

existência nas hipóteses de ilícita recusa da cobertura securitária, percebia-se 

uma forte tendência ao não reconhecimento do desgaste dele derivado como 

gerador de dano extrapatrimonial13.  

Essa orientação pode ser representada pelo acórdão do STJ de 

relatoria do Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, no qual se afirmou que 

 

 “o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos 
materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, 
não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal 
à personalidade. Embora a inobservância de cláusulas 
contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao 
outro contratante – e normalmente o traz – trata-se, em 
princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos pela 
própria vida em sociedade”14. 

 

Constata-se que a orientação era bastante cautelosa diante de 

pleitos indenizatórios, os quais eram em regra e em princípio rechaçados por 

ausência de demonstração de que o inadimplemento teria sido apto a causar 

danos morais indenizáveis. Esse posicionamento é até hoje parcialmente 

adotado no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, que recentemente 

negou pedido indenizatório feito por grávida que, próxima do parto, se viu 

subitamente sem a cobertura da maternidade outrora credenciada, na qual 

                                                                                                                                               
haja vista os reflexos atingirem parte muito própria do indivíduo – o seu interior.” (REsp 85.019, 
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 10/03/1998). 
13

 Essa constatação foi feita por MORAES, Maria Celina Bodin. Danos à pessoa humana: uma 
leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 163-164. 
14

 REsp nº 202.564/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 02/08/01. 
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fazia o acompanhamento pré-natal, por ato unilateral da operadora de 

descredenciamento do hospital, sem informação aos segurados15. Outro 

exemplo é o da apelação16 na qual se rejeitou a indenização por danos morais 

requerida pelos herdeiros de beneficiária falecida, que pouco tempo antes de 

morrer teve de se submeter a sessões de hemodiálise em hospital público por 

força da recusa de cobertura na rede credenciada. Embora o julgado tenha 

reconhecido a abusividade da cláusula limitativa de cobertura, entendeu que 

não havia provas do alegado dano moral, e que este não poderia ser 

presumido.    

Particularmente nos anos de 2007 e 2008, o STJ, seguido por uma 

jurisprudência estadual ainda oscilante, vem considerando que a quebra de 

expectativa derivada do inadimplemento do contrato de assistência à saúde é 

capaz de gerar danos morais passíveis de indenização. Ou seja, a tendência 

inverteu-se: vê-se agora uma postura mais flexível, que considera que, em boa 

parte das vezes, esse tipo de descumprimento causa grande impacto 

psicológico no beneficiário da apólice, que suporta situação de aflição acima da 

normalidade admissível no trato social. Se antes, partia-se do pressuposto de 

que os danos morais eram indevidos nessas hipóteses, atualmente já não se 

pode afirmar o mesmo.  

A mudança de posicionamento pode ser sentida em recentes 

julgados, todos favoráveis à tutela compensatória, sob o fundamento de que  

 

“conquanto geralmente nos contratos o mero inadimplemento 
não seja causa para ocorrência de danos morais, a 
jurisprudência desta Corte vem reconhecendo o direito ao 
ressarcimento aos danos morais advindos da injusta recusa de 
cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de 
aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma 
vez que, ao pedir a autorização à seguradora, já se encontra 
em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde 
debilitada”17. 

                                                 
15

 Ap. Cível nº 506.125.4/4-00, relator designado para acórdão Des. Vicentini Barroso, j. 
13/05/2008, vencido o relator sorteado Des. Paulo Alcides.  
16

 Ap. Cível nº 444.997-4/1-00, Rel. Des. Carlos Giarusso Santos, j. 11/06/2008. 
17

 REsp nº 986.947/RN; REsp nº 735.168/RJ; e, REsp nº 918.392/RN, todos julgados em 
11/03/2008, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, no sentido de que é abusiva a recusa de 
cobertura de stent e pode ensejar a condenação da operadora por danos morais. No mesmo 
sentido, REsp nº 955.716/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 01/04/08. Dentre os poucos julgados 
mais antigos que reconhecem os danos morais, destaca-se o REsp 259.263/SP, Rel. Min. 
Castro Filho, j. 02/08/2005, no qual se decidiu que “Recusado atendimento pela seguradora de 
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Na ação objeto do julgamento, a operadora do plano recusara-se a 

cobrir o valor do stent, prótese usualmente utilizada em cirurgia de angioplastia. 

Entendeu-se que a postura da operadora de ilícita recusa ao pagamento da 

prótese, no momento em que o beneficiário já estava emocionalmente abalado 

pela doença, causou-lhe mais angústia e preocupação, danos estes passíveis 

de indenização. 

Podem ser citados como representativos dessa mesma tendência, 

dois acórdãos da 4ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP18 que consideraram 

plenamente admissível o pedido compensatório formulado por duas gestantes 

em estágio avançado, que foram impedidas de fazer uso das maternidades 

escolhidas por força de descredenciamento efetuado pelas operadoras sem 

prévia comunicação às consumidoras19. Neles considerou-se   

 

“razoável entender que gerou o inadimplemento sofrimento 
apreciável à autora. Em momento de natural angústia, de 
internação para a realização do parto, viu-se desprovida da 
cobertura pela qual pagou. Viu-se compelida a ajuizar a 
presente ação, com pedido liminar, em estado de pré-parto, 
para o fim de compelir a ré a cumprir sua obrigação de arcar 
com as despesas hospitalares no Hospital e Maternidade Pró-
Matre e honorários médicos da equipe do seu ginecologista. 
Somente assim a autora obteve a internação para a realização 
do parto. Dizendo de modo diverso, passou por todos os 
problemas e percalços que trilham aqueles que não têm a 
cobertura de plano de saúde. Teve a preocupação e incerteza 
da qual queria se ver livre, ao antecipadamente alterar o 
padrão do plano de saúde. A ofensa teve intensidade suficiente 
para tipificar dano moral indenizável, ultrapassado o patamar 
de mero desconforto típico da vida cotidiana”  

 
Fica a pergunta: por que será que de alguns anos para cá, o que era 

impensável para os tribunais, a ponto de afirmarem que o dano moral era 

                                                                                                                                               
saúde em decorrência de cláusulas abusivas, quando o segurado encontrava-se em situação 
de urgência e extrema necessidade de cuidados médicos, é nítida a caracterização do dano 
moral”. 
18

 Ap. Cível nº 405.392-4/5, Rel. Des. Ênio Santarelli Zuliani, j. 12/06/2008 e Ap. Cível 
470.438.4/7, Rel. Des. Francisco Eduardo Loureiro, j. 13/12/2007. 
19

 Destacam-se esses dois julgados, pois eles tiveram posicionamentos diametralmente 
opostos a outro julgado recente, acima mencionado, prolatado pela 5ª Câmara de Direito 
Privado do TJ/SP. Nas três apelações a discussão era a mesma: possibilidade de arbitramento 
de danos morais para grávida em estágio avançado que não pode fazer uso de maternidade 
que escolhera em razão do abrupto e não informado descredenciamento efetuado pela 
operadora. As decisões da 4ª Câmara concederam a compensação e a da 5ª Câmara não.  
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incabível quando a demanda girava em torno da validade de cláusulas 

contratuais, inadimplemento, ou mora no seu cumprimento, hoje começa a ser 

admitido com maior amplitude? 

A resposta, ao que tudo indica, está na historicidade do conceito de 

responsabilidade civil e também no de dano indenizável20. Cada época tem os 

seus danos indenizáveis, cria o instrumental teórico-prático e os meios de 

prova necessários para repará-los. Além disso, considera-se que o 

comportamento reiterado das operadoras de injustificada recusa de algumas 

cláusulas contratuais, foi com o tempo sensibilizando os tribunais, que 

passaram a considerar mais grave essa forma de inadimplemento.  

Recomenda a doutrina21 que os danos morais sejam fixados sob 

uma dupla perspectiva, levando-se em conta a gravidade objetiva do dano 

sofrido pela vítima (função ressarcitória) e também a conduta do lesante 

(função punitiva), no sentido de que a indenização represente advertência, 

sinal de que a sociedade não aceita seu comportamento. É justamente nesse 

segundo sentido que se considera ter havido a maior modificação: o que antes 

era tolerável para a sociedade, já não o é na atualidade. O não cumprimento da 

obrigação pactuada, numa área delicada que envolve a saúde e a vida do ser 

                                                 
20

 Explica Maria Celina Bodin de Moraes que “as controvérsias no direito da responsabilidade 
civil têm essa marcante característica: antes de serem técnicas, elas são decorrentes das 
diferentes concepções acerca do princípio de responsabilidade, princípio estrutural da vida em 
sociedade e que, (...) se consubstancia em conceito mais filosófico-político do que jurídico. O 
princípio decorre diretamente da idéia de justiça que tem a sociedade na qual incide. E o que 
mudou neste caso foi exatamente a consciência coletiva acerca do conceito de justiça: o que 
antes era tido como inconcebível passou a ser aceitável, e, de aceitável, passou a evidente.” 
As palavras da autora foram empregadas para descrever a evolução do dano moral nos 
ordenamentos de tradição romano-germânica, os quais, no início consideravam imoral atribuir 
um valor pecuniário a lesões extrapatrimoniais. Com o passar do tempo, a compensação 
tornou-se amplamente admitida, pois, conforme a autora houve um câmbio da consciência 
coletiva acerca do conceito de justiça. Acrescenta ainda que, o mesmo fenômeno ocorre com o 
conceito jurídico de dano moral indenizável, que se altera de acordo com as condições 
históricas da sociedade. MORAES, Maria Celina Bodin. Danos à pessoa humana: uma leitura 
civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 147-150) 
21

 Nesse sentido, NORONHA, Fernando. Direito das obrigações: fundamentos do Direito das 
obrigações e introdução à responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 437/442, 
PEREIRA, Caio Mario da Silva. Responsabilidade civil. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 
317, MORAES, Maria Celina Bodin. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional 
dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 219, entre outros. Muito embora se tenha 
enfatizado o fato da recomendação ser doutrinária, há que se destacar que a jurisprudência 
amplamente majoritária na atualidade também segue a orientação exposta, acerca da dupla 
função dos danos morais, como se vê no REsp 696.850/RO, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 
06/12/2005: “O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a 
sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para 
que não volte a reincidir.” 
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humano, vem sendo analisado com rigor, visando o desestímulo de condutas 

semelhantes. 

 

B) A RESPONSABILIDADE CIVIL DAS OPERADORAS PELOS ATOS ILÍCITOS PRATICADOS 

PELOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS, REFERENCIADOS OU CONVENIADOS 

 

Nesse tópico, o objetivo é analisar o modelo de responsabilização 

civil das operadoras de planos de saúde em razão dos atos ilícitos praticados 

pelos médicos a ela ligados (por relação de preposição, representação, 

convênio ou credenciamento). Nessas situações jurídicas, a operadora 

adimpliu sua obrigação inicial de resultado, relativa ao acesso do consumidor 

aos médicos e hospitais credenciados. Entretanto, esses últimos praticam ato 

ilícito por imprudência, negligência ou imperícia, inadimplindo a obrigação de 

meio, consistente na aplicação de todos os seus esforços no tratamento da 

moléstia do paciente. 

É de conhecimento geral que toda intervenção no corpo humano tem 

uma certa álea, e que podem ser imprevisíveis as reações de cada organismo 

ao ato cirúrgico. Isso significa que o insucesso do tratamento não significa 

automaticamente inadimplemento da prestação devida pelo médico, pois sua 

obrigação é de meio22, e não de resultado. Nessa espécie de obrigação, 

considera-se adimplido o dever, com a demonstração de que o médico obrou 

com a máxima diligência no tratamento do paciente, empenhando todo o 

esforço, diligência e recursos de que dispunha, de acordo com o 

desenvolvimento da ciência. Ele não se compromete com a obtenção de certo 

                                                 
22

 A obrigação do médico, em regra, é de meio. É, entretanto, de resultado, quando, por 
exemplo, ele se compromete a efetuar uma transfusão de sangue, vacinação, exames 
biológicos de execução simples, a executar pessoalmente e em hora determinada certa visita 
ao paciente, etc.  Polêmica é a definição da cirurgia estética ou corretiva, quando o paciente é 
saudável e pretende apenas melhorar sua aparência: parte da doutrina afirma se tratar de uma 
obrigação de resultado, outra parte considera, com apoio na doutrina francesa mais atual, que 
há uma obrigação de meios, cuja particularidade “residiria no recrudescimento dos deveres de 
informação, a qual deve ser exautiva, e de consentimento, claramente manifestado, 
esclarecido, determinado” (AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado de. Responsabilidade civil do 
médico. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.) Direito & Medicina: aspectos jurídicos da 
medicina. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. p. 149-151.) 
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resultado – a cura do paciente – mas com o empenho correto e oportuno de 

todos os conhecimentos e regras da ciência para a tentativa de cura23.  

Feito esse esclarecimento inicial, cumpre salientar que é 

entendimento iterativo do Superior Tribunal de Justiça que as operadoras de 

planos de saúde que trabalham com uma lista de profissionais credenciados ou 

referenciados, respondem solidariamente pelos eventuais danos por eles 

causados aos consumidores, pois “quem se compromete a prestar assistência 

médica por meio de profissionais que indica, é responsável pelos serviços que 

estes prestam”24. Essa conseqüência decorre do art. 7º, parágrafo único do 

CDC, que impõe a solidariedade de todos os autores da ofensa. A operadora  

 

“será co-autora dos danos sofridos pelo consumidor, na medida 
em que é indutora do seu comportamento. O segurado 
despreza a livre escolha porque encontra via mais expedita de 
obter a prestação de que é credor, sem os entraves 
burocráticos do ressarcimento posterior.”25. 

 

Numa ação de responsabilidade civil decorrente de ilícito praticado 

por médico integrante de cooperativa (Unimed), o STJ decidiu acertadamente 

que  

 

“Ora, se é a Unimed quem oferece o plano de assistência 
médica remunerado, em que estabelece e faz a cobrança de 
acordo com tabelas próprias, traça as condições do 
atendimento e de cobertura, e dá ao associado um leque 
determinado de profissionais cooperativados ao qual pode 
recorrer em caso de doença, não é possível possa eximir-se de 
qualquer vinculação com a qualidade do serviço, como se 
fosse uma alienígena. É ela fornecedora dos serviços, à luz do 
CDC, e o causador do dano é cooperado seu. O atendimento 
médico deu-se por vinculação direta da Unimed com a 
associada e o profissional cooperado.”26  

 

                                                 
23

 Nesse sentido, AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado de. Responsabilidade civil do médico. In: 
TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.) Direito & Medicina: aspectos jurídicos da medicina. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2000. p. 139 e 146.  
24

 REsp 138.059/MG, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 13/03/2001. 
25

 PASQUALOTO, Adalberto. Regulamentação dos planos e seguros. In: MARQUES, Cláudia 
Lima; LOPES, José Reinaldo L.; PFEIFFER, Roberto A. Castellanos.(coord.) Saúde e 
Responsabilidade:seguros e planos de assistência privada à saúde. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1999. v. 13.p. 45. 
26

 REsp 309.760/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 06/11/2001. 
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Vê-se, portanto, que a jurisprudência faz uma importante distinção: 

caso o ilícito tenha sido provocado por um médico de livre seleção do 

segurado, a conduta ilícita dele não poderá ser estendida à operadora. Caso 

contrário, o será.  

Lembra-se que as operadoras que trabalham unicamente com o 

sistema de reembolso dos custos médicos são denominadas por lei de 

seguradoras. Elas, a princípio, não respondem solidariamente pelos danos 

decorrentes dos serviços de saúde porque eles são prestados por profissionais 

ou pessoas jurídicas livremente escolhidas pelos beneficiários27. Entretanto,  

 

“se a seguradora desvirtua o princípio da livre escolha pelos 
segurados dos prestadores de serviço de assistência à saúde, 
impondo-lhes a escolha dentre uma relação de prestadores 
previamente elaborada, submete-se ao mesmo regime jurídico 
das operadoras de planos”28. 

 

Merece aqui ser feita importante observação. A responsabilidade 

civil dos profissionais liberais, inclusive dos médicos, é subjetiva, de acordo 

com o art. 14, § 4º, do CDC. Repousa, portanto, na demonstração da culpa do 

agente – a cargo do ofendido ou do ofensor, caso presentes os requisitos para 

inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC – e alcança 

automaticamente o hospital e a operadora do plano de saúde, sem se cogitar 

de culpa in eligendo ou in vigilando, pois a lei estende o nexo de causalidade29. 

Porém, a operadora (bem como o hospital no qual fora realizado o 

procedimento médico causador do ilícito), responde de forma objetiva, 

conforme o caput do art. 14 do CDC. Como compatibilizar esses dispositivos?  

Os tribunais brasileiros, corretamente, têm compatibilizado as 

disposições do caput e do § 4º do art. 14 do CDC nas ações indenizatórias por 

ilícito médico, nas quais as operadoras (ou hospitais) integram o pólo passivo 

da seguinte forma: exige-se a demonstração da atuação culposa do 

                                                 
27

 Nesse sentido TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito civil. 2
. 
ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

2001. v. II. p. 103.  
28

 ROCHA, Silvio Luis Ferreira da. Breves considerações a respeito do poder regulamentar do 
CONSU. In: MARQUES, Cláudia Lima; LOPES, José Reinaldo L.; PFEIFFER, Roberto A. 
Castellanos.(coord.) Saúde e Responsabilidade:seguros e planos de assistência privada à 
saúde. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. v. 13. p. 66. 
29

 Nesse sentido LOUREIRO, Francisco Eduardo. Planos e seguros de saúde. In: SILVA, 
Regina Beatriz Tavares da (coord.). Responsabilidade civil na área de saúde. São Paulo: 
Saraiva, 2007. p. 334. 
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profissional, para somente então, permitir-se a responsabilização da pessoa 

jurídica. Esse posicionamento evita a injustiça de se permitir que a operadora 

seja condenada pelo ato danoso praticado por médico credenciado, por força 

da sua responsabilidade objetiva, e o médico não, em razão da ausência de 

demonstração da sua atuação culposa.  

   Essa orientação pode ser vista em acórdão do STJ, de relatoria 

do Min. Fernando Gonçalves, que fundamentadamente decidiu que 

  
“A responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação 
técnico-profissional dos médicos que neles atuam ou a eles 
sejam ligados por convênio, é subjetiva, ou seja, dependente 
da comprovação de culpa dos prepostos, presumindo-se a dos 
preponentes. Nesse sentido são as normas dos arts. 159, 
1521, III, e 1545 do Código Civil de 1916 e, atualmente, as dos 
arts. 186 e 951 do novo Código Civil, bem com a súmula 341 - 
STF (É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato 
culposo do empregado ou preposto.). 
Em razão disso, não se pode dar guarida à tese do acórdão de, 
arrimado nas provas colhidas, excluir, de modo expresso, a 
culpa dos médicos e, ao mesmo tempo, admitir a 
responsabilidade objetiva do hospital, para condená-lo a pagar 
indenização por morte de paciente. 
O art. 14 do CDC, conforme melhor doutrina, não conflita com 
essa conclusão, dado que a responsabilidade objetiva, nele 
prevista para o prestador de serviços, no presente caso, o 
hospital, circunscreve-se apenas aos serviços única e 
exclusivamente relacionados com o estabelecimento 
empresarial propriamente dito, ou seja, aqueles que digam 
respeito à estadia do paciente (internação), instalações, 
equipamentos, serviços auxiliares (enfermagem, exames, 
radiologia), etc e não aos serviços técnicos-profissionais dos 
médicos que ali atuam, permanecendo estes na relação 
subjetiva de preposição (culpa).”30 

 

  Ricardo Luis LORENZETTI31 e Ruy Rosado de AGUIAR 

JÚNIOR32 não discrepam desse posicionamento. Ressalte-se, entretanto, que 

a doutrina não é unânime nessa seara33. 

                                                 
30

 REsp 258.389/SP, j. 16/06/2005. 
31

 Ao abordar a responsabilidade das clínicas médicas por atos dos médicos prepostos, explica 
que “la clinica contrata con el paciente y toma para sí la carga de cumplimentar la prestación de 
salud, que engloba un opus inmediato y outro mediato, configurandose entre ellos uma 
locación de obra. Es responsable directamente por la frustación del contrato, aun cuando el 
mismo de deba a la culpa de su dependiente que em tal caso se refleja sobre el patrono. Tal 
deber de responder es enexcusable pudiendo liberarse acreditando la inexistencia de culpa del 
dependiente.” (LORENZETTI, Ricardo Luis. Responsabilidad civil de los médicos. Santa Fe: 
Rubinzal-Culzoni, 1986. p. 164). 



Paula Villanacci Alves Camasmie 
Planos individuais e coletivos de assistência à saúde – causas de extinção e manutenção compulsória 

do vínculo (resilição, resolução, aposentadoria e demissão) 

215 

 

 

 

Aplicando-se essas idéias, conclui-se que as operadoras respondem 

objetivamente somente pelos atos relacionados à sua atividade propriamente 

dita34 (ex: não liberação de cobertura contratualmente prevista; comercialização 

de um plano sem registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar; não 

contratação com idoso; rescisão unilateral imotivada), e não pelos danos 

decorrentes da prática médica em si. Caso haja relação de causalidade entre o 

dano sofrido pelo consumidor beneficiário do plano e a atividade de um médico 

credenciado/conveniado, a responsabilidade deverá ser analisada sob a ótica 

subjetiva, pois será necessária a demonstração da culpa do profissional como 

condição para a condenação da operadora. 

Interessa-nos agora a fundamentação jurídica empregada pelos 

julgados para a responsabilização das operadoras pelos ilícitos médicos. 

No sistema comum de responsabilidade civil, imputa-se a obrigação 

de indenizar o prejuízo a quem o tenha causado. Ou seja, as conseqüências de 

determinada conduta danosa recaem sobre a pessoa que provoca a lesão. 

Essa é a denominada responsabilidade direta, pela qual responde pelos danos, 

o causador da lesão ao interesse juridicamente tutelado (artigos 186, 187 e 927 

do CC/2002).  

Percebeu-se, entretanto, com o passar do tempo e com a 

proliferação dos danos na sociedade, que tal noção de responsabilidade era 

insuficiente. Criou-se então hipóteses em que a resposta do ilícito ultrapassaria 

a figura do causador direto do dano, atingindo terceiros que não o tivessem 

provocado. Essa é a responsabilidade indireta ou complexa, também chamada 

de responsabilidade por ato de terceiro, prevista no art. 932, do CC/2002, que 

contempla os casos de responsabilidade extracontratual dos pais por ato dos 

                                                                                                                                               
32

 “O hospital não responde objetivamente, mesmo depois da vigência do Código de Defesa do 
Consumidor, quando se trata de indenizar dano produzido por médico integrante de seus 
quadros, pois é preciso provar a culpa deste, para somente depois ter como presumida a culpa 
do hospital” (AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado. Responsabilidade civil do médico. In: TEIXEIRA, 
Sálvio de Figueiredo (coord.) Direito & Medicina: aspectos jurídicos da medicina. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2000. p. 154) 
33

 Marilise Kostelnalki BAÚ defende que a responsabilização das operadoras independe da 
existência de conduta culposa do médico credenciado BAÚ, Marilise Kostelnalki. O contrato de 
assistência médica e a responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1999. p. 54-55), 
bastando, portanto, a prova do dano e do nexo de causalidade para a satisfação dos requisitos 
da sua responsabilidade objetiva.  
34

 Nesse sentido, FREIRE, Henrique. A responsabilidade civil na área da saúde privada: 
operadoras de plano de saúde, médicos e hospitais prestadores de serviços. Rio de Janeiro: 
Espaço Jurídico, 2007. p. 271. 
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filhos menores que estejam sob sua autoridade e companhia (I); dos tutores ou 

curadores, nas mesmas condições, pelos atos dos pupilos ou curatelados (II); 

do empregador ou comitente por ato do empregado ou preposto, praticado no 

trabalho ou em razão dele (III); dos donos de hotéis e estabelecimentos de 

ensino pelos hóspedes ou educandos (IV); e daqueles que houverem, 

gratuitamente, auferido proveito de crime, até a concorrente quantia (V). 

A rigor, as hipóteses contempladas nos incisos III e IV do art. 932 

foram absorvidas pela responsabilidade direta imposta pelo desempenho de 

atividade com risco a terceiros, prevista no art. 927, parágrafo único, do 

CC/2002, e pelo dever de segurança e qualidade diretamente atribuído ao 

fornecedor pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 4º, caput; art. 6º, I; art. 

8º; art. 12/17, etc)35. 

A responsabilidade indireta surgiu fundada na idéia de que os 

terceiros legalmente responsáveis pelo ato ilícito tinham algum tipo de 

autoridade sobre o terceiro causador do evento danoso. Inicialmente, o nexo de 

atribuição de responsabilidade ao terceiro calcava-se na culpa por atuação 

negligente, ou por quebra do dever de vigilância, ou ainda nas hipóteses de 

culpa in eligendo. A jurisprudência atribuía aos responsáveis relacionados no 

art. 1521 do CC/1916 (atual art. 932), uma presunção relativa de culpa, 

cabendo a eles a demonstração de que não houvera falha no dever de 

vigilância dos filhos ou de cuidado na escolha do preposto ou comitente.  

Com a Revolução Industrial e a conseqüente massificação das 

relações negociais, a teoria subjetiva passou a não responder aos anseios 

sociais. Com a proliferação dos acidentes, com a dificuldade de identificação 

do causador do dano e de produção da prova da atuação culposa, houve uma 

mudança do nexo de imputação. O terceiro passou a ser responsabilizado com 

fundamento na teoria do risco: a responsabilidade passou a ser reconhecida 

através de uma imputação objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida 

pelo responsável36. Justamente esta foi a teoria escolhida pelo legislador no 

                                                 
35

 Nesse sentido, GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Terceirização nos serviços prestados na 
área de saúde. In: SILVA, Beatriz Tavares da (coord.) Responsabilidade civil na área de saúde. 
São Paulo: Saraiva, 2007. p. 37 e DIREITO, Carlos Alberto Menezes; CAVALIERI FILHO, 
Sérgio. Comentários ao novo Código Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 241. 
36

 Nesse sentido, Cláudio Luiz Bueno de Godoy, Ibidem, p. 41-42, que observa ainda que: “Não 
se nega que tal orientação nunca se ostentou infensa à crítica, para muitos centrada 
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art. 933 do CC/2002: a responsabilidade de todos aqueles arrolados no art. 932 

é objetiva, isto é, independe da existência de culpa. Basta a demonstração da 

atuação culposa do filho, tutelado ou empregado na produção do ato ilícito. 

Toda essa explanação a respeito da responsabilidade indireta foi 

feita para possibilitar um melhor debate acerca da fundamentação jurídica que 

vem sendo utilizada pela jurisprudência pátria, para responsabilizar as 

operadoras de planos de saúde pelos atos danosos praticados pelos médicos, 

dentistas e hospitais credenciados. 

Após a leitura de diversos acórdãos, verifica-se que tanto o STJ 

como os tribunais estaduais recorrem ao art. 932, III, do CC/02, que trata da 

responsabilidade do empregador ou comitente por ato do empregado ou 

preposto, para embasar juridicamente a responsabilização civil das operadoras, 

muito embora nos casos concretos não exista propriamente uma relação de 

emprego ou preposição entre a pessoa jurídica e o profissional executor do 

ilícito. 

A noção subjacente contida no inciso III, do art. 932 é a de que a 

pessoa que será responsabilizada (isto é, o “terceiro”) detém poder de direção 

sobre o causador direto do dano. Pressupõe-se que haja uma relação de 

subordinação entre eles, permanente ou provisória, onerosa ou gratuita. 

A preposição, segundo Menezes DIREITO e CAVALIERI, tem por 

essência a subordinação: preposto é aquele que presta serviço ou realiza 

alguma atividade por conta e sob direção de outrem, podendo essa atividade 

se materializar em uma função duradoura (permanente) ou em ato isolado 

(transitório). O essencial para caracterizá-la é que o serviço seja executado sob 

a direção de outrem, e que a atividade seja realizada no seu interesse. Ainda 

conforme esses autores, não é necessário que essa relação tenha caráter 

                                                                                                                                               
precisamente no exemplo da responsabilidade indireta. Afinal, se é fácil conceber o risco do 
preponente em valer-se de terceiros para prática de ato ou atividade desempenhada em seu 
interesse, mais difícil imaginar qual seria o risco que haveria de fundamentar a 
responsabilidade dos pais por ato dos filhos sob a sua autoridade e em sua companhia. Alguns 
autores cogitam do risco que é ter filhos, outros preferindo entrever, no caso, uma 
responsabilidade objetiva, fundada no poder-dever de direção aos pais afeto, sem necessária 
adstrição ao conceito de risco” (p. 41/42). 
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oneroso, como no caso do empregado assalariado; pode também resultar de 

ato gracioso37.  

Carlos Roberto GONÇALVES afirma que se deve considerar como 

preposto o indivíduo que trabalha sob a direção alheia,  

 

“sem ter independência alguma nas funções que lhe foram 
confiadas. Não basta, porém, o laço de subordinação para que 
haja a preposição. Ainda é preciso que a atividade do preposto 
seja em proveito do comitente”38. 

 

Trata-se, portanto, de uma relação funcional, na qual o preposto 

pratica atos materiais por ordem do preponente, para quem reverte o benefício 

econômico do trabalho. 

Para Marcelo Fortes BARBOSA FILHO, a relação de preposição 

remete ao perfil corporativo da empresa e resulta de uma subordinação 

contratual. O empresário recruta  

 

“auxiliares permanentes ou temporários, seus prepostos, 
pessoas que gravitam em torno da atividade econômica criada 
e mantida com caráter de profissionalismo”, exercendo funções 
“destinadas à viabilização do exercício mais eficaz e adequado 
da produção e da circulação de bens ou serviços, 
apresentando atuação individualizada, derivada de seus 
reconhecidos predicados”39. 

 

Postas essas características, pergunta-se: seria possível enquadrar 

a relação travada entre o médico credenciado/conveniado e a operadora do 

plano de saúde como uma efetiva relação de preposição? 

Uma resposta peremptória a essa indagação não pode ser 

fornecida, na medida em que depende da análise do caso concreto e, 

principalmente, do contrato existente entre as partes. Entretanto, tomando-se 

como parâmetro as relações usualmente entabuladas entre os médicos que 

recebem a qualificação de “conveniados/credenciados” e as operadoras de 

                                                 
37

 DIREITO, Carlos Alberto Menezes; CAVALIERI FILHO, Sérgio. Comentários ao novo Código 
Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 242-243. No mesmo sentido, PEREIRA, Caio 
Mario da Silva. Responsabilidade civil. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 95. 
38

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 6. Ed. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 
119. 
39

 BARBOSA FILHO, Marcelo Fortes. Código Civil comentado. São Paulo: Manole, 2007. p. 
962. 
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assistência à saúde, verifica-se que elas não se enquadram com perfeição nos 

critérios de preposição acima expostos. Isso porque não é possível nelas 

constatar uma verdadeira relação de subordinação, uma direção da atuação 

que retire a autonomia funcional do profissional. 

Aliás, o art. 18, III, da Lei 9.656/98, enuncia que é vedado às 

operadoras de assistência à saúde impor contratos de exclusividade ou de 

restrição à atividade do profissional médico. Isso nada mais é do que uma 

garantia da liberdade de atuação e da autonomia dos profissionais, que se 

encontra também prevista nos artigos 7º e 8º do Código de Ética Médica40.  

O que se tem visto na jurisprudência é o alargamento do conceito de 

preposição para justificar a condenação das operadoras pelo ato do médico. 

Os julgados conferem um grande elastério a esse conceito, a fim de incidir 

sobre situações fáticas que a rigor não poderiam ser por ele abrangidas. Essa 

constatação foi feita pelo Ministro Ruy Rosado de AGUIAR, no voto que 

proferiu no REsp nº 328.309/RJ: 

 

“Apenas gostaria de acentuar que, na verdade, espera-se da 
companhia que explora o plano de saúde que garanta o bom 
serviço prestado pelos seus conveniados; quando isso não 
acontece, há o descumprimento do contrato celebrado entre a 
companhia, no caso a Amil e o seu contratado. Ainda que não 
fosse assim, e se o deferimento do pedido dependesse do 
reconhecimento da preposição, penso que no caso poderia ser 
admitida a presença dessa figura (...). O fato é que tem sido 
usado conceito de preposição aberto e abrangente, a 
compreender situações como a dos autos, nas quais a relação 
do profissional conveniado com a empresa implica a prestação 
de bons serviços àqueles que estão incluídos no plano.”41 

 
Para os tribunais, basta que a operadora do plano integre o 

profissional em sua lista de credenciados, referenciados ou cooperados, para 

que desperte no consumidor a confiança de que exerça fiscalização sobre 

                                                 
40

 Art. 7º. “O médico deve exercer a profissão com ampla autonomia, não sendo obrigado a 
prestar serviços profissionais a quem ele não deseje salvo na ausência de outro médico, em 
casos de urgência, ou quando sua negativa possa trazer danos irreversíveis ao paciente.”  
Art. 8º. “O médico não pode, em qualquer circunstância ou sob qualquer pretexto, renunciar à 
sua liberdade profissional, devendo evitar que quaisquer restrições ou imposições possam 
prejudicar a eficácia e correção do seu trabalho.” (Resolução CFM nº 1246, de 08/01/88, 
constante do site www.cremesp.org.br.)  
41

 REsp 328.309/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho, j. 08/10/2002.  

http://www.cremesp.org.br/
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ele42. Tal liame entre a pessoa do médico que realizou o ato ilícito e a 

operadora já se encaixa no conceito de preposição, para os fins do art. 932, III, 

do CC/200243. 

Dispensa-se, portanto, o exercício pela operadora de poder de 

direção ou a efetiva relação de subordinação, sendo que a demonstração da 

existência de simples contrato de prestação de serviços, já é suficiente para a 

responsabilização da operadora pelos atos ilícitos praticados pelo médico. 

Veja-se nessa direção precedente do STJ, assentando que  

                                                 
42

 Nesse sentido: “É indubitável a legitimidade da empresa Medial Saúde S/A para a presente 
demanda, pois, ao menos em tese, pode ser responsabilizada pelos danos que a agravante 
sofreu. A Medial Saúde é o plano de saúde contratado pela agravante e, nesta condição, 
credencia hospitais, clínicas e profissionais, tornando-se concorrentemente responsável pela 
qualidade do atendimento que estes prestam. De certa forma, o credenciamento de um 
estabelecimento ou de um profissional pelo plano de saúde serve, pelo menos aos olhos do 
consumidor, de chancela, de atestado de qualidade. Em assim sendo, admissível que o plano 
de saúde seja responsabilizado por atos de seus credenciados, até porque o conveniado não 
pode escolher um profissional segundo a sua vontade, devendo ater-se àqueles credenciados 
pelo plano de saúde.” (TJ/SP, AI 548.474-4/3, Rel. Des. Neves Amorim, j. 17/06/2008). 
43

 “A prova testemunhal dá conta de uma estreita relação entre a entidade hospitalar e a 
pessoa jurídica integrada pelos médicos que operaram a paciente apelada. Os depoimentos de 
testemunhas arroladas pelo próprio hospital convergem no sentido da existência de uma 
equipe médica atuante exclusivamente no hospital recorrente. Trata-se de prestação de 
serviços habitual, tal qual a oferecida pela quase totalidade de equipes médicas que lá 
trabalham, conforme descrito por um dos médicos inquiridos. Relata-se, inclusive, a instalação 
de um consultório médico da equipe em questão nas dependências da instituição. Em que 
pese ser negada a existência de vínculo empregatício, a estreiteza da relação entre o apelante 
e a sociedade civil chefiada pelo Dr. Julinho Aisen - e por conseguinte os médicos que a 
compõem - aponta, na prática, para uma confusão entre ambas as entidades, do ponto de vista 
dos destinatários dos serviços médicos prestados. Circunstâncias como a utilização constante 
das dependências físicas do hospital, a habitualidade na prestação, e, notadamente, a sua 
exclusividade, configuram uma autêntica preposição, em que os médicos, embora associados 
entre si, figuram como prepostos do hospital, ensejando a sua responsabilização por ato ilícito 
por aqueles praticados. Com efeito, tal conformação fática do regime de trabalho vigente na 
entidade apelante deve prevalecer para fins de responsabilidade civil, tornando irrelevante a 
existência de uma pessoa jurídica interposta entre o hospital e os médicos. Nesse sentido, "se 
o médico atuar no respectivo hospital mediante contrato de prestação de serviços, deve ser 
considerado seu preposto e este responderá pelos atos culposos daquele" (STOCO, Rui. 
Tratado de responsabilidade civil. São Paulo: RT, 2007. p. 765). O hospital, por óbvio, tem 
regresso contra o profissional por aquilo que desembolsou em razão de ato deste. Ademais, 
para ser considerado preposto do hospital, desnecessário vínculo de subordinação funcional do 
médico, o que, aliás, encontra óbice na legislação profissional pertinente e por isso não se 
aplica sequer aos médicos empregados, prepostos acima de qualquer dúvida.” (Apelação n° 
480.817.4/5, Rel. Des. Piva Rodrigues, j. 20/05/2008). Muito embora tenha sido essa a 
fundamentação usada para legitimar a condenação do hospital pelo ilícito médico e tenha sido 
confirmado no corpo do acórdão que o hospital era credenciado do plano de saúde, a 
operadora não foi solidariamente condenada ao pagamento da indenização por não se 
vislumbrar culpa em qualquer conduta sua, sob o fundamento de que “o simples fato de 
selecionar e credenciar médicos e hospitais, que serão livremente escolhidos pelo paciente 
conveniado, não resulta na responsabilização solidária do convênio médico, que, funcionando 
como simples intermediário entre paciente e profissionais da saúde, não ostenta relação de 
preposição com seus credenciados.” Trata-se aparentemente de entendimento minoritário, pois 
conforme já se expôs, demonstrado que o ato culposo foi praticado por médico conveniado, 
estende-se automaticamente a condenação à operadora. 
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“para o reconhecimento do vínculo de preposição não é preciso 
que exista um contrato típico de trabalho; é suficiente a relação 
de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse 
e o comando de outrem”.44  

 

O que se quer pôr em relevo é que não é necessário lançar mão 

desse conceito jurídico para legitimar o eventual édito condenatório. Considera-

se que o fundamento jurídico mais adequado para a responsabilização das 

operadoras pelos atos danosos praticados pelas pessoas físicas ou jurídicas 

conveniadas/credenciadas está menos na existência de uma relação de 

preposição entre a empresa e os profissionais da área médica45, e mais na 

situação de coligação contratual. Observa-se que, eventualmente, pode até 

mesmo existir uma relação de preposição entre eles, mas tal liame não é usual, 

e, também, não é necessário para a responsabilização da operadora pela má 

prestação do serviço ao consumidor. Como bem analisou Cláudio Luiz Bueno 

de GODOY,  

 

“vários podem ser os contratos mantidos entre hospital, 
cirurgião e paciente. Mas tão certo quanto a integração de 
todos na prossecução de uma finalidade última comum, de 
prestação de serviço de atendimento à saúde. Do mesmo 
modo, posto contrate o usuário com o plano de saúde, ou com 

                                                 
44

 REsp nº 284.586/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 28/4/2003. 
45

 Esse foi o entendimento da Ministra Nancy Andrighi no voto que proferiu no REsp 
138.059/MG, no qual expôs com precisão que "a relação jurídica entre o plano de saúde e o 
médico não é de preposição, por isso não exige a necessária e integral subordinação, embora 
seja óbvia a existência de limites de ação do médico em face das regras impostas pelo plano. 
O médico contratado pelo plano de saúde não é um empregado do plano, é um prestador de 
serviços autônomos que a operadora contrata para atender a convênios que firme com o 
objetivo de lucro. Portanto, responde concorrentemente porque contrata para em seu nome 
prestar o serviço que se comprometeu com os conveniados. O objetivo do plano de saúde não 
se limita a administrar e cobrir os custos da prestação de serviço médico. Além dessa 
prestação, assume a obrigação de prestar o serviço médico mediante profissionais qualificados 
e capazes de observar as regras científicas e técnicas da ciência médica Por isso, qualquer 
acidente de consumo, isto é, falha no serviço prestado pelo médico, impõe-se a 
responsabilidade pelos danos para a operadora e o médico, sendo que aquela responderá 
objetivamente em virtude do risco-proveito assumido pela empresa que desenvolve esta 
atividade com a finalidade de lucro. Ocorrendo o prejuízo ao usuário-consumidor, 
independentemente de culpa de terceiro contratado, pelas leis civis, ou pelas leis trabalhistas, a 
operadora responderá pelo acidente de consumo. Esta é a força da responsabilidade solidária 
que o CDC impõe com o objetivo claro de proteger e ampliar os meios de reparação aos danos 
que o consumidor sofra, assegurando na relação interna entre médico, hospital e plano de 
saúde o exercício do direito de regresso pois, somente nesta última relação jurídica é que a 
responsabilização se fará mediante a avaliação da culpa dos agentes, não se aplicando, por 
isso, a tese de separação da culpa proposta pelo recorrente". (grifo nosso) 



Paula Villanacci Alves Camasmie 
Planos individuais e coletivos de assistência à saúde – causas de extinção e manutenção compulsória 

do vínculo (resilição, resolução, aposentadoria e demissão) 

222 

 

 

 

o hospital, laboratório, ou clínica, o credenciamento indica, 
precisamente, a existência de um liame contratual entre todos 
esses estabelecimentos, os quais, em cadeia, prestam serviço, 
enfim, de atendimento à saúde. Trata-se de um nexo funcional 
dos ajustes que a todos interessa, mas justamente pelo que 
ninguém será dado furtar-se à responsabilidade respectiva, ao 
argumento de que não subscreveu contrato específico com a 
vítima do evento danoso.”46 

  

De fato, é impossível hoje enxergar as relações de preposição de 

maneira estreita. Surgem profissionais que prestam serviços ou trabalhos 

altamente técnicos, com total independência funcional ou profissional,  

 

"sem existir a subordinação comum, o exarar de ordens e 
instruções sobre o trabalho a ser realizado, mas que passa a 
residir na direção, não técnica e sim organizacional, 
econômica, que alcança a determinação das condições 
estruturais de prestação de serviço, onde e quando isso 
ocorrerá"47. 

 

Desenvolve-se cada vez mais o conceito de redes contratuais e 

contratos coligados, nos quais todos os integrantes da cadeia de fornecimento 

do produto ou serviço podem ser responsabilizados por eventuais eventos 

danosos. 

Como já foi exposto no capítulo VII, nos contratos conexos ou que 

se dispõem em rede, há uma interdependência entre os ajustes, os quais, 

mesmo vinculando individualmente partes diversas, integram uma operação 

econômica única, voltada à consecução de um objetivo comum. Há na rede de 

contratos uma finalidade sócio-econômica comum das partes, o que torna os 

ajustes, mesmo que não subscritos todos pelas mesmas pessoas, 

subordinados entre si, daí derivando a extensão da responsabilidade civil a 

todos os integrantes da rede de contratos. 

Esse mecanismo foi adotado pela Lei 8.078/90, no seu art. 7º, 

parágrafo único, que estabelece a responsabilidade perante o consumidor, de 

qualquer dos integrantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço, 

                                                 
46

 GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Terceirização nos serviços prestados na área de saúde. In: 
SILVA, Beatriz Tavares da (coord.) Responsabilidade civil na área de saúde. São Paulo: 
Saraiva, 2007. p. 54. 
47

 GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Terceirização nos serviços prestados na área de saúde. In: 
SILVA, Beatriz Tavares da (coord.) Responsabilidade civil na área de saúde. São Paulo: 
Saraiva, 2007. p. 50. 
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independentemente da existência de contrato do consumidor com aquele 

diante de quem venha a reclamar. 

Na Argentina, o posicionamento doutrinário é semelhante ao aqui 

desenvolvido: lá não se faz necessária a existência de uma relação jurídica 

típica de preposição ou de emprego entre o médico e a operadora de 

assistência à saúde para que haja a condenação desta última, pois se 

considera indiferente o vínculo obrigacional que os une, tendo em vista que  

 

“lo importante es que el deudor se haya valido de aquél para la 
satisfacción del débito asistencial, con lo que se supera el 
concepto de subordinación o dependencia, concepto éste que 
debe ser entendido con amplitud. Se trata de una función que 
el prestador cumple para el ente organizador, ya que éste 
opera por medio de los terceros de quienes se sirve.” 48 

 

A visualização da rede de contratos, nos moldes expendidos no 

capítulo VII, é importante no momento de estabelecer o alcance da 

responsabilidade dos diferentes sujeitos que intervêm na operação e, em 

especial, do organizador central de toda a estrutura, frente ao consumidor que 

sofreu danos por um dos integrantes da cadeia de contratos. Não se poderia 

admitir solução distinta: a posição do beneficiário do plano não poderia variar 

pelo fato da operadora ter contratado diversas pessoas físicas e jurídicas 

(laboratórios, hospitais, clínicas, etc) para a execução da prestação médica, 

prestação essa que a operadora se comprometeu a entregar ao beneficiário. 

Se a organizadora da estrutura – a operadora – se vale de terceiros 

para a execução da atividade que é inerente à sua função específica, responde 

solidariamente pelos atos danosos praticados por aqueles que contratar, 

exatamente como preconiza o art. 7º do CDC.  

Ora, nem poderia ser diferente: a organização é um dos elementos 

da definição legal de empresário, constante do art. 966, do CC/02. Segundo 

Manoel de Queiroz Pereira CALÇAS,  

 

“só será empresário aquele que organizar o trabalho de outras 
pessoas. Organização pressupõe alguém que organiza, que 

                                                 
48

 GHERSI, Carlos Alberto; WEINGARTEN, Célia; IPPOLITO, Silvia C.. Contrato de medicina 
prepaga. 2. Ed. Buenos Aires: Astrea, 1999. p. 211. 
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comanda e ordena o trabalho alheio, bem como o capital, que 
pode ser próprio ou de terceiros”49.  

 

Se o empresário ou a empresa se valem de terceiros para a 

execução da sua atividade principal, devem se responsabilizar pelas condutas 

por eles praticadas no exercício da função. Trata-se também da idéia exposta 

por Pereira CALÇAS de que “o empresário, ao exercer a atividade em seu 

próprio nome, assume os riscos do empreendimento, vale dizer, dos lucros e 

dos prejuízos”50. 

Integram a rede de negócios celebrados pelas operadoras, 

basicamente três espécies de contrato – o que a operadora celebra com o 

consumidor beneficiário do plano, pelo qual se compromete a prestar 

assistência médica; o que firma com os prestadores de serviço que encarrega 

da execução da prestação médica, hospitalar ou laboratorial; e aquele que 

vincula os prestadores diretos com os beneficiários do plano. Ou seja, o 

consumidor é envolvido numa “malha” formada por distintos contratos, muitas 

vezes sem ter a exata noção do número de envolvidos na execução da 

prestação pactuada com a operadora. 

Observa-se, então, que há um desdobramento do contrato originário 

celebrado com o consumidor (cujo objeto é a assistência à saúde por meio de 

rede credenciada/referenciada de pessoas físicas e empresas), que se 

decompõe em contratos intermediários para a consecução do objeto contratual. 

Estas pessoas físicas e jurídicas interpostas pela operadora (às 

vezes, integrantes de um mesmo conjunto econômico) fazem parte da 

organização econômica que foi por ela preordenada para a comercialização 

dos planos de saúde e guardam com ela uma forte vinculação funcional e 

econômica. Muito embora sejam entes juridicamente autônomos e dotados de 

personalidade jurídica distinta da ostentada pela operadora, integram uma rede 

organizacional que deve ser analisada como um todo. 

Considerando-se as características dessas estruturas organizativas 

empresariais, percebe-se que o centro de imputação jurídica e de 

                                                 
49

 CALÇAS, Manoel de Queiroz Pereira. O empresário no Código Civil. Revista do Advogado, 
n. 81, abril 2005. p. 88. 
50

 CALÇAS, Manoel de Queiroz Pereira. O empresário no Código Civil. Revista do Advogado, 
n. 81, abril 2005. p. 88. 
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responsabilidade não pode incidir apenas sobre as pessoas individuais, 

responsáveis pelo trato direto com o consumidor final. A pessoa jurídica que 

está por trás de toda a estrutura, que se serviu de terceiros para a obtenção de 

benefício econômico deve logicamente responder pela qualidade do serviço 

médico assistencial prestado por aqueles que voluntariamente envolveu na 

atividade51. A responsabilidade dela é direta, não sendo necessário o recurso à 

responsabilidade indireta prevista no art. 932 do CC/2002. 

Nesse capítulo, ainda vale ser mencionado o entendimento 

jurisprudencial relativo aos grupos de cooperativas, principalmente o Sistema 

Unimed, nacionalmente conhecido por sua grande atuação no mercado.  

O Sistema Unimed funciona através de unidades regionais de 

atendimento aos consumidores, unidades essas que guardam relativa 

autonomia funcional, mas são vinculadas ao sistema nacional.  

As unidades da Unimed têm sido tratadas pelos tribunais como 

partes de um sistema interligado, tanto na esfera administrativa como na esfera 

judicial, pois assim se mostram perante os consumidores, que contratam 

confiantes de que fazem jus ao serviço médico em âmbito nacional, em 

qualquer das unidades afiliadas52.  

A responsabilização das cooperativas por atos ilícitos dos 

cooperados não é nova em nos tribunais brasileiros. Há vários precedentes que 

imputam responsabilidade às cooperativas solidariamente com o médico 

cooperado que lesionou culposamente o paciente53. Afirmou mais de uma vez 

o Superior Tribunal de Justiça que  

                                                 
51

 Nesse sentido, GHERSI, Carlos Alberto; WEINGARTEN, Célia; IPPOLITO, Silvia C.. 
Contrato de medicina prepaga. 2. Ed. Buenos Aires: Astrea, 1999. p. 171-180. 
52

 BOTTESINI & MACHADO explicam, a partir da sua experiência como magistrados no Estado 
de São Paulo, que “nos impressos com instruções para o atendimento dos filiados aos planos 
da grande cooperativa há expressa convocação de todos os filiados para que „seja um 
defensor do sistema Unimed‟, além de expressa menção em cláusulas dos contratos, de que 
todos os serviços previstos serão realizados por médicos cooperados da Unimed, nos locais 
contratados ou credenciados, e demais Unimeds. Em razão desses fatos, há diversas 
referências a uma „Federação de Unimeds‟, confirmando a existência desse Sistema, havendo 
tanto nos impressos de oferta de serviços, nos estatutos societários e nas defesas 
apresentadas em processos judiciais da comarca de São Paulo, o qual seria integrado, 
também por cooperativas Unimed de Crédito, por uma seguradora controlada pelo Sistema, 
além de outras atividades empresariais de elevada participação nos mercados em que 
operam.” BOTTESINI, Mauri Ângelo; MACHADO, Mauro Conti. Lei dos planos e seguros de 
saúde. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003 p. 46). 
53

 “INDENIZAÇÃO - Erro médico – Responsabilidade civil - Hipótese em que assumem o pólo 
passivo da ação, o médico, juntamente com a cooperativa que o credenciou - A prestadora de 
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"cooperativa que mantém plano de assistência à saúde tem 
legitimidade passiva em ação indenizatória movida por 
associada contra erro médico cometido por médico 
cooperativado"54. Ou, ainda, que "a inexistência de vínculo 
empregatício entre a cooperativa de trabalho médico e o 
profissional a ela associado não é fator impeditivo do 
reconhecimento da sua responsabilidade civil, com base nas 
disposições da lei substantiva e do Código de Defesa do 
Consumidor, em relação aos atos praticados em decorrência 
de serviços prestados em plano de saúde"55. 

 

Destaque-se, ainda, relativamente à jurisprudência sobre 

cooperativas, a usual extensão da condenação por fato do serviço ou do 

produto, de uma unidade regional à outra, criando uma cadeia de 

solidariedade. Nesse sentido vale conferir interessante julgado do TJ/SP, no 

qual se reconheceu a responsabilidade solidária da Unimed do Brasil por ato 

praticado por integrante da Unimed de São Paulo56. Nessa mesma esteira, 

ressalte-se acórdão também do TJ/SP, no qual se decidiu que muito embora o 

consumidor tivesse celebrado seu contrato com a Unimed de Minas Gerais, a 

Unimed de São Paulo deveria ser solidariamente responsável pelo ato danoso 

que lhe causou prejuízos, tendo em vista que a recusa injustificada de 

atendimento partira dessa última.  

Merece ainda nossa reflexão, a posição assumida pela pessoa 

jurídica estipulante de contratos coletivos. Distinta, logicamente, é a sua 

situação, se comparada com a das operadoras e cooperativas de assistência à 

saúde, pois elas não prestam o serviço de assistência médica. Elas funcionam 

como representantes dos consumidores que a ela são ligados, geralmente, por 

relação de emprego ou por vínculo associativo. Como já exposto, as 

                                                                                                                                               
serviço de plano de saúde, ou não, de forma cooperativa, responde pelos atos danosos 
praticados por médico que credenciou, ainda que se trate de associado seu, devendo 
permanecer no pólo passivo - Recurso parcialmente provido” (AI nº 304.973-4/0, Rel. Des. 
Carlos Roberto Gonçalves, j. 11/11/03). Também nesse sentido: Ap. Cível nº 098.910-4, Rel. 
Des. Egas Galbiatti, j. 26/06/00. 
54

 AgRg no Ag 495.306/DF, Rel. Min.  Humberto Gomes de Barros. No mesmo sentido: REsp 
309.760/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho, j. 06/11/2001. 
55

 EDcl no REsp 309.760/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior. 

56
 Trata-se de demanda fundada na alegação de violação de segredo médico profissional, 

consistente na informação prestada indevidamente por médico sobre ser o seu paciente, autor 
da ação, portador do vírus HIV. Tal notícia fora enviada à empresa empregadora do autor por 
fax, sem o mínimo de cautela, motivando sua ridicularização no meio profissional e sua 
demissão (Ap. Cível nº 178.741.4/0, Rel. Des. Grava Brasil, j. 11/04/06). 
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estipulantes desempenham papel relevante no cenário contratual, por 

figurarem como verdadeiras mandatárias dos clientes que oferecem às 

operadoras (a denominada “carteira de clientes”) e terem o dever de contratar 

em melhores condições do que se os representados atuassem individualmente.   

A questão que ora se coloca é a seguinte: as estipulantes dos 

contratos coletivos responderiam em alguma situação pelos ilícitos culposos 

praticados pelos médicos credenciados ou cooperativados, ligados ao plano de 

saúde por ela contratado? 

Parece-nos que o tema deve ser enfrentado em conformidade com 

as regras do Código Civil acerca da responsabilidade do mandatário frente ao 

mandante, pelos atos por ele praticados. Dispõe o art. 667 do CC/02 que o 

mandatário é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual na execução do 

mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado ao mandante por culpa sua. 

É possível imaginar hipóteses em que a estipulante atue com culpa 

in eligendo na escolha da operadora do plano de saúde coletivo. Por exemplo, 

se a estipulante decide contratar uma operadora que está em situação de 

notória ruína financeira, ou que possui como credenciados hospitais de 

péssima qualidade e médicos de duvidosa reputação profissional, seria 

possível cogitar da sua responsabilização pelos prejuízos materiais e morais 

causados aos consumidores representados. Ao atuar na qualidade de 

mandatária, deve a estipulante empregar todo o zelo e diligência, buscando 

informações seguras no mercado acerca da atividade desenvolvida pelas 

operadoras e das suas condições econômicas. Se falha nesse papel, 

caracteriza-se sua culpa in eligendo, tendo em vista que escolheu mal aquele 

que praticou o ato danoso. 

Deve-se reconhecer, entretanto, que a condenação da estipulante 

pela imperfeição do serviço prestado pela operadora do plano é medida 

excepcionalíssima, devendo ficar plenamente demonstrado nos autos o fato 

culposo que a ela é imputado. Isso porque as estipulantes, muito embora 

desempenhem papel relevante nos contratos coletivos, não prestam o serviço 

médico e não tem qualquer relação com os profissionais credenciados pela 

operadora, responsáveis imediatos pela prestação deficiente do serviço. 

O TJ/SP já afirmou que  
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“não parece correto que a associação de classe ou 
empregadora, que apenas oferecem aos associados ou 
empregados plano coletivo em condições econômicas 
vantajosas pelo ganho de escala, passem a responder por 
eventuais atos ilícitos da operadora ou hospitais conveniados. 
(...) Somente grave culpa „in eligendo‟ ou „in vigilando‟ é que 
podem levar à responsabilização da estipulante”, se houver 
prova, por exemplo, “de que tenham contratado o plano em 
estado pré-falimentar, ou que preste serviços notoriamente 
deficientes”57.  

 

Nesse diapasão, merece destaque outro julgado do tribunal paulista, 

no qual foi reconhecida a legitimidade passiva da estipulante para a ação 

indenizatória movida por beneficiário de seguro de vida em grupo58. Nessa 

demanda a parte buscava a condenação solidária da estipulante pelo mau 

cumprimento do mandato, porquanto esta concordou em substituir a 

seguradora até então contratada por outra que, pouco depois, entrou em 

liquidação extrajudicial, a dano dos interesses do grupo de segurados. Faz-se 

referência a esse julgado, muito embora ele aborde controvérsia sobre seguro 

de vida, pois sua solução poderia perfeitamente ter sido adotada em demanda 

envolvendo contrato de plano de saúde coletivo.  

O STJ também já pacificou a orientação de que  

 

“a estipulante age como mera mandatária e, portanto, é parte 
ilegítima para figurar na ação em que o segurado pretende 
obter o pagamento da indenização securitária, exceto quando a 
ela possa ser atribuída a responsabilidade por mau 
cumprimento do mandato, que acarrete o não pagamento da 
indenização.”59 

 

Com relação às “administradoras de planos”, esclarece-se que a 

rede médica-hospitalar não está a ela ligada, nem os beneficiários do plano são 

seus clientes. Logo, eventuais ilícitos praticados pelos médicos ou hospitais 

                                                 
57

 AI nº 468.673.4/9, Rel. Des. Francisco Eduardo Loureiro, j. 23/11/06. 
58

 “LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" – Indenização derivada de seguro de vida em 
grupo - Pretensão dirigida em face da seguradora e da estipulante - Pretensão desta última de 
ser excluída da lide acolhida em primeiro grau - Caso em que, no entanto, a estipulante está 
sendo demandada pelo mau cumprimento do mandato, dada a liquidação extrajudicial da 
seguradora contratada - Legitimidade, neste caso, reconhecida - Precedente do STJ - Agravo 
de instrumento provido.” (AI nº 1.147.674-0/0, Rel. Des. Sá Duarte, j. 27/02/2008). 
59

 Recurso Especial n° 539.822/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 28/09/2004. 
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não podem ser imputados à administradora, uma vez que o seu serviço está 

limitado à administração dos custos e de carteira. Somente se o dano 

derivasse de uma falha na atividade administrativa, é que deveria ser, essa 

espécie de operadora, obrigada ao ressarcimento60. Ressalve-se, porém, que 

essa regra se aplica somente às administradoras dissociadas do fornecimento 

efetivo do plano de saúde, que não possuem rede própria credenciada ou 

referenciada de serviços médico-hospitalares ou odontológicos, para oferecer 

aos beneficiários daquele que a contrata. Ou seja, vale apenas para as 

administradoras cuja atividade se restringe ao gerenciamento de plano de uma 

operadora de assistência à saúde que a contrata. (art. 9º, I, da RDC 39/00) 

O art. 11 da RDC 39/00 expressamente dispõe que as 

administradoras de planos não assumem os riscos decorrentes da operação 

dos planos de saúde que são financiados pelas operadoras.  

Há que se lembrar, entretanto, que além da forma de atuação acima 

indicada, na qual o plano é financiado e executado por uma operadora de 

assistência à saúde que atua paralelamente à administradora, existe outra 

modalidade de administração. Tratam-se dos casos de “administração de 

serviços”, nos quais a empresa administra exclusivamente serviços de 

assistência à saúde, oferecidos por meio de rede própria, credenciada ou 

referenciada, ou não (art. 9º, II, da RDC 39/2000). Nessa situação, a 

administradora oferece seu próprio plano à contratante, recebendo, a título de 

remuneração, um valor previamente ajustado ou um percentual sobre as 

despesas efetuadas com o atendimento.  

Observa-se, pelas características de cada uma das espécies de 

administradoras, que o regime de responsabilidade não pode ser o mesmo 

para ambas. Na modalidade “administração de serviços”, a empresa 

administradora oferece os serviços de assistência à saúde por meio de rede 

credenciada ou não: há, portanto, uma ligação entre os prestadores dos 

serviços e a administradora, o que nos faz supor ser possível a 

responsabilização desses entes, pelos ilícitos praticados pelos médicos 

conveniados. 

                                                 
60

 FREIRE, Henrique. A responsabilidade civil na área da saúde privada: operadoras de plano 
de saúde, médicos e hospitais prestadores de serviços. Rio de Janeiro: Espaço Jurídico, 2007. 
p. 263. 
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Por fim, não se pode descurar da análise dos planos oferecidos por 

sistema de autogestão.  

Como já esclarecido, são caracterizados como planos de assistência 

à saúde na modalidade autogestão aqueles destinados exclusivamente a 

empregados ativos, aposentados, pensionistas e ex-empregados, bem como 

seus respectivos grupos familiares (até terceiro grau de parentesco 

consangüíneo e afim), de uma ou mais empresas, ou ainda a participantes e 

dependentes de associações, sindicatos ou entidades de classes profissionais 

(art. 6º, I e II, da RDC 39/00).  

Segmentam-se em autogestão patrocinada (quando uma empresa, 

por meio do seu departamento de recursos humanos ou órgão assemelhado, 

responsabiliza-se pelo plano de saúde, que é destinado exclusivamente a 

oferecer cobertura aos empregados ativos, aposentados, pensionistas ou ex-

empregados, bem como a seus familiares) e autogestão não patrocinada (são 

as entidades de autogestão que não se enquadram no conceito de 

patrocinada).  

De acordo com o art. 2º da Resolução CONSU nº 5/98, as 

autogestões devem possuir  

 

“gestão própria através de órgãos internos das empresas, 
entidades sindicais, ou através de entidade jurídica de direito 
privado, sem finalidade lucrativa, estabelecida precipuamente 
para este fim ou ainda através de fundações, sindicatos, caixas 
ou fundos de previdência fechada”. 

 

As autogestões devem operar por meio de rede de profissionais e 

instituições diretamente credenciadas. Somente podem contratar rede de 

prestação de serviços de outra operadora no caso de haver convênio de 

reciprocidade com entidade congênere ou em regiões com dificuldade de 

contratação direta (art. 8º, da RDC 39/00 c.c. art. 3º, da Resolução Consu nº 

15/99). 

Considerando essas características, conclui-se que eventual ilícito 

praticado por médico credenciado atinge a empresa de autogestão. Forma-se a 

cadeia de solidariedade, tal como a jurisprudência reconhece em outras 

espécies de planos de saúde. Deve-se considerar irrelevante a configuração 
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estatutária da entidade de autogestão, na esteira de diversos precedentes 

judiciais, tendo em vista que  

 

“embora fundada com a missão de oferecer serviço médico-
hospitalar a pessoas determinadas, terminou por engrossar a 
fila das operadoras que atuam com comutatividade, na medida 
em que exigem dos associados prestações correlatas ou 
equivalentes ao preço da assistência médica conveniada. 
Assim, ao publicar que atende com eficiência quem adere ou 
associa, cria no paciente a expectativa de que o plano 
oferecido é, no mínimo, compatível com a sua função primária, 
qual seja, de oferecer proteção fundamental à saúde”61. 

 

Embora as entidades de autogestão não visem o lucro, nem 

comercializem os planos de saúde que administram, oferecendo-os apenas a 

um grupo fechado de usuários, isto não afasta o seu dever de propiciar os 

serviços de assistência médica por meio de profissionais credenciados que o 

desempenhem com segurança. 

Sabe-se, entretanto, da existência de orientação jurisprudencial em 

sentido oposto, que destaca justamente o fato das entidades de autogestão 

não possuírem finalidade lucrativa, o que descaracterizaria a relação com os 

segurados como relação de consumo. Exemplo candente dessa corrente está 

consubstanciado no julgado do TJ/SP que a seguir se transcreve:  

 

“A apelada, Fundação SABESP de Seguridade Social – 
SABESPREV, constituída pela Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo – SABESP, tem finalidade 
assistencial, não visa lucro, recebendo contribuição mensal da 
„patrocinadora‟ SABESP, além de contribuição mensal 
descontada mensalmente dos vencimentos dos empregados 
optantes. 
(...)    
É evidente a esmagadora diferença que separa o custo da 
adesão do empregado da SABESP à SABESPREV, daquele 
suportado por quem busca, no mercado, um plano de 
assistência médico-hospitalar. 

                                                 
61

 TJ/SP, Ap. Cível nº 482.067-4/6, Rel. Des. Ênio Zuliani, j. 01/03/07. Nessa mesma esteira: 
“Também não merece mantida a sentença no que diz à exclusão da CETESB, visto que o 
Plano Médico que oferece a seus empregados, nada obstante, é regulado através de 
autogestão, sendo que o interessado paga pelos serviços médicos efetivamente prestados, 
inexistindo contribuição antecipada, com isto não se exime de responsabilidade solidária (...). 
Desse modo, ante o enquadramento como fornecedor de serviços, evidencia-se a co-
responsabilidade (...).” (Ap. Cível nº 432.786.4/6, Rel. Des. Carlos Lagrasta, j. 12/12/2006).  
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Reforçando, portanto, esse aspecto, o plano assistencial da 
SABESPREV não é oferecido no mercado, a contribuição do 
segurado é muito mais simbólica do que, propriamente de 
custeio. 
(...) 
Aliás, sem prejuízo da infelicidade ou mesmo do eventual erro 
médico cometido, quisera que outros empregados, de outras 
empresas, ou mesmo os funcionários públicos, aos quais é 
reservado o sucateado serviço público de saúde, pudessem 
contar com um plano de saúde como o da apelante.  
Não se pretende, com isso, fazer pouco do drama enfrentado 
pela apelante, muito ao contrário, todavia, a relação de 
consumo está descaracterizada, o serviço não é oferecido no 
mercado, não se pode considerar a contribuição do empregado 
como remuneração, enfim, a hipótese dos autos não se amolda 
à figura do § 3º, do artigo 3º, do Código de Defesa do 
Consumidor.”62 

 
Diverge-se da posição adotada nesse julgado, pois, qualquer que 

seja a forma societária adotada pela operadora de assistência à saúde 

(cooperativa, associação, montepio, etc), haverá a incidência do CDC a da Lei 

9.656/98 como um sistema.  

Há que se considerar que a Lei 9.656/98, em seu artigo 10, §3º, 

desobriga as entidades de autogestão de oferecerem o plano ou seguro-

referência. Outra característica é a sua estrutura fechada, restrita a um número 

determinado de pessoas. Disso, no entanto, não se pode concluir que não se 

aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, devendo a 

questão ser apreciada sob a ótica desse diploma, por se amoldarem as partes 

aos conceitos de consumidor e fornecedor. A entidade de autogestão que 

presta os serviços médico-hospitalares direta ou indiretamente, de forma 

reiterada e mediante remuneração, subsume-se ao conceito de fornecedor, 

sendo irrelevante o fato de serem disponibilizados a um destinatário final 

restrito ou a um determinado grupo de pessoas, e de o valor da 

contraprestação ser baixo ou simbólico63. A isso acrescenta-se que a 

                                                 
62

 TJ/SP, Ap. Cível nº 175.953.4/6, Rel. Des. Grava Brasil, j. 26/07/2005. Considerou-se no 
acórdão que, uma vez descaracterizada a relação de consumo, o exame da responsabilidade 
da SABESPREV pelo ilícito deveria ser analisado sob o prisma da legislação comum. E sob 
essa ótica concluiu-se que o médico credenciado que executara a prestação não poderia ser 
considerado preposto ou empregado da SABEPREV, que por essa razão não poderia ser 
responsabilizada solidariamente.  
63

 “AÇÃO ORDINÁRIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - ASSISTÊNCIA SAÚDE - AUTOGESTÃO - 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PLANOS DE SAÚDE - LEIS - APLICAÇÃO. 
COBRANÇA - MENSALIDADE - CRITÉRIO - PERCENTUAL - SALÁRIO - MODIFICAÇÃO - 
FAIXA ETÁRIA - PREVISÃO CONTRATUAL - FALTA - ILEGALIDADE. Aplicam-se o Código de 
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caracterização da relação de consumo decorre da natureza jurídica da 

operação, que é de fornecimento de serviços médicos assistenciais.   

O conceito de fornecedor na Lei 9.656/98 é realmente mais amplo 

que o contido no art. 3º, do CDC, porque a perspectiva de lucro decorrente da 

atividade no primeiro diploma é dispensada. Desse fato não se pode afirmar 

que o Código de Defesa do Consumidor seja inaplicável à espécie, até porque 

o é por expressa disposição legal, contida no art. 35-G da LPS. Logo, a 

entidade de autogestão também se torna solidariamente responsável pelos 

ilícitos praticados pelos médicos ou dentistas credenciados, seja com fulcro no 

art. 14 do CDC, seja por força do conceito ampliado de preposição 

reiteradamente empregado pelos tribunais brasileiros na análise do art. 932, III, 

do CC. 

                                                                                                                                               
Defesa do Consumidor e a Lei dos Planos de Saúde às instituições de previdência privada em 
regime de autogestão. Incabível a alteração do critério de cobrança de percentual sobre o 
salário para o critério de faixa etária nos planos de assistência-saúde, inexistindo referida regra 
no contrato original. Inteligência do artigo 15 da Lei 9.656 de 03 de junho de 1998.” (TJ/MG, 
2.0000.00.506139-0, Rel. Des. José Amâncio, j. 23/08/2006). 

“PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE OPERADORA FECHADA. SUBMISSÃO AO REGIME 
JURÍDICO DO CODECON. É indiscutível a incidência das disposições do Código de Defesa 
do Consumidor nas relações contratuais mantidas junto a operadoras de planos de saúde, 
sendo indiferente se a operadora é fechada, restrita a um grupo determinado de pessoas, 
normalmente empregados de uma determinada empresa ou participantes de associações, 
sindicatos ou entidades e classes profissionais. Isto porque as operadoras de planos de 
saúde, prestando o serviço objeto da contratação de maneira reiterada e mediante 
remuneração, enquadram-se perfeitamente no conceito de fornecedores, conforme dispõe o 
art. 3º, parágrafo 2º, do CODECON. Deve-se ressaltar, contudo, que nos contratos de planos 
e seguros saúde a Lei nº 8.078/1990 atua como lei geral, ao passo que a Lei nº 9.656/1998 é 
que atua como lei especial in ratione materiae. PLANO-REFERÊNCIA. EMPRESAS DE 
AUTOGESTÃO. O parágrafo 2º do art. 10, da Lei nº 9.656/1998 determina que as operadoras 
de planos de saúde ofereçam a todos os consumidores, atuais e futuros, o plano-referência, 
que garante todas as coberturas previstas no art. 12, daquela Lei, apenas autorizando as 
exclusões previstas nos incisos I a X, do art. 10, ainda assim desde que expressa e 
ostensivamente previstas no contrato. Contudo, o parágrafo 3º, do mesmo art. 10, exclui as 
entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de 
autogestão e as empresas que operem exclusivamente planos odontológicos daquela 
obrigatoriedade.” (TJ/MG, Ap. Cível nº 2.0000.00.340273-1. Rel. Des. Brandão Teixeira, j. 
05/09/2001). 
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CONCLUSÃO 

 

Conclui-se com base no que foi exposto neste estudo que os direitos 

fundamentais não têm sua importância restrita às relações jurídicas 

estabelecidas entre o Estado e os particulares. Como um deles, o direito à 

saúde (art. 6º e art. 196, da CF) espraia sua eficácia inclusive para as relações 

eminentemente privadas.  

Na realidade, a prestação de serviço de assistência à saúde pela 

iniciativa privada não pode ser tida como uma relação jurídica comum de direito 

privado. Trata-se de um negócio jurídico qualitativamente especial e de 

conteúdo essencial (como foi até mesmo reconhecido pelo STF em diversos 

acórdãos, citados no transcorrer deste trabalho), que envolve a prestação de 

um serviço público, de evidente interesse social. 

A intenção com o presente estudo foi a de proporcionar uma visão 

mais ampla dos contratos de assistência à saúde, destacando a formação da 

rede de contratos para a consecução do objetivo primário do consumidor, que é 

a obtenção da prestação médica no momento da doença. De nada adiantaria 

observar a relação jurídica individual, entre operadora e consumidor, se não 

apreciássemos o funcionamento do conjunto de contratos, formados entre as 

operadoras e os executores diretos da prestação assistencial, bem como a 

ligação existente entre os inúmeros contratos individuais pactuados entre 

operadoras e consumidores. 

Nessa seara contratual, o equilíbrio econômico-financeiro do sistema 

é de importância crucial. A imputação de cargas excessivas às operadoras dos 

planos de saúde pode conduzir à inviabilidade de manutenção contratual, 

deixando inúmeros consumidores sem a cobertura médica ou financeira, 

muitas vezes após décadas de pagamento das parcelas ajustadas. Por outro 

lado, o sistema não pode ser voltado somente à proteção da operadora: a parte 

mais fraca da relação jurídica (os segurados) não pode sofrer com as 

constantes e ilícitas negativas de cobertura e transferência abusiva dos riscos 

contratuais. 

Observou-se que a jurisprudência nacional tem resolvido os litígios 

derivados da interpretação das cláusulas contratuais através da constante 
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aplicação das cláusulas gerais, que demandam atividade judicial valorativa e 

emprego de conceitos éticos. Mostrou-se que, na maioria dos casos, os 

julgadores têm manejado essas “válvulas de abertura do sistema” de modo 

equilibrado e condizente com as condições econômicas da rede contratual. 

Entretanto, não podemos ignorar que a relevância do objeto contratual, por 

vezes, faz com que os tribunais prestigiem o direito à saúde em detrimento do 

impacto econômico que a imposição da prestação médica pode acarretar às 

fornecedoras. 

Do estudo das relações jurídicas travadas entre as operadoras e os 

executores da prestação médica, surgiu como conseqüência a necessidade de 

abordarmos a responsabilização civil das operadoras pelos atos ilícitos 

praticados pelos médicos, dentistas, clínicas e hospitais a elas vinculados. 

Efeito direto da formação da rede de contratos para a execução do objeto 

contratual é a possibilidade de responsabilização do organizador da cadeia (a 

operadora) pela conduta daqueles que arregimentou. Viu-se, também, as 

hipóteses em que não se admite a extensão da responsabilidade civil, por força 

da estrutura adotada pela operadora para a prestação do serviço (planos que 

adotam o sistema de reembolso, sem lista de profissionais 

credenciados/referenciados).  

Após destacar as principais características dos planos de saúde, 

identificar os consumidores e fornecedores na relação jurídica e demonstrar o 

modo de funcionamento dos contratos individuais e familiares, passou-se ao 

exame dos contratos coletivos. Sabe-se que na atualidade a grande maioria 

dos beneficiários de contratos de assistência à saúde ingressa no plano 

através de contratação coletiva, celebrada por empregadores em benefício dos 

seus funcionários. 

Os planos de saúde coletivos despertam inúmeras dúvidas no 

âmbito doutrinário e jurisprudencial, principalmente em razão da ausência de 

regras legais para a solução dos conflitos, que estão crescendo numericamente 

nos últimos anos.  

Quando apreciadas as hipóteses de extinção dos contratos coletivos 

por resilição e resolução, percebeu-se que as controvérsias surgidas só 

poderiam ser solucionadas após a análise da natureza jurídica dessa figura 
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contratual. Defendeu-se a impossibilidade de subsunção dos contratos 

coletivos no tradicional instituto da estipulação em favor de terceiros, tendo em 

vista que os beneficiários desse negócio jurídico ocupam posição que não é 

simplesmente a de terceiro, que auferirá o beneficio da promitente (a 

operadora). 

A jurisprudência pátria, que majoritariamente considera os planos 

coletivos como estipulação em favor de terceiros, caracteriza a empresa 

estipulante como realizadora de uma simples liberalidade a favor do grupo de 

beneficiários, liberalidade esta que poderia cessar a qualquer momento por sua 

decisão unilateral e imotivada, desde que facultada a resilição na apólice-

mestra pactuada com a operadora. 

Segundo este ponto de vista, o plano de saúde coletivo mais se 

aproxima do contrato de seguro à conta de outrem (art. 767, do CC/02), no qual 

há uma relação jurídica de mandato unindo a estipulante do plano e o 

respectivo grupo de beneficiários. Seja nos planos contributários, seja nos 

planos não contributários, pensa-se que sempre há um pagamento pelo 

segurado para obter assistência à sua saúde, de modo direto ou indireto, o que 

justifica a sua proteção nas hipóteses de extinção imotivada da apólice-mestra 

pela estipulante.  

Conforme aduzido, deve haver um controle judicial da resilição em 

cada caso concreto, fundado nos princípios da boa-fé objetiva e da função 

social dos contratos. O simples desfazimento do plano coletivo, sob o pálio 

do exercício pela estipulante de um direito potestativo pode configurar 

abuso de direito, em razão do manifesto prejuízo causado à massa de 

segurados em comparação ao pequeno benefício proporcionado à 

estipulante. 

Entende-se que seria admissível a condenação da estipulante à 

manutenção do contrato coletivo em favor do grupo de beneficiários que ela 

representa, e não somente a condenação por perdas e danos derivada do 

rompimento injustificado do vínculo. Essa medida se justifica em razão das 

características do contrato de assistência à saúde e da especial 

responsabilidade da estipulante frente aos interesses do grupo mandante. 
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Por fim, decidiu-se abordar os casos de manutenção compulsória 

do plano de saúde nas situações de aposentadoria e demissão sem justa 

causa do empregado beneficiário de contrato coletivo. Apontou-se os 

aspectos controvertidos derivados dos pontos omissos da LPS, sempre com 

ênfase a importante julgados prolatados pelo TJ/SP. Mais uma vez, sugeriu-

se alguns caminhos ao intérprete, na difícil tarefa de solucionar questões 

que vêm surgindo na prática e que não encontram resposta pronta na lei.  

Reconhece-se que o tema “contratos de assistência à saúde”, por 

nós escolhido, não é novo. Porém, seu relevo social é expressivo e a 

atividade jurisprudencial tão rica, que fomos impulsionados à realização da 

pesquisa científica. Espera-se que as proposições feitas sirvam de 

ferramenta aos estudiosos do Direito para ampliação dos debates sobre o 

tema.  
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