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1.- APRESENTAÇÃO
 Importante destacar desde logo, que os planos de saúde têm

especificidades típicas, diferente de outros seguros, porque
visam a cobrir despesas com a assistência de saúde às
pessoas.

 Por isso, têm eles ligação direta com a vida das pessoas, e,
portanto, condizem com os direitos da personalidade,
previstos a partir do art. 11, do NCC.

 E é sabido que o tema dos direitos da personalidade
recentemente vem se irradiando sobre o que se
convencionou chamar de direitos humanos, assim
entendidos aqueles outorgados por documentos jurídicos de
validade universal (declarações).

 Ademais, acresça-se, os direitos da personalidade também
exornam os direitos fundamentais, aqueles que são
positivados em sistemas constitucionais.



 Em resumo, tudo se reflete na dignidade humana, base
do nosso Estado Democrático de Direito, que a tem
como um dos seus pilares, na forma do art. 1º, III, da
CF.

 E para arrematar essa introdução, não se pode
esquecer que dentre os objetivos fundamentais da
República brasileira estão a erradicação da pobreza e
da marginalização e promover o bem de todos, na forma
do art. 3º, III e IV, da CF.

 Se esses são os objetivos fundamentais da República
brasileira, então a saúde, paraninfa da vida, está na
antessala da saúde digna, seja a patrocinada pelo
Estado, seja a complementar, patrocinada pelo
particular.



2.- O RELEVANTE PAPEL DA SAÚDE 
SUPLEMENTAR

 Aqui no STJ é muito relevante o número de demandas que
envolvem a saúde privada suplementar:

 É certo que o constituinte imaginou no art. 196, do CF que
caberia ao Estado prestar prioritariamente os serviços de
saúde, sempre de modo universal e igualitário.

PROCESSOS 2017 2018 (até setembro)
Distribuídos 7.378 5.996
Julgados 10.012 9.289
Fonte: STI (Sistema Justiça)



 Veja-se: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e
recuperação.

 Ensina o Min. Marco Aurélio que a quadra vivida, todavia, revela
deficiências substanciais em praticamente todos os serviços
públicos, de maneira que ainda não foi possível aquele
propósito maior de universalização (Planos de Saúde –
Aspectos Jurídicos e Econômicos, gen/Forense, Organizador e
Coordenador Luiz Augusto Ferreira Carneiro, Marcos Paulo
Novais Silva e Francine Leite, pág. 4).

 Dada a enorme quantidade do serviço relativo ao tema da
saúde complementar, nota-se que as demandas quase sempre
se voltam para a segurança jurídica daqueles consumidores
que se agregaram a planos de saúde suplementar.



3.- LEI 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998

 Na maioria dos países os planos de saúde são
genericamente tratados como “seguros-saúde” (health
insurance nos de língua inglesa; seguros de salud nos de
língua espanhola; ou assurance maladie nos de língua
francesa, anota Luiz Augusto Ferreira Carneiro (opus cit,
pág. 68).

 O mesmo autor, na obra destacada, assenta que a
terminologia seguro é muito antiga, preservada desde
1347, quando o primeiro foi celebrado em Gênova, Itália.

 Mas, não é só. Liga-se à palavra “seguro”, o termo
“prêmio”, que já era utilizado em Roma, em 58 a.C., época
em que o Imperador Cláudio oferecia cobertura de seguro
aos navegadores e cobrava deles um prêmio para aceitar o
risco coberto (opus cit., pág. 68).



 Questão sempre tormentosa, até o advento da Lei 9.656
condiz com a regulamentação para variação do prêmio por
mudanças de faixa etária. E o STJ não deixou de se
pronunciar a respeito.

 O autor já citado, aponta que até o advento da Lei 9.656,
que entrou em vigor em 1º/01/1999, as operadoras
podiam comercializar contratos de assistência à saúde
com cláusulas livremente pactuadas, quer quanto a faixas
etárias, quer quanto a variação de percentuais de preço
pela mudança, aplicando regras da SUSEP.

 Porém, com o Estatuto do Idoso, os consumidores com
mais de 60 anos passaram a pagar prêmios uniformes,
ainda que a partir de tal idade a sinistralidade seja maior.
Com o Estatuto do Idoso, as regras da ANS a respeito
precisaram ser alteradas.



4.- O ATIVISMO JUDICIAL NOS PLANOS 
DE SAÚDE PRIVADOS?

 Importa destacar que o tema sempre foi grande
preocupação do Judiciário.

 O CNJ, sob o comando do Min. Lewandowski, demonstrou
forte preocupação com a situação social dos beneficiários,
e acabou definindo teses e entendimentos extraídos de
seus julgados.

 1) É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que
limita no tempo a internação hospitalar do segurado
(Súmula 302, do STJ).

 2) A cirurgia para redução do estômago (gastroplastia),
indicada como tratamento para a obesidade mórbida, é um
procedimento essencial à sobrevida do segurado,
revelando-se ilegítima a negativa do plano de saúde em
cobrir as despesas da intervenção médica.



 3) É assegurado ao aposentado o direito de manter sua
condição de beneficiário de plano privado de assistência à
saúde, com as mesmas coberturas assistenciais de que
gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que
tenha contribuído pelo prazo mínimo de dez anos e assuma
seu pagamento integral.

 4) É assegurado ao trabalhador demitido sem justa
causa direito de manter a condição de beneficiário de plano
privado de assistência à saúde pelo período previsto no § 1º do
art. 30 da Lei 9.656/98, nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, desde que assuma o pagamento integral.



5.- JURISPRUDÊNCIA

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO
DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE
SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE
DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO NÃO
REGISTRADO NA ANVISA.
1. Delimitação da controvérsia: Definir se as operadoras de
plano de saúde estão obrigadas ou não a fornecer medicamento
importado, não registrado na ANVISA.
2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 NCPC.
(ProAfR no REsp 1.726.563/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
Segunda Seção, j. 13/3/2018, DJe 19/3/2018)



RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO APOSENTADO OU
DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. ASSISTÊNCIA MÉDICA.
MANUTENÇÃO. ARTS. 30 E 31 DA LEI Nº 9.656/1998. REQUISITOS
NÃO PREENCHIDOS. CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO
EMPREGADOR. VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO.
COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. IRRELEVÂNCIA. FATOR DE
MODERAÇÃO. SALÁRIO INDIRETO. DESCARACTERIZAÇÃO.
1. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Nos planos de saúde
coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito
de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa
causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista
em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não
caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação,
tampouco se enquadrando como salário indireto.
2. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1.680.318/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Segunda Seção, j. 22/8/2018, DJe 24/8/2018)



RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE
REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.
LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE
REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO
CONTRATO.
1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de
assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar
prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários
e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser
aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme
a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no
mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade
intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.



3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são
geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o
risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com
vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram
estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto
os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor
compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à
saúde.
4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem
extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o
princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais
tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos,
originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community
rating modificado).
5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente
mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de
o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso
todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da
seleção adversa (ou antisseleção).



6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação
do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em
razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação
desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o
incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.
7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das
contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros
devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não
serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que
onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade
e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso,
dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última
categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua
permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos
governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é,
aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº
9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à
abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da
Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.



b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e
31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº
6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de
variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá
ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não
podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso
vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da
RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias,
a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada
entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a
primeira e sétima faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção
do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser
aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que
o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade
contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio
fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser
predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público
impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço
Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.



9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela
operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária
do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária,
nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual
adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da
inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito
por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de
mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na
mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja
previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos
órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem
base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso.



11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de
preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de
"cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da
relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira.
Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou
discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o
aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da
autora.
12. Recurso especial não provido.
(REsp 1.568.244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Segunda Seção, j. 14/12/2016, DJe 19/12/2016)



DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANOS DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EMPREGADO
APOSENTADO. MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA
ASSISTENCIAL. ART. 31 DA LEI 9656/98. RESOLUÇÃO NORMATIVA
279/2011 DA ANS. VALORES DIFERENCIADOS PARA EMPREGADOS
ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação ajuizada em 15/01/16. Recurso especial interposto em 02/05/2017
e autos conclusos ao gabinete em 15/12/17. Julgamento: CPC/15.
2. O propósito recursal é definir o alcance da determinação legal “mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato e trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral”,
expressa no art. 31 da Lei 9.656/98, para o aposentado ou demitido sem
justa causa mantido no plano de saúde fornecido por seu ex-empregador.
3. Da análise da redação dos arts. 30 e 31 da Lei dos Planos de Saúde,
infere-se o interesse do legislador em proteger a saúde do ex-empregado,
demitido sem justa causa ou aposentado, com sua manutenção como
beneficiário do plano privado de assistência à saúde usufruído em
decorrência da relação de emprego “nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho”.



4. O art. 31 da Lei 9.656/98, regulamentado pela Resolução Normativa
279/2011 da ANS, não alude a possibilidade de um contrato de plano
de saúde destinado aos empregados ativos e outro destinado aos
empregados inativos. E, quanto ao ponto da insurgência recursal, não
faz distinção entre “preço” para empregados ativos e empregados
inativos.
5. O “pagamento integral” da redação do art. 31 da Lei 9.656/98 deve
corresponder ao valor da contribuição do ex-empregado, enquanto
vigente seu contrato de trabalho, e da parte antes subsidiada por sua
ex-empregadora, pelos preços praticados aos funcionários em
atividade, acrescido dos reajustes legais. Precedentes.
6. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de
honorários recursais.
(REsp 1.713.619/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, j. 16/10/2018)



VOTO-VISTA PROFERIDO NO REsp 1.713.619/SP:

[...]
Com destacada devida vênia aos em. Ministros RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA e PAULO DE TARSO SANSEVERINO, acompanho a em. Relatora,
pelos seguintes fundamentos.
Para deslinde da questão, veja-se a redação dos suprarreferidos dispositivos
legais:

Art. 30. 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 sua condição de beneficiário, nas mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
Art. 31. 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 (sem destaques no original).



Por sua vez, transcrevem-se os arts. 1º, 2º, 13, 17, 18 e 19, todos da Resolução
Normativa 279/2011 da ANS, a qual tem como finalidade regulamentar a
previsão dos arts. 30 e 31, ambos da Lei nº 9.656/98:

Art. 1º Esta Resolução regulamenta o direito de manutenção da condição
de beneficiário para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa
causa e aposentados que contribuíram para os produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º do artigo 1º da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.
Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, considera-se:
I – contribuição: qualquer valor pago pelo empregado, inclusive com
desconto em folha de pagamento, para custear parte ou a integralidade da
contraprestação pecuniária de seu plano privado de assistência à saúde
oferecido pelo empregador em decorrência de vínculo empregatício, à
exceção dos valores relacionados aos dependentes e agregados e à co-
participação ou franquia paga única e exclusivamente em procedimentos,
como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica
ou odontológica;
II – mesmas condições de cobertura assistencial: mesma segmentação e
cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área
geográfica de abrangência e fator moderador, se houver, do plano privado
de assistência à saúde contratado para os empregados ativos; e
[...]



Art. 13. Para manutenção do ex-empregado demitido ou exonerado sem justa
causa ou aposentado como beneficiário de plano privado de assistência à
saúde, os empregadores poderão:
I - manter o ex-empregado no mesmo plano privado de assistência à saúde em
que se encontrava quando da demissão ou exoneração sem justa causa ou
aposentadoria; ou
II - contratar um plano privado de assistência à saúde exclusivo para seus ex-
empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, na
forma do artigo 17, separado do plano dos empregados ativos.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos anteriores, quando o plano possuir
formação de preço pós-estabelecida na opção rateio, toda a massa vinculada
ao respectivo plano deverá participar do rateio. (Redação dada pela RN Nº 297,
de 23 de Maio de 2012.)
[...]
Art. 17. O plano privado de assistência à saúde exclusivo para ex-empregados
demitidos ou exonerados sem justa causa e aposentados deverá ser oferecido
pelo empregador mediante a celebração de contrato coletivo empresarial com a
mesma operadora, exceto na hipótese do artigo 14 desta Resolução, escolhida
para prestar assistência médica ou odontológica aos seus empregados ativos.
Parágrafo único. O plano de que trata o caput deverá abrigar os ex-
empregados demitidos ou exonerados sem justa causa e os aposentados.



Art. 18. O plano privado de assistência à saúde de que trata o artigo
anterior deverá ser oferecido e mantido na mesma segmentação e
cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área
geográfica de abrangência e fator moderador, se houver, do plano privado
de assistência à saúde contratado para os empregados ativos.
Parágrafo único. É facultada ao empregador a contratação de um outro
plano privado de assistência à saúde na mesma segmentação com rede
assistencial, padrão de acomodação e área geográfica de abrangência
diferenciadas daquelas mencionadas no caput como opção mais acessível
a ser oferecida juntamente com o plano privado de assistência à saúde de
que trata o caput para escolha do ex-empregado demitido ou exonerado
sem justa causa ou aposentado.
Art. 19. A manutenção da condição de beneficiário em plano privado de
assistência à saúde exclusivo para ex-empregados demitidos ou
exonerados sem justa causa ou aposentados poderá ocorrer com
condições de reajuste, preço, faixa etária diferenciadas daquelas
verificadas no plano privado de assistência à saúde contratado para os
empregados ativos.
§ 1º É vedada a contratação de plano privado de assistência à saúde de
que trata o caput com formação de preço pós-estabelecida.



§ 2º A participação financeira dos ex-empregados que forem incluídos em
plano privado de assistência à saúde exclusivo para demitidos ou exonerados
sem justa causa ou aposentados deverá adotar o sistema de pré-pagamento
com contraprestação pecuniária diferenciada por faixa etária (sem destaques
no original).

Pois bem. Consoante bem resumido por JULIANO SARMENTO BARRA em
seu artigo publicado na Revista Síntese, os arts. 30 e 31 objetivam a
ampliação do acesso dos ex-empregados e aposentados aos planos
privados de assistência à saúde, sem subsídio do empregador, eis que a
própria Lei nº 9.656/1998 estabelece que devem assumir o pagamento
integral (Revista Síntese – Trabalhista e Previdenciária, Ano XXIV, nº 278,
Agosto 2012, pág. 42).

À luz da referida norma, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento
de que é assegurado ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao
aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do
vínculo empregatício 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 (arts. 30 e 31, ambos da Lei nº 9.656/1998).



Destaca-se, a propósito, que este Tribunal Superior possui o pacífico
entendimento de que o art. 30 da Lei n.° 9.656/98 é norma autoaplicável,
razão pela qual não tem sua eficácia condicionada à ulterior edição de
qualquer instrumento normativo para produzir todos os seus efeitos, não
havendo qualquer óbice à sua imediata e plena aplicabilidade (REsp
820.379/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
28/6/2007, DJ 6/8/2007, p. 486).

Ressalte-se que não há se falar em direito adquirido ao regime de custeio
do plano, sendo aplicáveis ao ex-empregado, nessa extensão, as mesmas
alterações contratuais que alcançaram os empregados em atividade (por
exemplo, um novo seguro saúde), preservando-se, assim, a paridade e o
equilíbrio do sistema. [...]

Nesse contexto, a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS editou
a Resolução Normativa nº 279, de 24 de novembro de 2011, a qual tem
como escopo regulamentar os arts. 30 e 31, ambos da Lei nº 9.656/98.



Consoante disposto no art. 2º, II, da Resolução Normativa ANS
279/2011, a expressão mesmas condições de cobertura assistencial
significa a manutenção da mesma segmentação e cobertura, rede
assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica
de abrangência e fator moderador, se houver, do plano privado de
assistência à saúde contratado para os empregados ativos.

Nesse ponto, tal resolução apenas exprimiu os direitos e obrigações já
devidamente estabelecidos nos suprarreferidos dispositivos da Lei nº
9.656/98, que, conforme dito alhures, são normas autoaplicáveis.

Entretanto, e aqui reside o cerne da controvérsia, a Resolução
Normativa nº 279/2011 inovou ao criar opções ao empregador (ex-
empregador) relacionadas à manutenção do ex-empregado demitido
ou exonerado sem justa causa ou aposentado, a saber:

Art. 13. Para manutenção do ex-empregado demitido ou exonerado
sem justa causa ou aposentado como beneficiário de plano privado de
assistência à saúde, os empregadores poderão:



I - manter o ex-empregado no mesmo plano privado de assistência à saúde em que
se encontrava quando da demissão ou exoneração sem justa causa ou
aposentadoria; ou
II - contratar um plano privado de assistência à saúde exclusivo para seus ex-
empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, na forma do
artigo 17, separado do plano dos empregados ativos.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos anteriores, quando o plano possuir
formação de preço pós-estabelecida na opção rateio, toda a massa vinculada ao
respectivo plano deverá participar do rateio. (Redação dada pela RN Nº 297, de 23
de Maio de 2012.)
[...]
Art. 19. A manutenção da condição de beneficiário em plano privado de assistência
à saúde exclusivo para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou
aposentados poderá ocorrer com condições de reajuste, preço, faixa etária
diferenciadas daquelas verificadas no plano privado de assistência à saúde
contratado para os empregados ativos.
§ 1º É vedada a contratação de plano privado de assistência à saúde de que trata o
caput com formação de preço pós-estabelecida.
§ 2º A participação financeira dos ex-empregados que forem incluídos em plano
privado de assistência à saúde exclusivo para demitidos ou exonerados sem justa
causa ou aposentados deverá adotar o sistema de pré-pagamento com
contraprestação pecuniária diferenciada por faixa etária (sem destaques no original).



[...]
Em resumo, somente a lei pode, originariamente, inovar a ordem jurídica para
impor novas obrigações, bem assim para restringir direitos, sob pena de sofrer
invalidação (Atividade legislativa do poder executivo. CLÈVE, CLÈMERSON
MERLIN. 3ª ed. rev., atual. e ampl. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo,
2011, pág. 311).

Na espécie, verifica-se que a Resolução Normativa 279/2011 da ANS inovou na
ordem jurídica, pois restringiu e modificou direitos e obrigações não previstos
nos arts. 30 e 31, ambos da Lei nº 9.656/98, especificamente no que se refere as
mensalidades do plano de assistência à saúde – Art. 19. A manutenção da
condição de beneficiário em plano privado de assistência à saúde exclusivo para
ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados
poderá ocorrer com condições de reajuste, preço, faixa etária diferenciadas
daquelas verificadas no plano privado de assistência à saúde contratado para os
empregados ativos.

Chega-se, naturalmente, a essa conclusão porque a Lei nº 9.656/98 nada disse
acerca da separação dos valores a serem pagos pelos aposentados e ex-
empregados demitidos sem justa causa, ou seja, esta apenas transferiu a eles o
dever de assumir o pagamento integral da contribuição, em substituição ao seu
ex-empregador.



Consoante bem ressaltado pela em. Min. NANCY ANDRIGHI, em seu
voto, o art. 31 da Lei 9.656/98, regulamentado pela Resolução Normativa
279/2011 da ANS, não alude a possibilidade de um contrato de plano de
saúde destinado aos empregados ativos e outro destinado aos
empregados inativos, bem assim não faz distinção entre 'preço' para
empregados ativos e empregados inativos. E, em arremate, reconheceu
ela a existência de ofensa ao princípio da hierarquia das normas porque o
art. 19 da referida Resolução contraria o art. 31 da LPS ao autorizar a
manutenção do ex-empregado no plano de saúde de sua antiga
empregadora 'com condições de reajuste, preço, faixa etária diferenciadas
daquelas verificadas no plano privado de assistência à saúde contratado
para os empregados ativos' (pág. 7).

Por conseguinte, ao possibilitar a criação de carteira exclusiva para ex-
empregados e aposentados, com condições de reajuste, preço e faixa
etária diferenciadas daquelas verificadas no plano privado de assistência
à saúde contratado para os empregados ativos, a Resolução Normativa
279/2011 da ANS trouxe diferenciações que não existiam na Lei nº
9.656/98, estando, portanto, em desacordo com ela.



Ressalte-se também que o prejuízo causado ao grupo de beneficiários inativos
e demitidos sem justa causa, em virtude dessa ilegal diferenciação, é
inconteste, conforme destacado pela Corte local, nestes termos:

Como já alertado em situações anteriormente apreciadas, o fato do
ajuntamento, num só grupo, de todos aqueles que reúnam a condição de
demitidos e aposentados configura, pela máxima de experiência, uma
probabilidade efetiva de que os custos, relativa e individualmente
considerados, suplantem, em proporção significativa, aqueles verificados para
os funcionários da ativa, de condições físicas presumidamente melhores
diante do fator etário.
[...]
Nessa medida, ausente prova de que a inclusão do autor e seus eventuais
dependentes na apólice destinada a inativos assegure a paridade e identidade
de tratamento dispensado à apólice exclusiva dos funcionários ativos, seja em
relação ao preço da mensalidade, seja em relação ao rol de cobertura, ratifica-
se a determinação da sentença para que a ré mantenha a apólice
originalmente contratada mediante pagamento pelo autor dos valores que são
cobrados pelo plano equivalente na modalidade coletiva, de forma integral,
como era seu plano original enquanto ativo (parte que arcava anteriormente
somado à parte que a ex-empregadora arcava) [e-STJ, fls. 198/199 – sem
destaques no original].



Assim, vale, aqui, relembrar a máxima: não é de se presumir que alguém, 
podendo evitá-lo, aceite prejuízo (Curso de Direito civil  – parte geral, 
MONTEIRO, Washington de Barros. 33ª edição, 1995, Saraiva, São Paulo, 
pág. 260).

Esta eg. Terceira Turma, em voto proferido pelo em. Ministro MARCO 
AURÉLIO BELLIZZE, no julgamento do REsp 1.539.815/DF, já teve a 
oportunidade de se manifestar acerca da invalidade da suprarreferida
resolução, consoante as seguintes razões: 

[...] se o art. 30 da Lei n. 9.656/1998 assegura o direito à manutenção do
plano de saúde, em caso de demissão sem justa causa, "nas mesmas
condições de cobertura assistencial" de que gozava na vigência do contrato
de trabalho, "desde que assuma o seu pagamento integral", impõe-se
reconhecer que a própria lei condicionou a continuidade da contraprestação
financeira, apenas sob o aspecto subjetivo, ou seja, transferindo
integralmente a obrigação de pagamento da contribuição para o beneficiário,
em substituição ao seu ex-empregador, só lhe podendo ser atribuído algum
reajuste que também tenha sido concedido aos empregados em atividade.
[...]



Ocorre que, em relação ao pagamento, o legislador não estabeleceu nenhuma
distinção a respeito dos valores a serem pagos, somente atribuiu ao
empregado demitido a obrigação de arcar também com a parte que seria de
responsabilidade da empresa estipulante, o que, no caso, foi observado pelo
autor, ora recorrente, de modo que a reforma do acórdão recorrido é medida
que se impõe.
Embora a matéria em testilha ainda não tenha sido enfrentada neste Tribunal,
a Quarta Turma, em hipótese envolvendo ex-empregado aposentado, fixou
entendimento favorável à sua manutenção e de seus dependentes em plano
de saúde coletivo, com o mesmo valor da mensalidade e a mesma cobertura
assistencial de que gozavam durante a vigência do contrato de trabalho (REsp
1.539.815/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,
julgado em 7/2/2017, DJe 14/2/2017 – sem destaques no original).

Assim, o acórdão recorrido deve subsistir, porquanto em sintonia com os
princípios da legalidade e da hierarquia das normas, de que deve ser
assegurado ao aposentado (com mais de dez anos de contribuição) a
permanência no plano de saúde coletivo empresarial, observadas as mesmas
condições de assistência médica e de valores de contribuição, desde que
assuma o pagamento integral desta, a qual poderá variar conforme as
alterações promovidas no plano paradigma, sempre em paridade com o que a
ex-empregadora tiver que custear (REsp nº 531.370/SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 6/9/2012).



Nessas condições, com o devido respeito aos Ministros que votaram
em sentido contrário e rendendo minhas homenagens à Ministra
NANCY ANDRIGHI, acompanho o seu bem lançado voto, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial manejado por SÃO
LUCAS.
(Voto-vista no REsp 1.713.619/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, j. 16/10/2018)



RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR.
PLANO PRIVADO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. MENOR IMPÚBERE
PORTADOR DE PATOLOGIA NEUROLÓGICA CRÔNICA.
LIMITAÇÃO DE 12 SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL POR
ANO DE CONTRATO. DESVANTAGEM EXAGERADA.
CONFIGURADA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS.
EXIGÊNCIA MÍNIMA DE CONSULTAS. EQUILÍBRIO
CONTRATUAL. COPARTICIPAÇÃO. NECESSIDADE.
JURISPRUDÊNCIA ESTÁVEL, ÍNTEGRA E COERENTE.
OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA.
1. Ação ajuizada em 24/08/12. Recurso especial interposto em
23/05/16 e concluso ao gabinete em 18/10/16. Julgamento: CPC/15.
2. Causa de pedir da ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual fundada na negativa de cobertura de terapia ocupacional
eletiva como tratamento de paralisia cerebral com epilepsia,
baseado em prescrição médica.



2. O propósito recursal consiste em definir se é abusiva cláusula de
contrato de plano de saúde que estabelece limite anual para cobertura
de sessões de terapia ocupacional.
3. A Lei 9.656/98 dispõe sobre os planos privados de assistência à
saúde e
estabelece as exigências mínimas de oferta aos consumidores (art.
12), as
exceções (art. 10) e as hipóteses obrigatórias de cobertura do
atendimento (art. 35-C), tudo com a expressa participação da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) na regulação da saúde
suplementar brasileira (art. 10, §4º).
4. Há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de
plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia
por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol
de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela
incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário
(consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da
Lei 8.078/1990). Precedente.



5. Utilização da coparticipação para as consultas excedentes, como
forma de evitar o desequilíbrio financeiro, entre prestações e
contraprestações. Valoriza-se, a um só tempo, a continuidade do
saudável e consciente tratamento do paciente enfermo sem impor à
operadora o ônus irrestrito de seu financiamento, utilizando-se a
prudência como fator moderador de utilização dos serviços privados de
atenção à saúde.
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1.642.255/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, j. 17/4/2018)



RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DESTINADA À OBTENÇÃO DE
REEMBOLSO PELAS DESPESAS MÉDICAS EXPENDIDAS EM
HOSPITAL E EQUIPE MÉDICA NÃO CREDENCIADOS/
CONVENIADOS, EM VIRTUDE DE ACIDENTE AÉREO. 1.
TRATAMENTO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA.
DEVER LEGAL DE REEMBOLSO, LIMITADO, NO MÍNIMO, AOS
PREÇOS DO PRODUTO CONTRATADO À ÉPOCA DO EVENTO.
DEVER LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 12, VI, DA LEI N. 9.656/98.
HOSPITAL DE ALTO CUSTO. IRRELEVÂNCIA. PROSSEGUIMENTO
DO TRATAMENTO MÉDICO, APÓS ALTA HOSPITALAR E
CESSAÇÃO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL, NO HOSPITAL NÃO
CREDENCIADO. COBERTURA. EXCLUSÃO. 2.
PRETENSÃO DE ANULAR A DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO,
ASSINADA PELO RECORRENTE, ENTÃO CURATELADO.
IRRELEVÂNCIA DA QUESTÃO. RECONHECIMENTO. CURATELA
REQUERIDA POR ENFERMO, NOS TERMOS DO ART. 1.780 DO
CÓDIGO CIVIL, QUE NÃO PRESSUPÕE, NECESSARIAMENTE, A
PERDA DE DISCERNIMENTO DO CURATELADO E, POR
CONSEGUINTE, A COMPLETA INCAPACIDADE PARA OS ATOS
CIVIS. RECURSO IMPROVIDO.



1. O contrato de plano de assistência à saúde, por definição, tem por objeto
propiciar, mediante o pagamento de um preço, a cobertura de custos de
tratamento médico e atendimentos médico, hospitalar e laboratorial perante
profissionais e rede de hospitais e laboratórios próprios ou credenciados. A
estipulação contratual que vincula a cobertura contratada aos médicos e
hospitais de sua rede ou conveniados é inerente a esta espécie contratual e,
como tal, não encerra, em si, qualquer abusividade. Aliás, o sinalagma deste
contrato está justamente no rol de diferentes níveis de qualificação de
profissionais, hospitais e laboratórios próprios ou credenciados postos à
disposição do consumido, devidamente especificados no contrato, o qual
será determinante para definir o valor da contraprestação a ser assumida
pelo aderente. Por consectário, quanto maior a quantidade de profissionais e
hospitais renomados, maior será a prestação periódica expendida pelo
consumidor, decorrência lógica, ressalta-se, dos contratos bilaterais
sinalagmáticos.
1.1 Excepcionalmente, nos casos de urgência e emergência, em que não se
afigurar possível a utilização dos serviços médicos, próprios, credenciados
ou conveniados, a empresa de plano de saúde, mediante reembolso,
responsabiliza-se pelos custos e despesas médicas expendidos pelo
contratante em tais condições, limitada, no mínimo, aos preços de serviços
médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.



1.2 Afigura-se absolutamente eivada de nulidade a disposição contratual que
excepciona o dever de reembolsar, mesmo nos casos de urgência ou de
emergência, as despesas médicas efetuadas em hospital de tabela própria
(compreendido como de alto custo). A lei de regência não restringe o
reembolso nessas condições (de urgência ou emergência), levando-se em
conta o padrão do hospital em que o atendimento/tratamento fora efetuado, até
porque, como visto, a responsabilidade é limitada, em princípio, justamente
aos preços praticados pelo produto contratado.
1.3 Na espécie, em que pese a nulidade da estipulação contratual acima
destacada, a recorrida, em estrita observância à lei de regência e não por
mera liberalidade como chegou a argumentar e as instâncias precedentes, de
certo modo, a reconhecer procedeu ao reembolso, no limite dos preços do
respectivo produto, à época do evento, como seria de rigor.
1.4 O tratamento médico percebido pelos demandantes no Hospital de alto
custo, com renomada e especializada equipe médica, após a alta hospitalar e,
portanto, quando não mais presente a situação de emergência ou de urgência
do atendimento/tratamento , ainda que indiscutivelmente importante e
necessário a sua recuperação, não se encontrava, nos termos legitimamente
ajustados, coberto pelo plano de assistência à saúde em comento. Improcede,
por conseguinte, a pretensão de ressarcimento da totalidade da despesas
expendidas.



2. Verifica-se a própria ausência de proveito prático do provimento ora
perseguido (qual seja, o de anular a própria declaração de quitação), pois as
instâncias precedentes, ao julgarem improcedente o pedido vertido na inicial, em
momento algum, adotaram como razão de decidir o fundamento de que a
quitação, concebida como transação extrajudicial, obstaria, supostamente, a
propositura da presente ação destinada a obter o integral ressarcimento, caso
em que se justificaria o interesse dos recorrentes em discutir a questão.
Diversamente, a improcedência, como visto, encontrou-se calcada,
exclusivamente, no reconhecimento de que a recorrida não tem obrigação legal
e contratual de reembolsar as despesas médicas remanescentes, entendimento
que ora se ratifica, in totum. Constata-se, pois, a própria ausência de interesse
dos recorrentes de discutir a validade da declaração de quitação, não se
olvidando, inclusive, que, seus termos os beneficiaram, indiscutivelmente.
3. Nos termos do art. 1.780 do Código Civil, possível ao enfermo ou portador de
deficiência física requerer a sua interdição, para que lhe seja nomeado um
curador, a fim de cuidar de todos ou alguns de seus negócios ou bens. Esta
peculiar espécie de curatela, que, segundo doutrina autorizada, aproxima-se do
instituto do mandato, não pressupõe a perda de discernimento do curatelado e,
por conseguinte, a completa incapacidade para os atos civis.
4. Recurso especial improvido.
(REsp 1.286.133/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
Turma, j. 5/4/2016, DJe 11/4/2016)



RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TITULAR. DEMISSÃO
SEM JUSTA CAUSA. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. EXTINÇÃO.
DEPENDENTE. NOVO PLANO. TITULARIDADE. COLETIVO POR
ADESÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. EXIGÊNCIA. ILEGALIDADE.
PORTABILIDADE ESPECIAL DE CARÊNCIAS. CONFIGURAÇÃO.
TRANSFERÊNCIA AO TEMPO DO DIREITO DE PRORROGAÇÃO
TEMPORÁRIA. EFEITOS. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL E
OBSTÉTRICA. COBERTURA IMEDIATA.
1. Cinge-se a controvérsia a saber se é lícita a exigência de cumprimento
de carência de ex-dependente de plano coletivo empresarial, extinto em
razão da demissão sem justa causa do titular, ao contratar novo plano de
saúde, na mesma operadora, mas em categoria diversa (coletivo por
adesão).
2. Quando há a demissão imotivada do trabalhador, a operadora de plano
de saúde deve lhe facultar e aos dependentes a prorrogação temporária
do plano coletivo ao qual haviam aderido, contanto que arquem
integralmente com os custos das mensalidades, não podendo superar o
prazo estabelecido em lei: período mínimo de 6 (seis) meses e máximo de
24 (vinte e quatro) meses. Incidência do art. 30, caput e §§ 1º e 2º, da Lei
nº 9.656/1998. Precedentes.



3. A carência é o período ininterrupto, contado a partir da data de início da
vigência do contrato do plano privado de assistência à saúde, durante o
qual o contratante paga as mensalidades, mas ainda não tem acesso a
determinadas coberturas previstas no contrato (art. 2º, III, da RN nº
186/2009 da ANS). A finalidade é assegurar a fidelização do usuário e o
equilíbrio financeiro da negociação, permitindo a manutenção do saldo
positivo do fundo comum para o custeio dos serviços médico-hospitalares,
ou seja, visa a conservação do próprio plano de saúde.
4. Não há nenhuma ilegalidade ou abusividade na fixação de prazo de
carência no contrato de plano de saúde, contanto que sejam observados
os limites e as restrições legais (arts. 12, V, 13, I, e 16, III, da Lei nº
9.656/1998 e 6º e 11 da RN nº 195/2009 da ANS).
5. Há hipóteses em que o prazo de carência já cumprido em um dado
contrato pode ser aproveitado em outro, como geralmente ocorre na
migração e na portabilidade de plano de saúde, para a mesma ou para
outra operadora. Tais institutos possibilitam a mobilidade do consumidor,
sendo essenciais para a estimulação da livre concorrência no mercado de
saúde suplementar.



6. Quanto ao ex-empregado demitido e seus dependentes, para não
ficarem totalmente desprotegidos, e atendendo à função social do
contrato de plano de saúde (art. 421 do Código Civil), foi assegurada,
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a portabilidade
especial de carências.
7. Nos termos do art. 7º-C da RN nº 186/2009 da ANS, o ex-empregado
demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado ou seus
dependentes vinculados ao plano ficam dispensados do cumprimento de
novos períodos de carência na contratação de novo plano individual ou
familiar ou coletivo por adesão, seja na mesma operadora seja em outra,
desde que peçam a transferência durante o período de manutenção da
condição de beneficiário garantida pelos arts. 30 e 31 da Lei nº
9.656/1998. Aplicação, no caso dos autos, a permitir a cobertura imediata
dos serviços de assistência pré-natal e obstétrica.
8. Recurso especial não provido.
(REsp 1.525.109/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, j. 4/10/2016, DJe 18/10/2016)



RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE.
COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL.
1 - Polêmica em torna da cobertura por plano de saúde do serviço de "home
care" para paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica.
2 - O serviço de "home care" (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do
tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela
operadora do plano de saúde.
3- Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser
feita da forma mais favorável ao consumidor . Inteligência do enunciado
normativo do art. 47 do CDC. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema.
4- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem
contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser
utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos
requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e
a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do
atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital.
5 - Dano moral reconhecido pelas instâncias de origem. Súmula 07/STJ.
6 - RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(REsp 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira
Turma, j. 26/5/2015, DJe 15/6/2015)



GRATO.


