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PLANOS DE SAÚDE - ILICITUDE NA RESCISÃO UNILATERAL NOS 

CONTRATOS COLETIVOS 

 
                              Melande Pereira de Lima1 

 

RESUMO:  Este artigo tem como objetivo trazer à baila uma discussão relevante 
para os dias atuais. Os contratos de planos de saúde coletivo. Tais contratos lideram 
as vendas no mercado da saúde impulsionando cada vez mais esse segmento em 
detrimento aos contratos individuais. Dividida em quatro seções, a pesquisa 
observou a fragilidade dos usuários que aderem a essa modalidade de contrato. 
Utilizando metodologia bibliográfica e jurisprudencial, chega-se à conclusão que as 
operadoras de saúde colocam em risco a saúde e a vida dos usuários quanto às 
negativas para atendimento de urgência e emergência, descumprindo regras e os 
princípios da boa-fé, transparência e função social do contrato, existentes na relação 
de consumo.  

Palavras chave: Direito do Consumidor. Operadoras de planos de saúde. Rescisão 
unilateral. Relação de consumo. Código de Defesa do Consumidor. 

 

ABSTRACT: This article aims to bring up a discussion relevant to the present day. 
Health insurance contracts. Such agreements lead sales boosting health increasingly 
this thread rather than individual contracts. Divided into four sections, the research 
noted the fragility of the users who adhere to this type of contract. Using literature 
and methodology of jurisprudence, one arrives at the conclusion that the health 
operators endanger the health and lives of users regarding the negative for urgent 
and emergency care, disregarding rules and principles of good faith, transparency 
and social function of the contract, in relation to consumption. 

 
Key words: Consumer Law. Health plan operators. Unilateral termination. Consumer 

relationship. Consumer Protection Code. 

 

Sumário: Introdução; 1 Diferenças entre os planos de saúde coletivo, familiar e 
individual; 2 Plano de Saúde Coletivo e o Código de Defesa do Consumidor; 3 
Posicionamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar nos contratos 
coletivos; 4 Posicionamento Jurisprudencial na rescisão unilateral dos contratos 
coletivos pelas operadoras de saúde; Conclusão; Referências. 

  

                                                           
1 Graduanda em Direito pela Uniabeu Centro Universitário 
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INTRODUÇÃO  

 

 A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é uma agência reguladora 

vinculada ao Ministério da Saúde, criada pela Lei nº 9961/2000 responsável pelo 

controle e fiscalização dos contratos de planos de saúde.  A Agência Nacional de 

Saúde Suplementar edita normas que muitas vezes divergem do Código de Defesa 

do Consumidor, promovendo, assim, inúmeros e crescentes conflitos judiciais entre 

consumidores e as operadoras de planos de saúde. 

 Os planos de saúde representam hoje, um dos maiores índices de 

reclamação na esfera judicial, segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor (IDEC). As maiores reclamações estão voltadas à forma de contratação 

dos planos. Nos planos de saúde coletivos, onde apenas é possível a contratação 

através da intermediação de empresas empregadoras, associações ou sindicatos de 

classe, os valores iniciais são bem mais inferiores do que nos planos individual ou 

familiar, fato este que tem levado muitos consumidores ao erro na contratação, pois 

as regras não são claras. O valor da contratação do plano coletivo, que inicialmente 

era menor do que nas demais categorias, torna-se absurdo, uma vez que os 

reajustes são superiores aos daqueles regulados pela Agencia Nacional de Saúde 

Suplementar. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor informa que é 

desaconselhável por muitos órgãos de defesa do consumidor a contratação de 

planos de saúde coletivo, em casos onde o grupo contratante seja inferior a cinco 

pessoas, pois, um grupo pequeno não tem muitas condições de negociação como 

diminuição de carência, percentual de reajuste e rede credenciada. 

 Um agravante que tem deixado muitos consumidores estarrecidos é a 

rescisão unilateral, sem aviso prévio por parte da operadora de saúde. Essa 

situação tem causado enormes transtornos aos pacientes usuários do plano de 

saúde coletivo, quando muitos estão rigorosamente em dia com seus pagamentos. 

Os relatos de diversos consumidores mostram que a rescisão pelas operadoras 

normalmente se dá em usuários que estão em tratamento de doenças crônicas e 

que necessitam de procedimentos de grande complexidade, pois envolvem um 

elevado custo às operadoras. Os usuários normalmente tem seus contratos 

rescindidos na data de aniversário, sem qualquer notificação prévia, seu tratamento 

é suspenso e muitos sequer conseguem contratar outro plano, uma vez que existe 

doença pré-existente e não há aproveitamento de carência.  
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 Este artigo tem por objetivo responder à problemática encontrada 

atualmente dentro da rede privada de saúde, comprovando a deslealdade das 

operadoras de planos de saúde junto aos usuários na modalidade contratos 

coletivos através da rescisão unilateral. Há um sucateamento da rede privada de 

saúde, e cabe a Agência de Saúde Suplementar, fiscalizar e multar de forma 

intensificada o funcionamento das operadoras de saúde. Entretanto, observamos um 

cenário desmotivado, em que prevalece a insatisfação dos usuários, além de 

médicos sendo descredenciados e mal remunerados, com contas médicas glosadas, 

superlotação nos consultórios e hospitais e uma fila infinita para agendamento de 

consultas e procedimentos de pequena, média e grande complexidade. 

 Sendo assim, para atingir o objetivo tratado, essa pesquisa será composta 

de quatro seções. A primeira tem a pretensão de descrever as diferenças quanto as 

modalidades de planos de saúde quanto à sua contratação. A segunda consiste em 

demonstrar que o usuário encontra-se na condição de consumidor, sendo a parte 

mais frágil do contrato e as operadoras de saúde como fornecedor é detentora de 

decisões. A terceira seção objetiva analisar o controle e fiscalização da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar quanto aos abusos cometidos pelas operadoras de 

planos de saúde. E a quarta e última seção aborda como o sistema judiciário se 

posiciona diante dos abusos cometidos pelas operadoras de saúde quanto à 

rescisão unilateral dos contratos coletivos. 

 A metodologia aplicada à pesquisa consiste no estudo bibliográfico e 

jurisprudencial fazendo um paralelo nos Tribunais do Rio de Janeiro, São Paulo, 

Minas Gerais e Rio Grande do Sul, fundamentada no Código de Defesa do 

Consumidor – Lei nº 8.078/90, na Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, na Lei nº 9.656/88 - Lei dos Planos de Saúde e em livros de renomados 

doutrinadores. 

 

1 DIFERENÇAS ENTRE PLANOS DE SAÚDE COLETIVO, INDIVIDUAL E 
FAMILIAR 

 

Entende-se por plano de saúde coletivo um contrato atípico de prestação de 

serviços, sinalagmático, oneroso e formal que se assemelham entre si, objetivando 

um número elevado de adesão e consequentemente a diminuição de preço ao 

usuário. 
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É um contrato de adesão, único e que diferencia-se dos contratos tradicionais 

por apresentar cláusulas rígidas e pré-determinadas, embora com aceitação passiva 

dos contratantes que buscam preços mais acessíveis. 

Neste contexto, explica Marques (2015, p.539.), 

Os contratos de planos de saúde são contratos de longa duração, pois 
ligam diretamente o consumidor e o fornecedor de maneira cativa e por 
longo tempo, assegurando-lhe o tratamento e suportando os riscos. É um 
contrato de obrigação de fazer prestado por terceiro, com uma variedade de 
serviços médicos auxiliares ao beneficiário ou seus dependentes. 
 

Os contratos de plano de saúde coletivo são prestigiados com altos índices de 

adesão e normalmente são celebrados com as organizações profissionais, 

trabalhistas e com sindicatos de diversas categorias, por uma operadora de saúde 

regulamentada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que tende a 

garantir o tratamento médico de doenças especificadas na classificação 

internacional de doenças (CID) em um eventual futuro, sempre buscando manter a 

integridade física e psíquica dos seus usuários. A Resolução Normativa n° 200 de 13 

de agosto de 2009 da Agência de Saúde Suplementar (ANS), altera as Resoluções 

Normativas n° 195, de 14 de julho de 2009 e 162, de 17 de outubro de 2007, 

ressaltando em seu artigo 6º que nos contratos coletivos que comportem uma 

quantidade de beneficiários igual ou superior a trinta vidas não poderá ser exigido o 

cumprimento de carência, desde que o empregado ou servidor solicite seu ingresso 

em até trinta dias após a celebração do contrato pela empresa.  

A contratação do plano coletivo normalmente é feita pela intermediação de 

uma administradora de benefícios, esta, aparece na figura de uma terceira pessoa 

entre o usuário e a operadora de saúde na relação contratual. Administradora de 

benefícios, segundo a Resolução Normativa - RN Nº 196 da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar, de 14 de Julho de 2009, no seu Art. 2°, é a pessoa jurídica que 

propõe a contratação de plano coletivo na condição de estipulante ou que presta 

serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos privados coletivos de 

assistência à saúde, desenvolvendo ao menos uma das seguintes atividades:   

 I – promover a reunião de pessoas jurídicas contratantes na forma do artigo 
23 da RN nº 195, de 14 de julho de 2009. 
II – contratar plano privado de assistência à saúde coletivo, na condição de 
estipulante, a ser disponibilizado para as pessoas jurídicas legitimadas para 
contratar; 
III – oferecimento de planos para associados das pessoas jurídicas 
contratantes; 
IV – apoio técnico na discussão de aspectos operacionais, tais como: 
a) negociação de reajuste; 



 
 

10 
 

b) aplicação de mecanismos de regulação pela operadora de plano de 
saúde; e 
c) alteração de rede assistencial. 
Parágrafo único. Além das atividades constantes do caput, a Administradora 
de Benefícios poderá desenvolver outras atividades, tais como: 
 I - apoio à área de recursos humanos na gestão de benefícios do plano; 
 II - terceirização de serviços administrativos; 
 III - movimentação cadastral; 
 IV - conferência de faturas; 
 V - cobrança ao beneficiário por delegação; e 
 VI - consultoria para prospectar o mercado, sugerir desenho de plano, 
modelo de gestão. 
 

O plano individual ou familiar pode ser contratado diretamente com a 

operadora de saúde, entretanto, é sabido que os consumidores têm encontrado 

diversas dificuldades para sua contratação, uma vez que as operadoras obstam a 

venda desse produto, incentivando corretores de planos de saúde com comissões 

maiores do que aquelas ofertadas com a venda do plano individual ou familiar 

exatamente pelo fato deste ser acobertado de garantias.  

Uma das observações que mais chama atenção do consumidor em relação as 

diferenças entre as formas de contratação está ligado ao valor das mensalidades, 

uma vez que os planos de saúde coletivos não tem seus índices de reajustes 

autorizados diretamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), como 

ocorre nos planos individual e familiar. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, rescisão 

unilateral é algo bastante preocupante e desconfortável para o usuário, talvez, a que 

resulte em maior sofrimento àqueles que utilizam os planos coletivos, que na maioria 

das vezes descobrem tal ocorrência em função de uma necessidade emergencial. 

As recusas de atendimento são constantes mesmo estando o usuário em urgente 

necessidade de atendimento médico.  

Dispõe o art. 473 do Código Civil que a resilição unilateral, nos casos em que 

a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à 

outra parte. Assim, preservando o princípio da boa-fé objetiva, onde ambas as 

partes possam fazê-lo. Nos contratos de adesão não se observa tal feito, tais 

contratos já estão prontos, onde inexiste negociação de cláusulas e regulamentos e 

o usuário dos contratos coletivos mormente são surpreendido com o cancelamento 

unilateral do contrato de plano de saúde. 

Artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor informa que são nulas de 
pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao 
fornecimento de produtos e serviços que:  
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XI – autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que 
igual direito seja conferido ao consumidor. 
 

O art. 13 da Lei nº 9656/1998, parágrafo único, inciso II dispõe que a rescisão 

unilateral do contrato de plano de saúde individual ou familiar é cabível em razão de 

fraude ou inadimplemento de mensalidade por parte do usuário que seja por um 

período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de 

vigência, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o 

quinquagésimo dia de inadimplência. 

O art. 607 do Código Civil informa que o contrato de prestação de serviço 
acaba com a morte de qualquer das partes. Termina, ainda, pelo 
escoamento do prazo, pela conclusão da obra, pela rescisão do contrato 
mediante aviso prévio, por inadimplemento de qualquer das partes ou pela 
impossibilidade da continuação do contrato, motivada por força maior.  
 

Abarca o código civil à cerca do cancelamento motivado no que diz pelo seu 

caráter personalíssimo, nos contratos individuais e familiar pelos usuários de planos 

de saúde. 

. 

2   PLANO DE SAÚDE COLETIVO E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

Os contratos de planos de saúde surgiram com o intuito de salvaguardar as 

preocupações diárias da sociedade civil brasileira. É notório as dificuldades sofridas 

pelos indivíduos que buscam um atendimento de qualidade e um pouco humanitário 

para o tratamento dos diversos tipos de patologia. Trata a Constituição da República 

Federativa do Brasil, na sua carta de 1988, Art. 196 que saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

Faz-se lembrar que nem sempre rapidez e qualidade encontram-se neste 

modelo capitalista de assistência à saúde, que ao longo dos anos aprimoraram-se 

merecendo com isso um total cuidado pelos instrumentos jurídicos que tenha intuito 

de proteger e resguardar os usuários.  

Segundo o IDEC atualmente há no mercado de planos de saúde uma falsa 

idéia de coletivo. Frequentemente, nos deparamos com atitudes de corretores 

indicando aos usuários a adesão em categorias de classe onde sequer o usuário 

faça parte, em determinados casos muitos ofertam a inscrição do usuário no 
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Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, fazendo-os constar como 

microempreendedores sem ao menos orientá-los das consequências. 

 A Constituição da república Federativa do Brasil, o Código de defesa do 

consumidor, a Agência Nacional de Saúde Suplementar e o Ministério Público são 

os instrumentos legais que protegem os usuários atingidos por essa relação jurídica, 

lembrando que o usuário é a parte mais frágil desta relação.  

A medida provisória n° 2177-44 de 24 de agosto de 2001 altera a lei nº 9656 

de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre planos privados de assistência à saúde e 

dá outras providências passando a vigorar com as seguintes alterações: 

Art.16 dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de 
que tratam o inciso I e o § 1º desta lei devem constar dispositivos que 
indiquem com clareza: 
 VII – o regime ou tipo de contratação:  
 “c”, coletivo por adesão. 
 

O decreto lei nº 73/66 e a Associação Brasileira de Medicina de Grupo 

regulavam os planos de saúde privados no Brasil. Atualmente a Lei nº 9656/98 e a 

Agência Nacional de Saúde Suplementar, entidade ligada ao ministério da Saúde 

originária da Lei nº 9961/2000, regulam os planos de saúde no Brasil.  

O usuário de plano de saúde encaixa-se no conceito de consumidor e as 

operadoras de planos de saúde são fornecedores da prestação de serviço.  

Conforme abarca o Código de Defesa do Consumidor. 

Art. 2º do código de defesa do consumidor, diz que consumidor é toda 
pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviço como 
destinatário final.  
Art. 3º do código de defesa do consumidor diz que fornecedor é toda pessoa 
física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os 
entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, 
montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.  
 

A Constituição Federal no seu art. 5°, XXXII, dispõe que todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, sendo dever do Estado promover na forma 

da lei, a defesa do consumidor.  

A Resolução Normativa n° 309/2012, dispõe sobre o agrupamento de 

contratos de planos coletivos empresariais de assistência privada à saúde por 

adesão, firmados após 1º de janeiro de 1999, ou adaptados à Lei nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998, para fins de cálculo e aplicação de reajuste. 
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I - agrupamento de contratos: medida que tem por finalidade promover a 
distribuição, para todo um grupo determinado de contratos coletivos, do 
risco inerente à operação de cada um deles;  
Parágrafo único. O contrato pode perder a condição de agregado ao 
agrupamento caso, posteriormente, deixe de possuir o número elegível para 
o agrupamento, conforme artigo 6º desta Resolução. 
 

           Esta norma tem dado importante enfoque nas relações consumeristas entre o 

intermediário e a operadora de saúde, enfraquecendo a proteção ao consumidor 

final.  

           Importante destacar que a celebração de um contrato deverá será válida se 

respeitado a sua função social, onde as partes diante das cláusulas presentes 

executam os princípios da probidade e da boa-fé (SORMANI, 2015, p.38). De acordo 

com o art. 478 do código civil caput, os contratos de execução continuada ou 

diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com 

extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e 

imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato, entretanto, levando 

em consideração a fragilidade, a vida do usuário nessa relação negocial e o repúdio 

ao enriquecimento sem causa, a rescisão unilateral não é permitida, devendo o 

contratante e a operadora de saúde buscar meios para que o contrato seja 

readequado de forma que os serviços prestados não causem prejuízos a vida e a 

saúde dos usuários. Sendo assim, não há possibilidades de um contrato com 

cobertura hospitalar ser transferido para um contrato ambulatorial. 

Dessa forma, não nos resta dúvida de que os usuários dos planos de saúde 

estão respaldados no ordenamento jurídico brasileiro, mesmo que outrora tenham 

seus direitos violados por abusos na contraprestação dos serviços. O contrato de 

plano de saúde visa o futuro, devendo assegurar o presente imediato para uma 

eventual intercorrência. 

 

3   POSICIONAMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE NOS ABUSOS 

COMETIDOS PELAS OPERADORAS DE SAÚDE NOS CONTRATOS COLETIVOS 

 

A lei 9.961/2000, institui a Agência Nacional de Saúde Suplementar, como 

autarquia integrada ao Ministério da Saúde, abrangendo todo o território brasileiro e 

com sede no Rio de Janeiro, com autonomia em decisões técnicas, tendo como uma 

de suas diversas competências o poder de polícia na fiscalização das operadoras de 

planos de saúde. 
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 Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, na carta de 

1988, no seu art.197 diz que:  

São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder 
Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 
controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de 
terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. 
 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar, tem tomado medidas bastante 

incisivas contra os abusos cometidos pelas operadoras de saúde no que se refere 

aos contratos coletivos que abarca à aplicação de multa como a suspensão da 

comercialização dos planos que não se adequarem as diretrizes recomendadas pela 

agência reguladora. Recentemente incluiu novos procedimentos e medicamentos 

que são de cobertura obrigatória para os planos de saúde, tais medidas entram em 

vigor à partir de janeiro de 2016, assegurando ao usuário um rol maior de cobertura.  

O usuário dos planos de saúde, assim denominados consumidores são 

considerados como grandes riscos para as operadores de saúde. A Agência de 

Saúde Suplementar introduziu através na Resolução Normativa n° 309 o Pool de 

risco para a apuração do reajuste anual dos contratos coletivos com menos de trinta 

vidas, com o objetivo de incentivar a concorrência. Entretanto, a agência reguladora 

não define o percentual de reajuste e o método de cálculo é livre e estabelecido pela 

operadora de saúde, apenas se fazendo constar no contrato como impõe a agência 

reguladora. As operadoras devem agrupar e calcular seus contratos em um reajuste 

único, promovendo assim uma melhor distribuição e equilíbrio dos riscos que 

envolvem os planos de saúde coletivos. O reajuste é anual, ocorrendo entre o mês 

de abril e maio subsequente ao mês de aniversário do contrato. 

Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar serão aplicados três 

percentuais diferentes de reajustes de acordo com a segmentação assistencial ao 

qual o contrato foi vinculado, ambulatorial, hospitalar sem obstetrícia e hospitalar 

com obstetrícia sendo indispensável que a apuração do número de usuários seja 

realizada na data de aniversário do contrato, ressaltando que a variação constante 

no número de usuários aumenta ou diminui o risco, inviabilizando o negócio e 

objetivando a rescisão contratual por parte da operadora.  

Com a súmula normativa 27 a Agência Nacional de Saúde, reforça a 

determinação de que não haverá discriminação na contratação de planos coletivos 

pelas operadoras de saúde, mesmo que este futuramente se torne oneroso para a 
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operadora de saúde, cabendo à esta comprovação do risco e do desequilíbrio 

econômico através do estudo atuarial. 

É vedada a prática de seleção de riscos pelas operadoras de planos de 
saúde na contratação de qualquer modalidade de plano privado de 
assistência à saúde. Nas contratações de planos coletivos empresarial ou 
coletivo por adesão, a vedação se aplica tanto à totalidade do grupo quanto 
a um ou alguns de seus membros. 
 

Os direitos fundamentais quando combinados com o direito privado, sempre 

ampliará a proteção do consumidor e a manutenção do equilíbrio econômico.               

Contrário a este tipo de rescisão unilateral, mesmo havendo uma legislação 

específica que regule os serviços prestados pelas operadoras de saúde e 

objetivando também o direito do usuário de planos de saúde coletivos, o grupo 

amparado no art. 170 V, da Constituição Federal, no capítulo da ordem econômica, 

fundamentada na valorização do trabalho humano e a livre iniciativa, assegura a 

todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados sempre a 

possibilidade de aplicação ao princípio defesa do consumidor. 

 

4     POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL NA RESCISÃO UNILATERAL DOS 

CONTRATOS COLETIVOS  

 

Os planos de saúde hoje contemplam uma gama de usuários em todo o 

território brasileiro, oferecendo diversas modalidades de produtos e serviços que 

contemplam as diversas camadas da sociedade. Há algumas décadas os produtos 

comercializados pelas operadoras de saúde eram itens que apenas uma parte da 

sociedade poderia usufruir, embora tutelado Constituição da República, o acesso a 

saúde era e ainda é de difícil acesso.  

Com o passar dos anos, a elevação do poder aquisitivo e o fácil acesso aos 

trabalhadores das grandes fábricas, surge no mercado um novo modelo de acesso à 

saúde voltado para grandes grupos.  

             Com preços infinitamente acessíveis e com a promessa de redução de 

carência surge os planos de saúde coletivos, abarcando todo um grupo específico 

interessado em fazer parte daquela então parte seleta da sociedade que desfruta 

dos melhores hospitais, médicos e serviços de saúde. Esses contratos ficaram cada 

vez mais evidentes no mercado, pois a agência reguladora não possuía normas que 

pudessem amparar o consumidor, tal qual é o usuário individual. Daí começam à 
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surgir os inúmeros problemas, e o mais doloroso deles para o usuário era o rescisão 

unilateral dos contratos por parte da operadora de saúde. 

Sendo assim, os conflitos envolvendo usuários, grupos sindicais e empresas 

com as operadoras de saúde foram ser resolvidas nos tribunais, onde é pacificado o 

reconhecimento de que as operadoras de saúde são fornecedores de serviço, 

devendo assim, arcar com as responsabilidades inerentes ao usuário, 

resguardando-o como consumidor final. Retratando com clareza o art. 6° da lei 8.078 

de 11 de setembro de 1990 

Art. 6° são direitos básicos do consumidor:  
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos 
comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas 
abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; 
V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações 
desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as 
tornem excessivamente onerosas; 
 

Os usuários dos contratos coletivos de planos de saúde estão amparados 

pelo Código de Defesa do Consumidor como analisamos ao longo de nossos 

estudos, entretanto cada caso deverá ser estudado em parte, trazendo divergências 

nas decisões dos tribunais quanto ao cancelamento unilateral pelas operadoras de 

saúde. O enunciado da súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça diz que aplica-se 

o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. Desta forma, 

tem assim decidido os tribunais no que tange aos conflitos envolvendo as 

operadoras de planos de saúde e os usuários de planos coletivos: 

Apelação cível. Seguros. Plano de saúde. Rescisão de contrato coletivo. 
Possibilidade. Inaplicabilidade do art. 13 da Lei 9.656/98. Impossibilidade de 
manutenção das disposições contratuais de contrato coletivo de forma 
individual para o autor. Demonstrada a existência de previsão contratual 
acerca da possibilidade de rescisão e cumprida a determinação de 
notificação, inexiste óbice à rescisão no caso concreto. Apelo não provido. 
RS(Apelação Cível Nº 70056221278, Sexta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 07/01/2014)  
 

           O julgado acima, refere-se à contrato de plano de saúde coletivo, envolvendo 

a UNIMED (Sociedade Cooperativa de trabalho Médico e Confederação Nacional 

das cooperativas médicas) e o SICREDI (Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão), onde a primeira não suportando os elevados índices do custo hospitalar, 

tentou inúmeras vezes antes do vencimento do contrato chegar a um acordo com a 

SICREDI não tendo sucesso. O usuário em questão tentou migrar para um novo 

contrato da mesma operadora, entretanto os valores cobrados foram impraticáveis. 

Reconheceu neste ato o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que 
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seria inviável aplicar as regras de defesa do consumidor neste caso concreto, bem 

como afastam a previsibilidade da súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, 

alegam ainda que não podem reconhecer a existência de cláusulas abusivas como 

pede o usuário, pois o contrato foi celebrado entre terceiros e que podem ser 

denunciados, sendo entendido tal previsibilidade no art. 473 do código civil, desde 

que haja notificação prévia.  

 Ainda, resolve o Tribunal de Justiça do Rio Grande do sul, o litígio 
envolvendo o Centro Clínico Gaúcho LTDA e o demandante, onde o mesmo fora 
notificado pela demandada de que o convênio firmado com o Sindicato dos 
Comerciários de Guaíba havia sido rescindido. Inconformado ajuizou ação 
solicitando a manutenção do contrato, alegando que não contratou plano de saúde 
coletivo e sim individual e que não é funcionário do Centro Clínico e tão pouco 
dirigente sindical, não sendo possível nesta modalidade de contrato o cancelamento 
unilateral. Entretanto, após prova comprobatória, verificou tratar-se de contrato 
coletivo, onde o demandante realizou o contrato diretamente na sede do sindicato 
dos comerciários de guaíba. A Lei 9656/98, art. 13, § único, II, traz previsão apenas 
aos contratos individuais, o art.6°, III do Código de Defesa do Consumidor, a Súmula 
469 STJ ressalta a possibilidade de cancelamento unilateral, desde que mediante 
notificação prévia. 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE 
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO 
UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PARA RESCINDIR. INAPLICABILIDADE DO 
ART. 13, § ÚNICO, INC. II, DA LEI 9.656/98. POSSIBILIDADE DE 
RESCISÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70043614767, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da 
Silva, Julgado em 04/04/2013) 

 

 A pesquisa também vislumbrou o entendimento na esfera jurisdicional do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, trazendo dois acórdãos para 

melhor explicitar como tem sido tratada a rescisão unilateral por parte das 

operadoras de saúde. 

AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. 
RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO INDEVIDO DO CONTRATO. 
SOBRE A RESCISÃO DO PLANO COLETIVO, NÃO CONCEDEU O 
DIREITO AOS BENEFICIÁRIOS DE OPTAREM PELO PLANO INDIVIDUAL 
OU FAMILIAR. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N° 19, DO CONSELHO DE 
SAÚDE SUPLEMENTAR QUE REGULA AS HIPÓTESES OCORRIDAS A 
PARTIR DO ENCERRAMENTO OU DA LIQUIDAÇÃO DOS PLANOS 
COLETIVOS DE SAÚDE SENTENÇA QUE SE REFORMOU APENAS 
PARA CONDENAR A RÉ A POSSIBILITAR A MIGRAÇÃO DOS 
BENEFICIÁRIOS DO PLANO COLETIVO PARA O PLANO INDIVIDUAL, 
SEM CUMPRIMENTO DE NOVOS PRAZOS DE CARÊNCIA, MEDIANTE 
LIVRE PACTO PELAS PARTES DOS VALORES DAS MENSALIDADES. 
(APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038117-75.2013.8.19.0042. Tribunal de Justiça do 
RJ. Vigésima Terceira Câmara Cível. RELATORA: JDS. DES. MARCIA 
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ALVES SUCCI, Julgado em 24/09/2015) 
 

 

 Trata-se de obrigação de fazer, onde o autor e sua família aderiu ao plano 

de saúde da Golden Cross Assistência Internacional de Saúde S.A, ficando ciente 

do cancelamento do contrato apenas durante uma negativa de autorização para 

cirurgia de urgência, sem ao menos informar ao usuário a possibilidade de migração. 

Ao procurar a operadora foi informado de que o cancelamento ocorreu por motivos 

comerciais, prejudicando o contrato de empresas de pequeno e médio porte, 

havendo cláusula que possibilitaria rescisão imotivada, tendo previsibilidade na lei 

9656/98. O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 1° e 3°, e a súmula 

469 do Supremo Tribunal de Justiça, respalda a relação jurídica, onde o usuário 

neste caso é afrontado pela inobservância de seus direitos fundamentais e do 

princípio da boa-fé objetiva. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO 
DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL ENTRE A 
PREFEITURA ITAPERUNA E A EMPRESA RÉ. IMPOSIÇÃO DE 
RESPEITO PELA EMPRESA DOS PRECEITOS INSCULPIDOS NA LEI 
9.656/98 – ART. 31, DA LEI 9.656/98. DANO MORAL NÃO 
CONFIGURADO. RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO AO 
ABRIGO DO ART. 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
I - Estamos diante de relação consumerista, devendo ser aplicadas as 
normas do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula 469, do 
Superior Tribunal de Justiça - "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor 
aos contratos de plano de saúde"; II - "Os contratos de seguro e assistência 
à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos e de longa 
duração, informados pelos princípios consumeristas da boa-fé objetiva e 
função social, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao consumidor, no 
que tange aos riscos inerentes à saúde, tratamento e segurança para 
amparo necessário de seu parceiro contratual". III - Sem dúvida, o 
rompimento repentino e unilateral do contrato de plano de saúde, seja ele 
coletivo ou individual/familiar, coloca o consumidor em situação de risco e 
insegurança, principalmente no presente caso em que os autores, em sua 
maioria, são pessoas idosas. Conforme afirmado na sentença, “A 
controvérsia, então, diz respeito à relação de consumo tendo por objeto 
contrato envolvendo plano de saúde em grupo celebrado há mais de dez 
anos, aproximadamente, o que não foi negado pela parte ré, frisando-se 
que nenhuma complexidade exige da matéria - que é de direito, sendo que 
os depoimentos prestados nos autos, quando da audiência de conciliação, 
só corroboram a tese autoral, no sentido de existência de contrato de 
adesão, cativo e de longa duração, capaz de criar uma expectativa para o 
segurado, no sentido de perdurar no tempo, mantendo-se com segurança e 
estabilidade a cobertura dos riscos”. Estamos, sem sombra de dúvida, 
diante de relação de consumo, restando clara a situação de vulnerabilidade 
do consumidor. (Apelação Cível n° 0010195-44.2012.8.19.0026. Tribunal de 
Justiça do RJ. Décima terceira câmara cível. Relator Des. Ademir Paulo 
Pimentel, julgado em 26 de agosto de 2013) 
 



 
 

19 
 
             Os contratos de planos de saúde coletivos também chamados de contrato 

de adesão, como enfatiza a ilustre doutrinadora Claudia Lima Marques, é um 

contrato cativo, de longa duração. A ilegalidade da rescisão unilateral de contrato 

coletivo sem ofertar ao usuário a oportunidade de migrar para plano individual nas 

mesmas condições de seu contrato originário é uma afronta a lei de n° 9656/98, que 

no seu artigo 31, engloba o direito dos aposentados que contribuíram com o plano 

de saúde por mais de dez anos. 

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. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, 
de 2001) 
 

             O direito à saúde se sobrepõe ao suposto direito econômico por parte das 

operadoras de saúde. A rescisão de plano de saúde coletivo em função de demissão 

sem justa causa, onde o usuário e seus dependentes buscam migrar para outra 

modalidade de plano, são obstruídas pelo exorbitante aumento do valor das 

mensalidades, tornando o adimplemento impraticável.  

             Isto posto, vejamos o que decide o Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo. 

TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Ex empregado da 
Ford Motor Company do Brasil demitido sem justa causa. Ação cominatória 
para manutenção no plano coletivo. Liminar indeferida. Decisão reformada. 
Presença dos requisitos à concessão da tutela antecipada. Manutenção do 
autor e possíveis dependentes no plano coletivo nas mesmas condições 
vigentes à época do emprego, assumido o pagamento da prestação 
integral. Adoção, por cautelaridade de valor provisório de mensalidade, 
enquanto não coligidos aos autos demonstrativos que atestem o somatório 
das parcelas a cargo do empregador e do empregado durante a vigência da 
relação de trabalho. Adequada exegese do artigo 31 da Lei n. 9.656/98. 
Recurso provido. (Agravo de Instrumento nº 0114705-60.2013.8.26.0000, 
Rel. Des. Piva Rodrigues, 9ªCâmara de Direito Privado, j. 01/10/2013). 
 

             Vale ressaltar que o tratamento dispensado aos planos de saúde coletivo 

pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é diverso, inexistindo regra para 

reajustes. As operadoras de saúde sequer conseguem comprovar através de 

cálculos atuariais os altos índices de reajustes aplicados, principalmente àqueles 

que denotam da migração de usuários de planos de saúde coletivo para planos de 

saúde individual ou familiar.  

Apelação cível. Plano de saúde coletivo. Ainda que exista cláusula 
contratual com previsão de cláusulas de reajustes com base na faixa etária 
ou com o propósito de equilíbrio do contrato, existe necessidade de 
demonstração da existência de desequilíbrio com a onerosidade excessiva 
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para um dos contratantes. Os princípios de ordem pública do Código de 
Defesa do Consumidor integram o contrato para recompor a vulnerabilidade 
existente entre a administradora do plano de saúde e o consumidor. O fato 
de a ANS não haver fixado índice de reajuste para contratos coletivos, não 
significa que para os mesmos devam ocorrer reajustes desproporcionais 
quando comparados aos contratos firmados diretamente com pessoas 
físicas. Apelo desprovido.(TJ-SP Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de 
Julgamento: 06/11/2015, 3ª Câmara de Direito Privado) 3ª Câmara de 
Direito Privado Apelação - 0001032-42.2014.8.26.0069)  
 

           Nos contratos coletivos ou contratos de adesão, as cláusulas contratuais são 

preestabelecidas pela parte economicamente mais forte, onde o usuário apenas tem 

o direito de aceitar ou rejeitar as imposições ali descritas. Infelizmente a descoberta 

de que não foi uma decisão acertada somente é apresentada com o recebimento de 

uma carta, ou diante da negativa de atendimento. Através deste prisma, o Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais tem decido as avenças ali discutidas prestigiando o 

Código de defesa do Consumidor. 

PLANO DE SAÚDE COLETIVO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
- APLICAÇÃO - RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA - 
INADMISSIBILIDADE - CLÁUSULA ABUSIVA - MANUTENÇÃO DO 
CONTRATO.  
- Aos planos de saúde individuais ou coletivos aplicam-se as regras 
previstas pelo Código de Defesa ao Consumidor dada à nítida relação de 
consumo ali existente.  
- A cláusula que faculta à operadora rescindir unilateralmente o contrato se 
denota abusiva por estabelecer vantagem excessiva à operadora sendo, 
portanto, nula conforme disposto no artigo 51, inciso III, do Código de 
Defesa do Consumidor.  
Sobre o tema, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 
CONTRATO COLETIVO DE SEGURO SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. 
CLÁUSULA ABUSIVA. 
A cláusula que faculta à operadora de saúde rescindir unilateralmente o 
contrato, por meio de mera notificação, é abusiva, ainda que igual direito 
seja conferido ao consumidor, pois importa em afronta à boa-fé objetiva e à 
equidade e estabelece vantagem excessiva à fornecedora, tendo em vista 
as peculiaridades do contrato de seguro. 2- O contrato em espécie é 
firmado com o propósito de perdurar no tempo, indefinidamente, e, após 
anos de contribuição, o consumidor não detém qualquer interesse em 
rescindir o ajuste, mas, sim, em vê-lo efetivamente cumprido. (TJMG 11ª 
CÂMARA CÍVEL. Apelação1.0701.11.042311-1/001 0423111-
59.2011.8.13.0701 (1) Relator(a)Des.(a) Paulo Balbino). 
 

           Diante dos fatos narrados e conclusivos pelo ilustre tribunal, mais uma vez 

observamos a eleição pelo código de defesa do consumidor no que tange as 

soluções de conflito envolvendo as operadoras de planos de saúde considerados 

pela doutrina e pela lei como fornecedor e os usuários que são elencados pela lei e 

pela doutrina como consumidor.  

           O usuário como parte mais frágil da relação e por ser beneficiado nas 

condições à ele imposta no momento da adesão e assinatura do contrato, 
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certamente já cumpriu todas as carências pertinentes ao seu modelo contratual, 

encontra-se na fase em que deseja usufruir dos benefícios e de estar coberto diante 

de qualquer sinistralidade que venha lhe confrontar. Este usuário não tem interesse 

em cancelar ou perder seu contrato de plano de saúde e as cláusulas em que são 

previstas vantagem excessiva às operadoras que estas sejam declaradas nulas.  

 

CONCLUSÃO 

 

            No contexto atual, a saúde é um direito fundamental que o estado tende a 

prestar com qualidade a qualquer cidadão brasileiro. Entretanto a realidade é 

bastante diferente. Observamos uma prestação de serviços de saúde precária, 

onerosa, defasada de profissionais e de gestão. Essa realidade embora esteja muito 

claramente visualizada no setor público é muito frequente também nos serviços 

privados. Uma população que hoje se insere em uma fatia da economia um tanto 

quanto privilegiada com emprego, ou que possa dispor de parte de seus 

rendimentos, optam pela escolha de uma saúde privada, mais especificamente 

através da adesão à planos de saúde. Em um primeiro momento essa escolha 

parece um tanto difícil, pelo fato de se ter no mercado uma variedade de operadoras 

de planos de saúde com diversos produtos e com preços variados.  

               A Lei 9656/98, surge com o compromisso de regulamentar todo o setor de 

planos de saúde, exigindo o registro das operadoras e de seus produtos, além 

destas serem obrigadas a comprovar seu equilíbrio e saúde financeira. Passou a 

organizar também, o rol de coberturas e faixa etária, além de abrir um canal junto à 

população para que os usuários possam ter conhecimento dos índices de reajustes, 

das condições de migração, sugestões e reclamação. Porém, com o setor de planos 

de saúde em expansão, surge um novo perfil de usuários de planos de saúde. Os 

microempreendedores, os sindicatos, as associações, e o surgimento de novas 

empresas. Este novo perfil de usuário passou a optar por uma saúde não mais 

pública, e sim privada, que é vendida com a promessa de se ter qualidade, porém 

com preços atrativos, carência reduzida e atendimento em toda localidade. Surgindo 

assim, os planos de saúde coletivo. 

                 Com o crescimento dos usuários de planos de saúde, passou-se a 

observar também, que embora as operadoras obtivessem boa arrecadação, seus 

riscos também aumentavam, pois houve a necessidade de novos credenciamentos 
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médicos e hospitalares. Os custos aumentaram trazendo desequilíbrio financeiro, 

havendo também exigência da Agência Nacional de Saúde Suplementar quanto à 

cobertura de novos procedimentos.   

                 A saúde privada hoje, não é sinônimo de garantia para atendimento 

imediato. O número elevado de usuários que hoje aquecem esse mercado por 

estarem inseridos em planos de saúde coletivo encontra dificuldades para a 

obtenção de atendimento médico, bem como enorme impedimento para autorização 

de procedimentos. Uma simples marcação de consulta com especialista tem fila de 

espera, fato bastante rotineiro porque muitos profissionais estabelecem apenas uma 

quantidade limitada de vagas para atendimento aos usuários de planos de saúde.  

               O fato é que o valor das consultas e procedimentos são muito baixos. As 

operadoras de saúde remuneram mal os prestadores de serviço e com isso tentam 

obter lucro com o alto volume de adesões aos contratos coletivos, entretanto ao 

perceber que determinados usuários encarecem o sistema, aproveitam-se de 

cláusulas abusivas para rescindir o contrato coletivo de plano de saúde.  

               Ao longo da pesquisa, principalmente nas jurisprudenciais, observamos 

que durante a vigência de determinados contratos, muitas operadoras não tinha 

mais interesse em manter tais usuários dentro da modalidade de plano de saúde 

coletivo, muitas sequer apresentavam outra alternativa de contrato, quando traziam 

soluções, era algo que tornava-se economicamente inviável ao usuário levando tais 

distorções para apreciação do poder judiciário e que muitas vezes, principalmente 

nos Tribunais do Rio Grande do Sul, em que muitas decisões, fez-se alusão a Lei 

9656/98 quanto ao cancelamento unilateral dos contratos coletivos de planos de 

saúde.  

           O Superior Tribunal de Justiça, através da súmula 469 pacificou o 

entendimento de que a Lei 8078/90 do Código de Defesa do Consumidor aplica-se 

aos contratos de planos de saúde. O que se observa no cenário atual é que os 

contratos coletivos de planos de saúde representam uma grande fatia das 

demandas judiciais, onde é visto com clareza a realidade dos fatos e tamanho 

desrespeito e o abuso ao consumidor, principalmente por se tratar de um direito 

indisponível que é a vida do cidadão.  

           É óbvio que o pacto celebrado entre as partes certamente não deva ser 

eterno, mas ressalto que as decisões sejam pautadas observando os critérios 
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principiológicos dos contratos, assegurando aos usuários um equilíbrio nesta relação 

consumerista. 
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