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O artigo 30 da Lei n.º 9.656, de 1998, determina que o 

empregado que contribuir para pagamento da mensalidade de plano 

de saúde contratado por sua empresa-empregadora, terá direito de 

permanecer no plano na condição de beneficiário, nas mesmas 

condições de cobertura assistencial que possuía, se for demitido sem 

justa causa. 

A permanência no plano de saúde na condição de beneficiário, 

segundo o parágrafo 1º do artigo 30, será de um terço do tempo em 

que foi beneficiário do plano coletivo empresarial, como mínimo 

assegurado de 6 meses e máximo de 24 meses. 

O ex-empregado demitido sem justa causa terá obrigação de 

custear integralmente o valor das mensalidades e, a manutenção é 

extensiva obrigatoriamente a todo o grupo familiar inscrito quando da 

vigência do contrato de trabalho, conforme determinam o caput e o 

parágrafo 2º do mesmo artigo 30. 

A Resolução Normativa n.º 279, de 24.11.2011, da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar regulamentou os artigos 30 e 31 da 

Lei n.º 9.656, de 1998, de forma detalhada e cuidadosa para apreciar 

e determinar o procedimento em diferentes situações que possam 

ocorrer com os ex-empregados. 

A esse respeito, Bottesini e Machado1 afirma: 

                                                            
1  BOTTESINI, Maury Ângelo. MACHADO, Mauro Conti. Lei dos Planos e Seguros 
Saúde Comentada. 3ª edição, Rio de Janeiro: Gen Forense, 2015, p. 270. 
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A minuciosa regulamentação dos requisitos dos 

planos que devem acolher os ex-empregados e os 

aposentados tem razão de ser porque os filiados é 

que devem suportar sozinhos o custo de 

manutenção do plano ou do seguro privado de 

assistência à saúde, que, no entanto, será 

estipulado pelo ex-empregador. É o que dispõe o 

artigo 20 da RN 279: “O plano privado de 

assistência à saúde exclusivo para ex-

empregados ou exonerados sem justa causa e 

aposentados será financiado integralmente pelos 

beneficiários.” 

 

Cabe ao beneficiário, portanto, o pagamento integral da 

mensalidade, porém o grupo formado pelos ex-empregados e 

aposentados deverá ser tratado de forma unificada para fins de 

apuração de reajuste, nos termos do que determina o artigo 21 da 

Resolução n.º 279, de 20211, da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar. 

Um dos objetivos da proteção aos ex-empregados e também 

aos aposentados é permitir que permaneçam no mesmo plano para 

utilizar os mesmos médicos, hospitais, laboratórios e, também que 

não tenham que se submeter a novos prazos de carência que possam 

vir a ser exigidos quando da contratação com nova operadora de 

saúde. 

Uma situação que enseja bastante preocupação para os ex-

empregados é a rescisão do contrato de saúde suplementar entre o 

ex-empregador e a operadora de saúde. Muitos ex-empregados que 

ainda estavam no prazo legal para manutenção do plano entenderam 

que era lícito prosseguir na contratação apesar da rescisão entre a 

empresa ex-empregadora e a operadora de saúde até então 

contratada. Muitas demandas judiciais foram ajuizadas para tentar 
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garantir a continuidade do ex-empregado e, com certeza, muitas 

delas tiveram decisões positivas para os interesses dos ex-

empregados. 

Recentemente, 23 de novembro de 2020, o Superior Tribunal 

de Justiça decidiu o Agravo Interno no Recurso Especial 

2020/0141620-7, tendo por Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, 

da Terceira Turma daquele tribunal, e entendeu que: 

 

Ementa 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

PLANO DE SAÚDE. 1. MANUTENÇÃO DE EX-

EMPREGADO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE 

COBERTURA. CONTRATO ORIGINÁRIO 

RESCINDIDO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 2. 

BENEFICIÁRIO EMTRATAMENTO. QUESTÃO NÃO 

DEBATIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS 

SÚMULAS 282 E 356/STF. 3. AGRAVO INTERNO 

IMPROVIDO. 1. Com efeito, de acordo com a 

jurisprudência desta Corte, "não se garante ao 

ex-empregado o direito à manutenção de plano de 

saúde vigente durante o contrato de trabalho 

quando há rescisão de contrato de plano de saúde 

coletivo entre a empregadora estipulante e a 

operadora" (AgInt no REsp 1.686.240/SP, Rel. 

Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador 

Convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, 

julgado em 21/08/2018, DJe de 27/8/2018). 2. A 

questão relativa ao fato de o beneficiário do plano 

de saúde encontrar-se em tratamento não foi 

debatida na origem, o que impede o seu 

conhecimento neste momento processual, em 
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virtude da ausência de prequestionamento. 

Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Agravo 

interno improvido. 

 

E destaca o acórdão: 

 

No caso em exame, embora o agravante tenha 

preenchido os requisitos exigidos pela Lei 

9.656/1998, o contrato entre a agravada e a ex-

empregadora foi rescindido e, desse modo, 

extinta a relação jurídica que embasava a 

permanência do ex-empregado no plano de saúde 

com as mesmas condições de cobertura 

anteriormente estabelecidas.  

Ademais, constata-se que a tese recursal acerca 

de que a dependente do agravante no plano de 

saúde encontra-se atualmente em tratamento de 

saúde não foi expressamente debatida pelo 

Colegiado estadual.  

O prequestionamento é exigência inafastável 

contida na própria previsão constitucional, 

impondo-se como um dos principais pressupostos 

ao conhecimento do recurso especial. Incidem ao 

caso os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do 

Supremo Tribunal Federal. 

 

De fato, se o direito do ex-empregado em permanecer no plano 

de saúde decorre da existência de um contrato entre seu ex-

empregador e a operadora de saúde e esse contrato deixa de existir, 

é consequência jurídica que extinta a relação principal as acessórias 

também o sejam.  
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Determina a ANS que o grupo formado por ex-empregado e 

aposentados deva ser tratado de forma unificada, sem qualquer tipo 

de segregação, inclusive para cálculo do reajuste, o que inviabiliza no 

âmbito técnico-atuarial que eles constituam um grupo à parte e 

possam prosseguir na contratação de forma em separado. 

A decisão respeita os fundamentos técnicos e jurídicos que 

sustentam as relações contratuais no âmbito da saúde suplementar 

que, como se sabe, são bastante diversas dos fundamentos que 

sustentam a saúde pública que prevê acesso universal e igualitário 

para todos os brasileiros e estrangeiros residentes regularmente no 

país. 

Na saúde suplementar devem ser respeitadas as regras técnicas 

e jurídicas de respeito ao mutualismo e ao equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos, o que nem sempre permite que situações 

como a analisada neste texto sejam contempladas com a 

continuidade da contratação por inexistirem bases técnicas e jurídicas 

que possam sustentar o desejo dos ex-empregados. 

A decisão do STJ nos convida a conhecer, estudar e refletir de 

forma aprofundada sobre bases técnicas e jurídicas dos contratos de 

saúde suplementar no Brasil.  

 


