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O contrato é o principal instrumento jurí-
dico para realização de trocas em uma 
sociedade de consumo. Trata-se de uma rica 
expressão do conhecimento e da capacidade humana 
de conceber instrumentos para vida em sociedade. 
Por isso, o instituto jurídico do contrato é intensa-
mente disciplinado nos ordenamentos jurídicos de 
todo o mundo.

No entanto, apesar de sua importância social, a relação 
contratual passa por inúmeros desafios. O principal 
deles está em sua efetividade, isto é, na sua capaci-
dade de assegurar os resultados que foram pactua-
 dos pelas partes contratantes. Trata-se de um desafio 
global, acentuado em algumas economias e mitigado 
em outras.

No caso do Brasil e em especial dos planos de assis-
tência à saúde, o desafio do respeito e da segurança 
jurídica da relação contratual é bastante acentuado. 
A judicialização da saúde, tanto pública como pri-
vada, é retrato de um mesmo contexto contratual. Ela 
revela uma crise dos instrumentos contratuais, dos 
mecanismos institucionais e mesmo das circunstân-
cias em que sua aplicação é realizada.

“Justiça não é apenas a forma correta de distribuir as coisas. 

Ela também diz respeito à forma certa de avaliar as coisas”

Michael J. Sandel, Justiça1.

1  SANDEL, Michael J. Justiça. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. p. 323.
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Por isso, o exame do contrato de planos de assis-
tência à saúde se justifica. Mais ainda, compartilhar 
reflexões críticas pode contribuir para a descoberta 
de novos espaços de compreensão do fenômeno e, 
com isto, inaugurar debates inovadores para a socie-
dade e suas instituições, públicas ou privadas.

Vive-se em uma sociedade complexa e, por isso, a 
análise da relação contratual não pode ser reali-
zada apenas com o exame das fontes jurídicas que 
fundamentaram sua produção. É assim porque as 
fontes normativas, entendidas como a lei, a doutrina 
e a jurisprudência, não são suficientes para fornecer 
o conjunto racional de regras para compreender a 
experiência jurídica contratual das relações de troca 
e, em especial, dos planos de saúde suplementar.

De outro lado, a atual compreensão do contrato é 
um reflexo da projeção de modelos passados, que 
podem ser atualizados. As transformações da socie-

As transformações da sociedade e dos seus 
mecanismos de produção e distribuição 
de riquezas sofreram profundas alterações 
que nem sempre são alcançadas pela 
teoria do contrato atualmente aplicada.
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dade e dos seus mecanismos de produção e distri-
buição de riquezas sofreram profundas alterações 
que nem sempre são alcançadas pela teoria do 
contrato atualmente aplicada. A imagem da relação 
contratual, isto é, a maneira como olhamos e ideali-
zamos o contrato, é clássica e remete para um con-
texto fático que não existe mais, porque a sociedade 
se alterou profundamente.

Por isso, a força obrigatória dos contratos, apesar de 
sua farta previsão normativa, nem sempre é assegu-
rada. Não se trata de situações em que houve abuso 
ou excesso, pois nestes casos, a própria legislação se 
encarrega de interditar seus efeitos. 

A percepção de insegurança sobre as regras e 
os direitos existentes, ainda que provocada por 
fatos isolados, também contribui para instituir 
desconfiança, medo e respostas inadequadas 
para toda sociedade. 

Contratos de Plano de Saúde

Não há apenas um único elemento provocador deste 
quadro de insegurança jurídica. É possível consi-
derar inúmeros eventos e circunstâncias que se cor-
relacionam e que resultam neste quadro. Ele não é 
positivo para os consumidores e nem para as opera-
doras. A percepção de insegurança sobre as regras 
e os direitos existentes, ainda que provocada por 
fatos isolados, também contribui para instituir des-
confiança, medo e respostas inadequadas para toda 
sociedade. Sem confiança no outro e esperança, não 
é possível se alcançar o desenvolvimento, a proteção 
do consumidor e a adequada assistência à saúde.
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Como obter  
confiança nas  
relações contratuais?

Qual a origem  
da insegurança jurídica?

Por que a lei  
e o contrato possuem  
uma baixa deferência?

Como alcançar  
a segurança satisfatória 
para que a sociedade possa 
avançar em cidadania e 
desenvolvimento?

4
3
2
1
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Estas são algumas questões que orientaram este tra-
balho, que, mesmo sem ter a pretensão de responder 
aos questionamentos, contribuirá com o debate e a 
reflexão que possam auxiliar na construção de res-
postas possíveis e justas para toda sociedade.

São necessários novos espaços de compreensão jurí-
dica da relação contratual. Novas perspectivas que 
promovam uma conciliação de temas convergentes 
e com eles uma releitura dos institutos contratuais 
clássicos. Pretende-se o exame em linhas gerais, sem 
se concentrar na especificidade de cada contrato de 
prestação de serviços de assistência à saúde.

Assim, a releitura da relação contratual examina o 
contexto histórico dos planos de saúde, no âmbito de 
uma teoria tridimensional do direito. Com ela, é pos-
sível compreender o direito não apenas reduzido a 
normas ou leis, mas considerar o contexto fático em 
que a lei foi aplicada e os valores que ela representa.

O propósito é permitir uma atualização dos fatos 
históricos e contextuais e, com isso, permitir uma 
reflexão crítica sobre a aplicação da norma e o con-
junto de valores que ela representa ou que se pre-
tende representar. 

Contratos de Plano de Saúde

A releitura da relação contratual examina o contexto 
histórico dos planos de saúde, no âmbito de uma 
teoria tridimensional do direito. Com ela, é possível 
compreender o direito não apenas reduzido a normas 
ou leis, mas considerar o contexto fático em que a lei 
foi aplicada e os valores que ela representa.
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Outro tema tratado é a relação entre a Saúde Suplementar 
e o Sistema Único de Saúde. Fonte de muitas controvér-
sias, o objetivo é propor algumas distinções que permitam 
sua compreensão e aplicação prática. O sistema de saúde 
é complexo e, em certa medida, distinto dos modelos exis-
tentes em outros países. No caso brasileiro, não há uma 
preponderância de um setor sobre o outro. O setor público 
e o privado são interdependentes, não excludentes.

O texto discorre, ainda que brevemente, sobre o fenômeno 
contratual e seus conceitos, as suas etapas de desenvol-
vimento e como tem sido sua articulação com a realidade. 
Em seguida são abordados institutos específicos do con-
trato de planos de saúde, tendo em vista se tratar de uma 
modalidade contratual altamente regulada, típica, com 
obrigações e direitos previstos nas leis. 

O contrato de assistência à saúde é um 
contrato típico porque suas obrigações e 
direitos estão previstos na Constituição e 
no sistema privado, especificamente no 
microssistema de saúde suplementar.

Compreende-se o contrato como uma poderosa ferra-
menta para realização da cidadania e do desenvolvi-
mento. Isto porque quando ele regula os interesses dos 
contratantes, assegurando incentivos adequados e equili-
brados, ele permite a realização de seu objeto contratual 
e a satisfação das partes contratantes. Neste contexto foi 
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considerado o modelo teórico formulado por Ian Macneil, que permite tratar o 
fenômeno contratual como uma relação, inserida em um contexto concreto e não 
de forma abstrata, formal e artificial. 

Na parte especial, o trabalho foi realizado com o exame do sistema jurídico da 
saúde suplementar. Como se trata de um exame jurídico, a primeira fonte refe-
renciada foi a Constituição de 1988, seguida do Código Civil, como a origem do 
sistema privado das relações contratuais com os seus microssistemas de saúde 
suplementar e defesa do consumidor. Ou seja, nesta parte serão feitas conside-
rações sobre a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor e as Leis 
nº 9.656/98 e nº 9.961/00, além de outras normas da ANS. 

O contrato de assistência à saúde é um contrato típico porque suas obrigações e 
direitos estão previstos na Constituição e no sistema privado, especificamente no 
microssistema de saúde suplementar. Entretanto, merecem uma análise tópica os 
impactos temporais decorrentes da edição do marco legal de saúde suplementar, que 
é a Lei nº 9.656/98. O marco legal não produziu efeitos para os contratos celebrados 
antes de sua edição. Com isto, o sistema contratual de saúde suplementar convive 
com contratos antigos, adaptados e novos. Eles possuem características próprias e 
diferenças que foram examinadas e destacadas. 

O objeto da relação contratual é a assistência à saúde, complexo e altamente 
sensível para sociedade. Sua natureza é altamente regulada e seu conteúdo é 
predeterminado pelas normas regulatórias. Por isto, na parte final deste trabalho, 
as considerações foram sobre a natureza e o conteúdo dos contratos de plano 
de saúde, com ênfase na cobertura assistencial e na formatação do produto por 
meio da discriminação 

a) das cláusulas contratuais obrigatórias e facultativas e 

b) das exclusões permitidas em lei. 

O sistema de saúde é único e é responsabilidade do Estado. Sua prestação, con-
forme prevista na Constituição, é livre para iniciativa privada. Assim, no capí-
tulo final examinam-se os elementos necessários às cláusulas contratuais que 
permitam a livre atividade empresarial das operadoras em consonância com o 
ordenamento jurídico vigente. 

Contratos de Plano de Saúde
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dos Planos de Saúde
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O contrato de Plano de Saúde tem uma história e 
ela pode nos ajudar a compreender de forma mais pro-
funda seus efeitos jurídicos na medida em que a experiência 
jurídica2 sempre incide sobre um contexto fático e sua apli-
cação representa um valor para o aplicador, para as partes 
contratantes e, de uma forma geral, para toda a sociedade.

Sua relevância está na possibilidade de compreender os vários 
momentos de alteração que transcorreram ao longo de um 
determinado tempo. A mudança de modelo de saúde, por 
exemplo, foi profundamente alterada pela Constituição de 1988. 

Embora o tempo cronológico corresponda a três décadas, 
a impressão, imagem e o conceito podem ainda estar no pas-
sado. Por isso, a análise da história particular é importante, 
pois é ela que permite identificar uma interdição ou rigidez de 
um conceito. Sem esta identificação não é possível perceber 
a necessidade de nova contextualização dos fatos diante de 
novos tempos, necessidades e circunstâncias.

Como afirma Philipe Ariès, “a história particular existe à 
medida que ela é a mudança recusada no interior da mudança 
universal”3, conhecê-la e refletir sobre ela é uma forma de 
nos atualizarmos e com isto emprestar uma razão na inter-
pretação e aplicação justa dos instrumentos jurídicos e em 
especial, dos contratos.

2 REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 526.
3 Idem. p. 328.

“A história particular existe à medida que ela é a mudança 
recusada no interior da mudança universal”

Philipe Ariès
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A saúde como um direito básico do cidadão só foi 
ocorrer no século XX, com a edição da Constituição de 
1988. Até este período, os serviços de saúde eram exclu-
sivos para aqueles que podiam suportar seus custos, 
ou que contribuíam com o sistema de previdência 
social e possuíam contrato de trabalho, ou ainda, nos 
casos de atendimento por caridade ou benemerência.

A saúde como um direito básico do cidadão 
só foi ocorrer no século XX, com a edição da 
Constituição de 1988. 

Na perspectiva da história particular, a memória da 
saúde como sendo uma ação de caridade ou beneme-
rência é marcante e forma uma concepção que dis-
socia a prestação do serviço de saúde com a relação 
contratual ou empresarial. Do mesmo modo, a saúde 
prestada para aqueles que contribuíam com o sis-
tema de previdência, não exigia do cidadão-consu-
midor a negociação contratual do serviço. Os valores 
eram descontados na folha de pagamento, mas não 
se negociava as condições de serviços ou valores  
de remuneração.

A contratualização individual representa uma nova 
experiência no contexto social e valorativo do país. 
A saúde não era objeto de contrato, mas uma ação de 
solidariedade, fraternidade ou de responsabilidade 
de um terceiro – empresa ou Estado. 
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O que merece a nossa reflexão é considerar o quanto 
esta conformação de bem público em um “sistema 
monárquico”, cuja gestão não contava com a parti-
cipação da sociedade, contribuiu para nossa per-
cepção sobre a responsabilidade pela gestão da 
assistência à saúde. 

O ponto mais sensível aqui e que precisa ser conside-
rado é o longo processo histórico em que a sociedade 
ficou afastada de decisões sobre a gestão contratual da 
saúde, em contraste com o processo histórico-cultural 
de outros países, europeus ou da América do Norte. De 
uma certa maneira, este contexto nos auxilia a compre-
ender a atual dimensão dos conflitos existentes, que 
muitas vezes se recusa a debater a natureza contratual 
desta relação, isto é, os limites existentes e as possí-
veis convergências do seu objeto – a saúde individual e 
coletiva da sociedade brasileira.

A contratualização individual representa 
uma nova experiência no contexto social e 
valorativo do país. A saúde não era objeto 
de contrato, mas uma ação de solidariedade, 
fraternidade ou de responsabilidade de um 
terceiro – empresa ou Estado.

Saúde Suplementar no Brasil
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O acesso aos serviços de assistência à saúde 
na perspectiva do cidadão-consumidor 
comporta uma visão simplificada que resume o sis-
tema de saúde a apenas três hipóteses. Na primeira, 
o cidadão utiliza o serviço na rede de atendimentos 
do Sistema Único de Saúde e por não realizar o paga-
mento, trata-se da saúde pública; a segunda, quando 
ele contrata um plano ou seguro privado de saúde 
suplementar, logo, trata-se da saúde suplementar; e 
finalmente a terceira, quando o próprio cidadão-con-
sumidor contrata e paga diretamente pelo serviço 
de assistência à saúde. Neste caso, não há sistema 
algum, porque não houve a utilização dos serviços do 
Estado ou mesmo de algum intermediário.

Embora o critério utilizado possa ser considerado cor-
reto, ele não é a melhor forma de se estabelecer uma 
relação entre a saúde suplementar e o Sistema Único 
de Saúde. É assim porque esta relação não pode ser 
definida apenas em termos de forma de pagamento 
ou financiamento da saúde. A relação entre o SUS 
e a saúde suplementar é mais ampla, complexa e 
necessária, comportando inúmeras outras questões 
que afetam diretamente a concretização ou inter-
pretação das relações contratuais existentes.

Há um regime constitucional da saúde, isto é, a Carta 
de 1988 estabeleceu um sistema para o direito à saúde, 
com princípios e diretrizes que funcionam como fonte 
de existência e validade de todas as demais regras 
produzidas no ordenamento jurídico. Em outras pala-
vras, as leis, decretos, resoluções e todos os demais 
atos normativos, inclusive os contratos, retiram da 
Constituição da República todos os seus fundamentos 
de validade e existência.
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Por isso, pode-se apontar o risco interpretativo de se 
desconsiderar o regime constitucional da saúde para 
se interpretar ou estabelecer cláusulas contratuais de 
prestação de assistência à saúde. A interpretação que 
se funda apenas na lei ou resolução pode resultar em 
uma inadequação constitucional. Com isto, deixa-se 
de realizar os valores, regras e princípios pactuados 
pela sociedade. 

O direito à saúde não é realizado apenas pelo uso do 
SUS, plano ou seguro de saúde ou pagamento do seu 
médico ou hospital. Ele é realizado quando o cidadão-
consumidor goza de saúde e qualidade de vida e não 
apenas quando perde sua saúde ou mesmo quando 
procura os mecanismos curativos para restabelecer 
sua integridade físico-psíquica. O direito à saúde 
é também exercido quando o cidadão goza de paz 
social e sente-se inserido em uma sociedade que o 
suporta nos vários momentos de sua vida.

É possível considerar que a relação entre 
saúde suplementar e o Sistema Único de 
Saúde faz parte do programa constitucional 
de seguridade social, com o objetivo 
específico de realizar o direito à saúde dos 
cidadãos-consumidores.
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4  MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2003. p. 664.

Por isso, a primeira acepção constitucional do direito à 
saúde deve ser sua compreensão como parte de uma 
estrutura de seguridade social. Haverá o direito à saúde 
quando esta rede de seguridade social cumprir com seus 
objetivos, que não se resume ao serviço de assistência 
à saúde, mas, também, às ações de previdência e assis-
tência social. A seguridade social declara como objetivos 
assegurar a universalidade de cobertura e atendimento, 
garantir a uniformidade e equivalência de benefícios, a 
irredutibilidade do valor dos benefícios pagos, a garantia 
da equidade na forma de participação no custeio dos 
programas sociais, a diversidade da base de financia-
mento e a gestão democrática e descentralizada4.

O contrato de assistência à saúde realizada pelas opera-
doras não tem como propósito realizar a previdência ou 
a assistência social, no sentido estrito. Mas, elas repre-
sentam parte do sistema de saúde e contribuem para 
que os objetivos da seguridade social sejam realizados.

Deste modo, é possível considerar que a relação entre 
saúde suplementar e o Sistema Único de Saúde faz parte 
do programa constitucional de seguridade social, com 
o objetivo específico de realizar o direito à saúde dos 
cidadãos-consumidores.

Para realizar os objetivos da seguridade social, a Carta 
de 1988 estabeleceu regimes próprios para saúde, pre-
vidência e assistência social. Em relação à saúde, como 
foi possível observar no capítulo anterior, houve uma 
grande transformação de modelos. O direito à saúde foi 
reconhecido como sendo de todos os brasileiros e foi 
atribuído ao Estado a sua realização.

Saúde Suplementar e Sistema Único de Saúde
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Para que o Estado realize este direito, a Carta de 1988 
estruturou uma matriz constitucional, composta por 
um conjunto normativo de princípios e regras. Dentre 
eles, instituiu o que se denominou de Sistema Único de 
Saúde, conforme previsão do art. 198: “As ações e os ser-
viços públicos de saúde integram a rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único (...)”. 

Assim, o Sistema Único de Saúde compreende todas as 
ações e serviços públicos de saúde. Por isso, é possível 
considerar que a saúde suplementar é parte do sistema 
de saúde, está nele contido. Para Ingo Wolfgang Sarlet5, 
o sistema único de saúde é o regime que contempla 

Estruturou uma matriz constitucional, composta 
por um conjunto normativo de princípios e 
regras. Dentre eles, instituiu o que se denominou 
de Sistema Único de Saúde, conforme previsão do 
art. 198: “As ações e os serviços públicos de saúde 
integram a rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único (...)”.

Carta de 1988

5 SARLET, Ingo Wolfgang. O Sistema Único de Saúde como garantia constitucional fundamental. CANOTILHO, J. J. 
Gomes et al. In: Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Ed. Saraiva/Almedina – Série IDP, 2013. p. 1939. 
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todos os serviços de assistência e ações de saúde, independentemente de serem 
públicos ou privados, mantendo uma única política, diretriz e comando. 

Fazer parte do Sistema Único de Saúde implica em observar suas políticas, dire-
trizes e comandos. A política de saúde é única, “o atendimento deve ser inte-
gral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo aos serviços 
assistenciais”6. No entanto, os desafios são grandes porque é necessário saber 
como podem ser elaboradas as políticas de saúde, quais seriam elas e, já que 
os recursos são limitados, seja no âmbito público ou privado, como se dariam as 
escolhas para realização constitucional do direito à saúde. 

Usualmente, a organização e o funcionamento dos sistemas de saúde são exami-
nados nas suas quatro funções básicas: 

a) formulação e planejamento das políticas de saúde, 

b) financiamento das ações de saúde, 

c) prestação de serviços de saúde e 

d) regulação e coordenação do setor. 7 

A formulação e o planejamento das políticas de saúde são realizados pelo Estado, 
que é quem detém competência constitucional para sua execução. Do mesmo modo, 
as funções de regulação e coordenação do setor de saúde (art. 197, CF). Logo, não 
é atribuição dos serviços privados de saúde realizar esta atividade. Este limite não 
impede que exista uma colaboração e articulação entre eles. A própria constituição 
estabelece a participação da sociedade na elaboração das políticas de saúde. 

Outro ponto importante está na vinculação dos serviços de saúde suplementar ao 
que for estabelecido pela formulação e planejamento das políticas de saúde. No 
entanto, para que a política seja executada é necessário que exista alocação suficiente 
de recursos. Reside aqui o ponto sensível e que tem suscitado inúmeros conflitos no 
setor de saúde, tanto no regime de serviços públicos, como privados de saúde. 

6  Cf. art. 198 da Constituição Federal.
7  CECHIN, José, op. cit., p. 49.

Saúde Suplementar e Sistema Único de Saúde
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Trata-se de uma questão complexa, que não pode ser simplificada ou reduzida a 
posições ideológicas. A política de assistência à saúde, realizada com a partici-
pação democrática da sociedade, pode estabelecer como deverá ser o serviço de 
saúde. Deve, entretanto, considerar as condições de financiamento para que elas 
possam ser realizadas, tanto no âmbito público, como no privado. Muitas vezes, 
o desafio não está no nível de serviço de saúde desejado, mas na capacidade do 
sistema em realizar sua implementação.

A experiência da saúde suplementar revela que a implementação gradual e 
assistida de novos exames, tratamentos, entre outros, tem assegurado tanto a 
realização da política como a viabilidade do financiamento dos serviços pelos 
consumidores-contratantes. Neste caso, observa-se que a manutenção do equi-
líbrio econômico-financeiro é vital para que a política possa ser realizada8. 
Importante registrar que, no caso do setor privado, o financiamento ocorre pelos 
próprios contratantes dos serviços, juntamente com a atividade empresarial da 
operadora ou seguradora.

Assim, a saúde suplementar deve observar as políticas de saúde estabelecidas 
pelo Sistema Único de Saúde, mas a política deve considerar os desafios da 
implementação, assegurando o equilíbrio econômico-financeiro que sustentará 
a realização da política. Importante registrar que não se trata do equilíbrio das 
operadoras, mas do equilíbrio da atividade da empresa e dos consumidores-con-
tratantes. O conceito de equilíbrio financeiro não dialoga com a ideia de abuso 
ou excesso. 

Embora não exista uma fórmula objetiva para sua realização, importante notar 
que o tema precisa ser enfrentado com todos os seus aspectos, não sendo 
possível romper sua integridade. Em outras palavras, a política de saúde deve 
almejar a preservação da vida, mas não pode desconsiderar a forma e os meios 
que serão utilizados para a realização dos direitos. Não se trata de um outro pro-
blema, ou ainda de responsabilidade ou interesse do outro. É preciso  preservar a 
integridade do sistema de saúde, pois ele é único e afeta toda a sociedade.

8 A população brasileira será mais idosa e o pacto intergeracional precisará ser revisto, do mesmo modo, as 
formas de financiamento sustentável para se atingir aos patamares esperados da assistência à saúde no Brasil.
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9 ZIPPELIUS, Reinhold. Filosofia do direito. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 54

10 GREGORI, Maria Stela. Planos de Saúde – A ótica da proteção do consumidor. 2.ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010.

Saúde Suplementar e Sistema Único de Saúde

A relação entre sistema único de saúde e saúde suple-
mentar foi bastante conflitiva na primeira década de 
vigência da Lei nº 9.656/98, que instituiu o microssis-
tema de saúde suplementar10. No entanto, a assistência 
à saúde expressa um contexto de interdependência, isto 
é, o Sistema Único de Saúde, coordenado pelo setor 
público, realiza inúmeros contratos e convênios com o 
setor privado de saúde. Do mesmo modo, o setor privado 
também contrata com o setor público. O colapso em um 
dos setores afetaria negativamente o outro.

Nos últimos anos, a interdependência tem ficado cada 
vez evidente e com isso inaugura-se a possibilidade de 
ações cada vez mais cooperativas entre o setor público 
e privado da saúde, pois ao fim e ao cabo eles integram 
um mesmo e único sistema. A cooperação entre eles é 
uma atualização conceitual importante para o direito, 
pois os conflitos do passado podem nos orientar na 
construção de soluções contratuais bem-sucedidas com 
resultados positivos para toda sociedade.

“a história do direito é a história dos problemas 

jurídicos e das tentativas de os resolver. Ela pode 

ensinar como é que noutros tempos se superaram 

problemas semelhantes e em que medida estas soluções 

foram bem-sucedidas ou fracassaram”. 

Zippelius9



os contratos de  
Planos de Saúde
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Os contratos de saúde suplementar com-
preendem tanto o plano de saúde, como 
também o seguro saúde11. Ambos são relações 
jurídicas contratuais, mas diferem entre si em razão 
do regime jurídico em que se encontram. 

No primeiro caso, as operadoras de planos de saúde 
oferecem ao beneficiário a utilização de rede assis-
tencial própria ou contratada, que pode ser composta 
por profissionais de saúde, hospitais, laboratórios e 
clínicas. O objetivo é a prestação do serviço de forma 
direta ou indireta.

No caso de seguro saúde, as seguradoras especia-
lizadas pagam diretamente aos prestadores inte-
grantes de uma rede, em nome dos segurados que 
se beneficiam dos serviços assistenciais. Neste caso, 
as seguradoras não precisam dispor de rede própria, 
mas são obrigadas a prever opção por livre escolha, 
permitindo aos segurados a escolha de prestadores 
não referenciados, hipótese em que o beneficiário 
receberá reembolso das despesas no prazo de 30 
dias e de acordo com os limites estabelecidos em 
contrato. Embora o serviço compreenda o acesso à 
assistência à saúde, no caso de seguros, o propó-
sito é assegurar o risco patrimonial envolvido pelos 
custos decorrentes da recuperação da saúde.

Os Contratos de Planos de Saúde

11  CECHIN, José. A história e os desafios da saúde suplementar: 10 anos de regulação. São Paulo: Saraiva, 2008.

Os contratos de saúde suplementar compreendem 
tanto o plano de saúde, como também o seguro saúde.
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Modalidades
Medicinas e odontologias de grupo

O beneficiário do plano tem a sua disposição uma estrutura própria ou 
contratada pela medicina de grupo – profissionais de saúde, hospitais, 
laboratórios e clínicas. No caso das odontologias de grupo, a comercia-
lização está restrita aos serviços exclusivamente odontológicos, para 
pessoa física ou jurídica, e podem consistir em redes de serviços pró-
prias ou, ainda, contratar terceiros para sua execução.

Seguradoras especializadas em saúde 

As seguradoras especializadas em saúde tem por obrigação oferecer 
contratos com livre escolha e reembolso.

Cooperativas médicas e  
cooperativas odontológicas
De acordo com a Lei 5.764/71 (Lei das Cooperativas), há instituição de 
associação autônoma de pelo menos 20 pessoas que se unem volun-
tariamente em uma sociedade coletiva e de interesse comum de pres-
tação de assistência à saúde. Elas podem comercializar planos de 
saúde para pessoa física ou jurídica, constituir uma rede de serviços 
própria ou contratar terceiros.

DE OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE
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Filantropias

Temos entidades sem fins lucrativos que operam planos de saúde e 
possuem certificado de entidade beneficente de assistência social emi-
tido pelo Conselho Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS) 
ou declaração de utilidade pública estadual ou municipal junto aos 
Órgãos dos Governos Estaduais e Municipais.

Autogestões

De uma forma geral, é possível considerar que são as operadoras que 
oferecem planos de assistência à saúde a um grupo fechado de pes-
soas, que obrigatoriamente devem pertencer à mesma classe profis-
sional ou terem vínculo com a empresa instituidora e/ou patrocinadora 
e/ou mantenedora da operadora de planos de assistência à saúde.

Administradoras de benefícios

Que ofertam a contratação de plano coletivo na condição de estipulante 
ou prestam serviços para contratantes de planos coletivos, sendo que 
não poderão atuar como representante, mandatária ou prestadora de 
serviço da operadora de plano de saúde, nem executar quaisquer ati-
vidades típicas da operação de planos privados de assistência à saúde.

DE OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE
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Embora sejam seis modalidades de atuação das ope-
radoras de planos de saúde, é possível apontar alguns 
elementos do contrato de assistência à saúde comum 
a todas elas. Assim, neste capítulo, serão abordadas 
as características do contrato de planos de saúde e 
seus institutos próprios: o mutualismo, o pacto inter-
geracional, a seleção adversa e o risco moral. 

12 Para Pontes de Miranda, os contratos bilaterais são: “aqueles contratos em que cada um dos figurantes 
assume o dever de prestar para que outro ou outros lhe contraprestem”. MIRANDA, Pontes de. Tratado de 
Direito Privado. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1959. p. 96.

As características do contrato de planos de  
saúde: bilateralidade, onerosidade, aleatoriedade  
e formalidade.

Os contratos de planos de saúde, individual ou cole-
tivo, apresentam algumas características comuns, 
independentemente de suas especificidades. Há um 
relativo consenso sobre o contrato ser: bilateral12, 
oneroso, aleatório e formal.

Bilateralidade

É bilateral, pois são recíprocas suas prestações, cujo 
escopo é a gestão do risco de suportar prejuízos finan-
ceiros decorrentes de danos à saúde. A bilateralidade 
está na gestão do risco e na contraprestação financeira 
devida pelo contratante-consumidor. Há uma unidade 
de objeto, na medida em que o propósito de paga-
mento dos serviços de assistência à saúde é restabe-
lecê-la, nos termos previstos no ordenamento jurídico 
e pactuados pelas partes, operadoras e consumidores.
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Onerosidade

É oneroso, uma vez que tem como elemento essencial e 
intrínseco o prêmio, valor pecuniário inferior ao possível 
sinistro que o beneficiário se compromete a pagar à 
operadora para que tenha a tranquilidade de ter cober-
tura do prejuízo financeiro advindo do risco segurado. 

Aleatoriedade

A aleatoriedade ocorre porque o serviço é baseado no 
gerenciamento de risco e, a priori, nenhuma das partes 
pode antever se e quando haverá o sinistro13. Para 
Nelson Rosenvald14, no contrato aleatório “ao menos 
uma das prestações é incerta quanto à exigibilidade da 
coisa ou do fato, ou mesmo de seu valor, demandando 
um evento futuro e incerto que dependerá do acaso”. 

No caso de contratos de planos de saúde, a aleatorie-
dade é um elemento, porém a Resolução Normativa 
– RN nº 162, de 17 de outubro de 2007, disciplina 
casos em que o consumidor diante de uma doença 
ou lesão preexistente, isto é, ciente do risco, poderá, 
no momento da contratação ou adesão ao plano, 
declarar a doença e escolher uma dentre duas opções 
previstas pelo regulador. 

A primeira consiste na chamada Cobertura Parcial 
Temporária – CPT. Nela o consumidor assumirá uma 
carência de até 24 meses, contados da data da con-
tratação ou adesão, para cobertura de: 

13 Art. 458 do Código Civil. “Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não 
virem a existir um dos contratantes assuma, terá o outro direito de receber integralmente o que lhe foi prome-
tido, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avençado venha a existir.”

14  ROSENVALD, Nelson. Dos Contratos Aleatórios. In: PELUSO, Cesar. Código Civil Comentado – Doutrina e 
Jurisprudência. 7. ed. São Paulo: Manole, 2013. p. 510.

Os Contratos de Planos de Saúde
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a) procedimento de alta complexidade (PAC), 

b) leitos de alta tecnologia; e 

c) procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados exclu-
sivamente às doenças e lesões preexistentes declaradas.

Na segunda condição, denominada Agravo, haverá o acrés-
cimo no valor da contraprestação ao plano privado para 
que o consumidor tenha acesso integral ao plano contra-
tado para as doenças e lesões preexistentes declaradas, 
após os prazos de carências contratuais pactuadas pelas 
partes e nos termos das normas em vigor.

Formalidade

O contrato é considerado formal ou solene quando, para 
sua existência, ele deve observar uma forma prevista na 
lei15. Significa dizer que somente a vontade das partes é 
insuficiente para assegurar sua existência e validade no 
plano jurídico. Caio Mario da Silva Pereira denomina con-
trato solene como sendo aquele: “(...) para cuja formação 
não basta o acordo das partes. Exige-se a observância de 
certas formalidades, em razão das quais o contrato se diz, 
também, formal”16.

O contrato de plano de saúde ou seguro saúde deve 
observar o regime legal previsto no microssistema de 
saúde suplementar, compreendido pela Lei nº 9.656, de 
3 de junho de 1998, assim como ao microssistema de 
defesa do consumidor, previsto na Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990. 

15 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio Jurídico – Existência, Validade e Eficácia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
2002. p. 126

16 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2014. v. 3.



33

A ausência do cumprimento da formalidade poderá 
acarretar tanto a inexistência do contrato, como a perda 
de sua validade. Considera-se condição de existência, 
por exemplo, o cumprimento das regras previstas no 
art. 1º, §4º, da Lei nº 9.656/98. Isto é, contrato celebrado 
por pessoa física para operação de planos privados de 
assistência à saúde poderá ser considerado inexistente, 
por violação expressa da forma prevista no microssis-
tema de saúde suplementar. 

De outro lado, considera-se, por exemplo, sem validade 
o contrato que viole a regra prevista no art. 46, do Código 
de Defesa do Consumidor. Ele prescreve a necessidade 
de o consumidor ter conhecimento prévio do contrato 
e a compreensão do seu sentido e alcance. O descum-
primento desta regra acarreta a perda de efeitos do 
contrato, ou seja, sua força obrigatória não poderá ser 
utilizada pelo fornecedor.

Os Contratos de Planos de Saúde

17 Art. 51, §2º do Código de Defesa do Consumidor.

Contrato celebrado por pessoa física para operação 
de planos privados de assistência à saúde poderá ser 
considerado inexistente, por violação expressa da forma 
prevista no microssistema de saúde suplementar. 

Registre-se, no entanto, que a perda da validade do 
contrato nas relações de consumo obedece à regra da 
preservação do contrato. Isto é, se a preservação do 
contrato for benéfica para o consumidor e puderem 
ser invalidadas apenas as cláusulas ofensivas, não 
será atacada a totalidade do contrato.17
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Mutualismo, Pacto Intergeracional, 
Seleção Adversa e Risco Moral

Para uma compreensão adequada dos contratos de planos 
e seguros saúde, é preciso articular os conceitos gerais, 
integrantes dos contratos privados com os conceitos pró-
prios dos serviços de assistência à saúde: mutualismo, 
pacto intergeracional, seleção adversa e risco moral. 

A importância da análise e compreensão destes ele-
mentos está em assegurar o equilíbrio do contrato. Sem 
ele, a relação de trocas fica comprometida, o que acaba 
por atingir a própria continuidade e finalidade do con-
trato. O contrato precisa ser constituído com incentivos 
suficientes e corretos para que ambos contratantes 
possam realizar seus objetivos e, com isto, assegurar o 
cumprimento do contrato e a sua função na sociedade.

O contrato de plano de saúde consiste na 
diluição mutualística dos riscos financiados 
por um grupo, em que os participantes 
individualmente assumem uma pequena 
parte dos custos que o outro, por 
eventualidade, venha a sofrer.
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Nesse contexto, o contrato de plano de saúde consiste na diluição mutualística 
dos riscos financiados por um grupo, em que os participantes individualmente 
assumem uma pequena parte dos custos que o outro, por eventualidade, venha a 
sofrer. Por isso, a operadora assume um papel de gestor do fundo mútuo, do qual 
cada beneficiário individualmente faz parte. 

Mutualismo

É a base técnica não apenas dos planos e seguros de saúde, mas de todos os con-
tratos de seguro. O seguro, de forma geral, existe para lidar com as incertezas e riscos, 
muitas vezes naturais no decorrer da vida. Correm-se riscos ao dirigir um carro (de 
sofrer um acidente por desatenção do condutor), ao caminhar pela rua (de tropeçar e 
fraturar um braço ou uma perna), ao realizar uma refeição num restaurante (de con-
sumir um alimento que provoque uma alergia antes desconhecida). O seguro surge, 
então, como mecanismo que as sociedades desenvolveram para mitigar ou diluir 
estes riscos, é o instrumento desenvolvido para atender a demanda das pessoas pela 
redução dos riscos. Já que nem sempre é possível eliminá-los, muitas vezes é possível 
dividi-lo com outras pessoas que também se encontram na mesma situação.

Mutualismo foi o termo emprestado da biologia que os seguros utilizaram para 
definir a cooperação entre indivíduos mediante a agregação dos riscos. O seguro 
fornece uma possibilidade mutualmente benéfica ao reduzir o custo do risco para 
os segurados que se dispõem a contribuir para um fundo comum em troca da 
garantia de acesso a estes recursos na eventual ocorrência de infortúnios indivi-
duais. A diferença é que, no caso de saúde, não se pode repor a saúde como se 
faz no caso de um bem e o que se segura não é a saúde em si, mas a diagnose e 
o tratamento, que frequentemente geram despesas médicas, laboratoriais e hos-
pitalares que poderiam ser proibitivamente elevadas ou levar uma família a situ-
ações financeiras bastante desconfortáveis por pagamento direto. Ao transferir 
esses riscos para uma operadora (coletividade de contratantes), os indivíduos 
conseguem um melhor planejamento das suas finanças familiares, pois passam a 
ter um parâmetro fixo de despesas, a vigorar por um período determinado.18

18 ALVES, Sandro Leal. Fundamentos, regulação e desafios da saúde suplementar no Brasil. Rio de Janeiro: 
Funenseg, 2015. p. 42.

Os Contratos de Planos de Saúde
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É o mutualismo que permite que muitas pessoas contribuam com valores em 
dinheiro para a formação de um fundo, de onde sairão os recursos para pagar 
todos os custos necessários para os diversos procedimentos, dentro do previsto 
no contrato e na legislação, para aquelas pessoas que eventualmente necessitem 
de assistência médica. 

Sem o funcionamento do sistema mutual, cada pessoa deveria pagar sozinha 
pelos gastos que tivesse em saúde, o que quase nunca é possível devido ao nível 
de renda da maioria da população. Para que não seja necessário custear sozinho 
o pagamento dos gastos com saúde, empresas especializadas foram autorizadas 
pelo Estado brasileiro a organizarem os planos e seguros de saúde.

Os planos e seguros de saúde podem custear os procedimentos médicos, hospitalares 
e odontológicos daqueles que necessitam, porque muitas pessoas contribuem para 
isso, com valores que são calculados a partir de estudos do risco, das estatísticas de 
ocorrência desses riscos e da identificação da probabilidade que eles ocorram. 

A incidência de doenças em uma população pode ser estatisticamente estimada 
com boa precisão para cada patologia. É possível quantificar o risco e identificar 
quantos na população precisarão recorrer ao seguro, no entanto, não é possível 
determinar quem será acometido, pois não há uma previsibilidade individual. Até 
mesmo porque, se isso fosse possível, o seguro não poderia existir, já que não 
contrataria seguro aquele que soubesse que não iria contrair doença, ocasio-
nando desequilíbrio numa questão central do seguro: o mutualismo. 

Sem o funcionamento do sistema mutual, 
cada pessoa deveria pagar sozinha pelos 
gastos que tivesse em saúde, o que quase 
nunca é possível devido ao nível de renda  
da maioria da população.
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A ideia da mutualidade é justamente essa: muitos pagam pouco para 
que alguns utilizem, quando necessário. O mutualismo reúne em um 
mesmo plano ou seguro pessoas que utilizam e um grande número das 
que não precisam utilizar. Estima-se o risco coletivo por meio de cál-
culos probabilísticos e o quanto se pagará para custear estes riscos, 
de maneira que cada membro da mutualidade contribuirá com valores 
proporcionais ao risco que ele representa. Por meio da ciência atuarial, 
a seguradora realiza previsões da probabilidade dos sinistros (custo) 
e o recebimento dos prêmios (arrecadação), de modo a garantir a sua 
solvência e a cooperação entre os beneficiários.19

“Há de estabelecer uma mutualidade especialmente 

organizada para suportar os riscos da reposição, da 

satisfação da necessidade eventual dos segurados, nos 

limites do contrato e de sua função socioeconômica”.20 

Bechara Santos

Fator que está intimamente ligado ao Teorema de Bernoulli21: quanto 
mais beneficiários existem, maior a precisão da operadora ao gerir com 
eficiência sua carteira de risco. Assim, mais precisa será a precificação 
dos prêmios e a higidez financeira da empresa e, por consequência, 
maior o grau de sustentabilidade econômica da prestação de serviço 
aos beneficiários.

Cada membro da mutualidade contribuirá com valores proporcionais ao 
risco que ele representa. Esse é a chave do sucesso para uma mutuali-
dade sustentável e confiável, que tenha sempre os recursos necessários 
para custear os diferentes tratamentos de saúde dos seus membros.

19 ALMEIDA, Gustavo Palheiro M. de. A abertura do mercado brasileiro de resseguros e a oportunidade de negó-
cios para empresas estrangeiras: as peculiaridades de Porto Rico. Rio de Janeiro: ENS-CPES, 2015.

20 SANTOS, Ricardo Bechara. Função socioeconômica do contrato de seguro. Cadernos de Seguro, n. 169, 
novembro/dezembro de 2011, p. 16.

21 Também conhecido como Lei dos Grandes Números da Ciência Estatística.
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Pacto intergeracional

Outro elemento que está na essência da assistência à saúde é o pacto intergera-
cional. Trata-se de um gerenciamento solidário do risco de assistência médica. A 
constatação que as pessoas, na medida em que envelhecem, utilizam mais proce-
dimentos de saúde22 e que os mais jovens utilizam menos, permite que exista entre 
eles uma relação de trocas. Os mais jovens contribuem com o custeio dos serviços 
de assistência à saúde utilizados pelos mais velhos. É intergeracional porque os 
mais jovens só usufruirão do custeio no futuro, quando ficarem mais velhos. 

No sistema privado de saúde esse pacto ou solidariedade intergeracional é o que 
permite a permanência dos idosos nos planos de saúde. Usualmente, os idosos 
sofrem uma perda da receita, decorrente da redução de suas atividades remune-
radas. Para que haja sustentabilidade do sistema é necessário que se preserve 
uma dada relação entre o número de idosos e o de jovens. Sem essa condição e 
esse pacto, todo o sistema estaria vulnerável. Ou haveria insolvência do plano, 
ou seria demasiadamente custoso para os idosos, impedindo ou dificultando o 
seu acesso.

O maior desafio é garantir o interesse dos mais jovens em ingressar no sistema 
mutual de saúde privada. É assim porque eles possuem uma menor aversão ao 
risco, decorrente da reduzida possibilidade de adoecerem e utilizarem o sis-
tema de saúde, conforme visto anteriormente. Por isso, a adequação do preço 
de contratação representa um elemento importante para este público. Se não for 
acessível, poderá impactar nas adesões, prejudicando a mutualidade e o pacto 
intergeracional. 

Resta evidente que a sustentabilidade desse sistema é ameaçada quanto menor 
for o número de jovens contribuindo para o mútuo. É necessário, portanto, 
garantir seu funcionamento diante do envelhecimento populacional. Os reajustes 
dos planos são estabelecidos a partir de cálculos estatísticos e atuariais para 
tentar garantir esse equilíbrio.

22 “De fato, estatisticamente é possível se observar que a utilização dos serviços de saúde aumenta no decorrer da 
vida de um indivíduo. Este é um fato da natureza humana, revelado por estatística de todos os países e sistemas. 
Os economistas costumam apresentar tal padrão como uma curva ‘Quase U’.” ALVES, Sandro Leal. Ibidem. p. 47.
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Os reajustes de faixa etária, previstos na legislação e nos contratos, 
correspondem a alterações objetivas de risco ou de demandas de ser-
viços dos contratantes. Trata-se de uma forma de assegurar o serviço 
de assistência à saúde, pois sem o equilíbrio econômico e financeiro, a 
relação contratual de serviços poderá ficar comprometida. 

Assim, cada beneficiário terá reajuste no valor de sua contribuição 
mensal na medida em que mudar de uma para outra das faixas 
previstas pela legislação. No caso de um plano familiar, o reajuste 
incidirá sobre cada um dos beneficiários na medida em que estes 
mudem de faixa.

O equilíbrio da relação operadora e beneficiário-consumidor é 
fundamental para que se possa cumprir com sua função social do con-
trato. Por isso, pensar em mecanismos que possam instituir incentivos 
adequados para a harmonia desta relação é um dos grandes desafios. 

 0 a 18 anos
 19 a 23 anos
 24 a 28 anos
 29 a 33 anos
 34 a 38 anos

Distribuição das faixas etárias  
nos planos de saúde.

 39 a 43 anos
 44 a 48 anos
 49 a 53 anos
 54 a 58 anos
 59 anos ou mais
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A seleção adversa decorre da assimetria  
de informação entre as partes. Por exemplo, 
no caso da contratação de planos de 
saúde quando o segurado, se valendo 
de informações não mencionadas à 
operadora, se beneficia individualmente, 
em detrimento dos demais participantes 
daquele conjunto de beneficiários.

Seleção adversa

A seleção adversa é evento que causa desequilíbrio da 
relação entre os contratantes e pode impedir a conse-
cução do contrato e a realização de sua função social. 
Sua causa, assim como nos casos de risco moral, é a 
assimetria de informação entre os contratantes. 

Considera-se seleção adversa, no caso de planos de saúde, 
a circunstância em que os consumidores com maior risco 
de saúde contratam o plano ou uma maior cobertura, e de 
outro lado, os consumidores com menores riscos não con-
tratam o plano ou contratam uma cobertura menor. É con-
siderada adversa porque a seleção do risco afasta aqueles 
contratantes de menor risco e que são importantes para 
o mutualismo, e atrai aqueles de maior risco e custo para 
todos os demais contratantes. 
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No limite, o ciclo de contratações que atrai apenas os 
consumidores de alto risco e afasta os de baixo risco 
acaba por comprometer a própria existência do plano. 
Daí a importância dos mecanismos que procuram rees-
tabelecer os incentivos para assegurar o equilíbrio da 
contratação, tal como, o instituto da carência.23  

A seleção adversa decorre da assimetria de informação 
entre as partes. Por exemplo, no caso da contratação 
de planos de saúde quando o segurado, se valendo de 
informações não mencionadas à operadora, se beneficia 
individualmente, em detrimento dos demais participantes 
daquele conjunto de beneficiários. 

Cooter e Ulen entendem que a seleção adversa está rela-
cionada com o alto custo para as seguradoras realizarem 
a distinção precisa dos segurados de alto e baixo risco. 

23 CECHIN, José. A história e os desafios da saúde suplementar: 10 anos de regulação. São Paulo: Saraiva,  
2008. p. 35.

24 COOTER, Robert. ULLEN, Thomas. Direito e Economia. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. p. 70.
25  Vencedor do Prêmio Nobel de Ciências Econômicas em 2001.

“Parece razoável que em muitos casos, os indivíduos  

sabem melhor que a companhia de seguros, quais são  

seus verdadeiros riscos (...) essa informação assimétrica 

poderá induzir só pessoas de alto risco a comprar seguro e 

pessoas de baixo risco a não o fazer”. 24

Cooter e Ulen

George Arkelof25 explica que quando o preço do prêmio do 
plano de saúde aumenta proporcionalmente à idade dos 
beneficiários, também pode ocorrer uma seleção adversa, 
pois apenas os que mais utilizam ou têm expectativa de 
utilizar o plano de saúde se mantêm como beneficiários. 
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Dessa forma, a grande maioria dos “bons riscos” deixa o plano de saúde, que fica 
composto numa determinada faixa etária apenas de “riscos ruins”, o que o autor 
chama de limões. Trata-se de um fenômeno que decorre dos segurados saberem 
mais sobre sua saúde do que as próprias operadoras. 

Aqueles que sabidamente possuem problemas, porém não aparentes, têm mais 
incentivos a contratar um plano de saúde do que os outros indivíduos. Percebe-se 
que uma das grandes consequências que a seleção adversa gera, em qualquer 
mercado de seguros, é o aumento do custo para os segurados (maiores prêmios). 
Isso ocorre, pois aqueles que são riscos ruins, e sabem disso, aumentam o custo 
médio para o grupo de beneficiários.26 

Como observado anteriormente, o consumidor contratante que tenha ciência do 
risco nos casos de doenças preexistentes pode agravar o contrato e pagar um 
acréscimo ao valor da contraprestação e com isto ter a assistência à saúde asse-
gurada pelo plano ou, ainda, contratar a cobertura parcial temporária, quando 
então assentirá com o prazo de até 24 meses de carência para utilizar os serviços 
previstos na norma regulatória.

Tais mecanismos têm por propósito assegurar a assistência à saúde privada em 
consonância com os objetivos do Sistema Único de Saúde. Conta com uma ação 
cooperativa do consumidor contratante para manter o equilíbrio contratual. 

A possibilidade de o consumidor declarar e ver tratada sua doença torna sua omissão 
desleal e pode comprometer o equilíbrio contratual. Com isso, autoriza-se a adoção de 
medidas para o reequilíbrio, que poderão consistir até na negativa do cumprimento 
da pretensão do consumidor. Todavia, o conceito de preexistência é bastante com-
plexo e nem sempre é possível o seu conhecimento pelo consumidor. Ademais, não se 
admite presumir a sua má-fé27. O regime constitucional presume a boa-fé das partes 
contratantes. É assim em razão do previsto no art. 5º, LVII que estabelece: “ninguém 
será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”.

Há outros mecanismos previstos na teoria econômica para evitar a seleção adversa. 
Eles foram contemplados no artigo 16, inciso VIII, da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, 

26 ARKELOF, George. The market for “lemons”: quality uncertainty and the market mechanism. The Quarterly 
Journal of Economics, v. 84, n. 3., p. 488-500, Aug. 1970.
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quais sejam, a franquia e a coparticipação. Oliver Hart e Bengt Holmströn28 inauguram 
o conceito de contratos incompletos. Para eles, o maior obstáculo para cooperação 
está nos diferentes interesses que as pessoas possuem e que se tornam insuperá-
veis na relação contratual. Após várias evoluções, a incompletude dos contratos mos-
trou a importância de alocarmos direitos de propriedade na relação contratual. A sua 
inserção institui poderosos incentivos para assegurar o equilíbrio do contrato e, por-
tanto, a realização de sua função social.

A franquia nos contratos de planos de saúde representa uma forma de alocar a 
decisão de propriedade ao contratante-consumidor, pois é ele que decidirá quando 
utilizar o plano ou terá que suportar os custos do atendimento, conforme previsto na 
regulação. A coparticipação representa a mesma racionalidade, pois o consumidor 
terá que pagar uma parte do atendimento realizado. O propósito de ambos os insti-
tutos é criar incentivos para redução do risco de seleção adversa e promover a coope-
ração entre os contratantes.

27 Súmula nº 609 – Superior Tribunal de Justiça: “A recusa de cobertura securitária, sob alegação de doença pre-
existente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de 
má-fé do segurado.”

28 The Royal Swedish Academy of Sciences.  Oliver Hart and Bengt Holmström: Contract Theory, 2016. Disponível em: 
<https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2016/advanced-economicsciences2016.
pdf> Acesso em: 11 de junho de 2018.

A possibilidade de o consumidor declarar e 
ver tratada sua doença torna sua omissão 
desleal e pode comprometer o equilíbrio 
contratual. Com isso, autoriza-se a adoção 
de medidas para o reequilíbrio, que poderão 
consistir até na negativa do cumprimento 
da pretensão do consumidor. 
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Risco moral

O risco moral é outra característica fundamental para 
melhor compreender os contratos de planos de saúde, 
pois é uma consequência comportamental que o plano de 
saúde gera em quem o contrata. Isto ocorre porque há uma 
grande assimetria de informações entre os contratantes. 
A operadora de plano de saúde nem sempre é capaz de 
acompanhar a conduta do consumidor, que ao perceber 
tal incapacidade, pode desviá-la daquela pactuada. 

29 SKIPPER, Harold. KWON, Jean. Risk management and insurance perspectives in a global economy. Malden: 
Blackwell Publishing, 2007, pg. 481.

“É a propensão dos indivíduos em alterar seu  

comportamento quando riscos são transferidos a terceiros. 

Por exemplo, segurados têm a tendência em alterar o seu 

comportamento – passando a ser menos cuidadosos –  

em função da existência do seguro.”29 

Skipper e Kwon
definição de risco moral aplicado aos contratos de seguros e em outros contratos

Ele se concretiza todas as vezes que uma pessoa, ao 
ingressar em um fundo mútuo, ao contratar um plano ou 
seguro saúde, modifica seus hábitos, seu comportamento 
normal e, em consequência, se torna um risco maior do 
que aquele inicialmente calculado. Por exemplo, quando 
uma pessoa de 35 anos contrata o plano ou seguro de 
saúde e informa à operadora poucos riscos, mas quando 
passa a ter o plano ou seguro começa a realizar várias 
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consultas médicas, todos os meses, com diferentes 
especialistas para avaliar a possibilidade de ser porta-
dora de doenças para as quais ela não tem sintomas e 
nem histórico hereditário.

Todas as consultas e exames realizados pela  
pessoa têm um preço que será cobrado da operadora 
de saúde. Esse valor irá impactar o reajuste de valores 
desse contrato para todos os integrantes.

Pode ser que ela esteja fazendo isso apenas por excesso 
de zelo ou por receio de ficar doente, mas a conduta do 
novo beneficiário não é condizente com o risco informado 
inicialmente (e nem com o valor atribuído a ele). Todas as 
consultas e exames realizados pela pessoa têm um preço 
que será cobrado da operadora de saúde. Esse valor irá 
impactar o reajuste de valores desse contrato para todos 
os integrantes, porque o plano de saúde, além de ser um 
produto individual, deve ser visto como um bem coletivo, 
um sistema de financiamento e custeio mutual. O risco 
moral, portanto, pode causar sérios problemas para o 
equilíbrio econômico-financeiro do fundo mutual.

Por isso, assim como na seleção adversa, os mecanismos 
de incentivos adequados asseguram o equilíbrio do con-
trato e permitem que ele cumpra com sua função social. A 
coparticipação e a franquia são instrumentos previstos na 
regulação e fazem parte do contexto contratual de planos 
e seguros de saúde suplementar. Nem sempre as partes 
contratantes possuem elementos suficientes para asse-
gurar a harmonia da relação contratual. Neste sentido, a 
regulação estatal pode contribuir com o preenchimento 
da incompletude do contrato.



contrato de  
Plano de Saúde e a 
regulamentação de  
defesa do consumidor  
e da saúde suplementar



47

Os contratos de uma forma geral representam 
uma soma de três elementos: tipo de contrato, 
estrutura utilizada e a sua função. O tipo é aquele pres-
crito pela ordem jurídica, a estrutura é aquela formada 
pela expressão da vontade das partes contratantes e 
a função diz respeito aos efeitos que a sociedade pre-
tende realizar nas relações contratuais.30

Assim, quando se examina o tipo de contrato é possível 
identificar que a ordem jurídica prescreveu objetivos, 
limites, procedimentos, entre tantos outros deveres, para 
que as partes contratantes possam realizar seus obje-
tivos. Trata-se de um contrato típico, como pudemos ver, 
com sua disciplina prevista no âmbito da Constituição e 
das leis de Planos de Saúde e Proteção ao Consumidor. 

A estrutura do contrato é dada pelo exercício da auto-
nomia da vontade, isto é, depende da vontade das 
partes contratantes, nos limites da ordem jurídica exis-
tente. Neste sentido, o exercício da liberdade contratual 
é bastante atenuado, quase residual, posto se tratar de 
um contrato típico, disciplinado pelo microssistema de 
saúde suplementar e de proteção ao consumidor. 

30 ROSENVALD, Nelson. Dos Contratos Aleatórios. In: PELUSO, Cesar. Código Civil Comentado - Doutrina e 
Jurisprudência. 7.ed., São Paulo: Manole, 2013. p. 475. 

A estrutura do contrato é dada pelo exercício 
da autonomia da vontade, isto é, depende da 
vontade das partes contratantes, nos limites 
da ordem jurídica existente.

Contrato de Plano de Saúde e a Regulamentação de Defesa do Consumidor e da Saúde Suplementar



48 Contratos de Plano de Saúde

Sua função é também definida pela ordem jurídica. Deve 
realizar o direito à saúde, previsto no art. 196, em con-
sonância com o disposto no art. 199, que prevê a assis-
tência à saúde como sendo livre à iniciativa privada.

É possível constatar que os contratos de planos de saúde 
utilizam como fonte a Constituição da República e as leis e 
regulamentações que disciplinam a saúde suplementar e a 
defesa do consumidor. Em outras palavras, a compreensão 
dos contratos depende do exame da ordem jurídica consti-
tucional e dos microssistemas de saúde suplementar e de 
proteção ao consumidor. 

31  Cf. art. 1º da Constituição Federal.

A dignidade da pessoa humana, individual ou 
coletivamente considerada, é o fundamento 
norteador de todo sistema jurídico e sua 
concretização exige que sejam assegurados 
outros tantos direitos e garantias, como a 
vida, a liberdade e a igualdade. 

A Constituição Federal de 1988, seguindo os passos da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, ampliou o 
elenco de direitos e garantias, trazendo vasto rol de direitos 
civis, políticos e sociais – dentre os últimos, o direito à 
saúde. Assim, a soma de todos esses direitos fundamentais 
representa o núcleo de proteção da dignidade da pessoa 
humana, fundamento da República Federativa do Brasil.31
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A dignidade da pessoa humana, individual ou coletivamente considerada, é o funda-
mento norteador de todo sistema jurídico e sua concretização exige que sejam asse-
gurados outros tantos direitos e garantias, como a vida, a liberdade e a igualdade. 

A origem deste fundamento está no reconhecimento do cidadão como sujeito de 
direitos fundamentais e remonta à uma época da predominância da concepção liberal 
de Estado. Nesse período, a aplicação de tais direitos era limitada às relações entre 
o cidadão e o Estado, porque os desmandos estatais eram o que mais preocupava.32 

Nesse período, o objetivo era delimitar uma esfera de autonomia pessoal que repe-
lisse as investidas de poder dos governos. De maneira convergente, a autonomia 
da vontade, o poder de livremente estipular por acordo de vontades a disciplina de 
interesses privados criando efeitos perante todos, tornou-se expoente do direito 
privado e fez frente ao enorme poder estatal.

O desenvolvimento da democracia liberal capitalista, da sociedade tecnológica de 
massas e do Estado social, no entanto, demonstrou serem frágeis os instrumentos 
de proteção dos direitos fundamentais existentes. A sociedade, ainda que aparente-
mente marcada pela convivência de vontades livres no âmbito privado, não era har-
moniosa e a divergência de ideias e interesses promoviam conflitos, em um cenário 
de competição por recursos e poder social.33

Num contexto em que as ameaças aos direitos fundamentais e, por consequência, à 
dignidade da pessoa deixaram de provir apenas do Estado, o espectro de aplicação 
dos direitos fundamentais ampliou-se. Além de uma eficácia vertical (aplicabilidade 
às relações com o Estado), os direitos fundamentais passaram a gozar de eficácia 
também horizontal, devendo se fazer presentes nas relações privadas que conduzam 
uma das partes a um patamar abaixo do estipulado pelos direitos fundamentais. 

Por isso, a dignidade da pessoa foi reconhecida pela Constituição e usualmente 
é referenciada no microssistema de proteção ao consumidor34. No entanto, ela 

32  DUQUE, Marcelo Schenk. Direitos fundamentais e direito privado: a busca de um critério para o controle do 
conteúdo dos contratos. In: MARQUES, Claudia Lima (Coord.). A nova crise do contrato – Estudos sobre a Nova 
Teoria Contratual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 90.

33  DUQUE. Ibidem. p. 91.

34 Cf. art. 4º do Código de Defesa do Consumidor.

Contrato de Plano de Saúde e a Regulamentação de Defesa do Consumidor e da Saúde Suplementar
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é também fundamento do próprio sistema privado. Não 
apenas no sentido da proteção da pessoa contra ofensas 
ou violações, mas também da expressão e manifestação 
de sua vontade. Seu reflexo substantivo é a autonomia 
da vontade, previsto no Código Civil de 2002. Mas a auto-
nomia como expressão da dignidade não é absoluta. 

Nas disposições do estatuto civil, a autonomia da von-
tade apresenta uma nova realidade no âmbito dos con-
tratos. A ampla proteção à pessoa e suas repercussões 
no direito privado devem ser “exercida em razão e nos 
limites da função social do contrato”35. Ao mesmo tempo, 
“os contratantes são obrigados a guardar, assim na con-
clusão do contrato, como em sua execução, os princípios 
de probidade e boa-fé”36, disposições que constroem 
uma concepção social de contrato.

A nova concepção relacional não concebe o contrato 
como um acordo isolado, ele é considerado inserido 
em um contexto social e com projeção de efeitos para 
toda a sociedade. O contrato de saúde é especialmente 
sensível porque tem como propósito assegurar a própria 
vida dos consumidores contratantes. Por isso, o contrato 
precisa dialogar com a matriz social existente, as expec-
tativas dos contratantes e as limitações existentes para 
sua realização. Sem confiança e cooperação não será 
possível alcançar o equilíbrio entre os interesses legí-
timos dos contratantes.

A autonomia da vontade é relativizada pela função 
social, que traduz a necessidade de harmonização entre 
a liberdade de contratar, característica do regime de livre 
iniciativa estabelecido pela Constituição, e o interesse 

35 Cf. art. 421 do Código Civil.

36 Cf. art. 422 do Código Civil.
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social. Isto porque, como mencionado acima, contem-
poraneamente, o contrato é visto como mecanismo de 
alteração e transformação da realidade social. 

Do mesmo modo, a limitação da autonomia da vontade 
não pode representar uma barreira para a realização dos 
serviços em um contexto privado. Ela precisa dialogar com 
o equilíbrio econômico-financeiro para tornar possível 
e viável a prestação da assistência à saúde. Sem estes 
mecanismos, o contrato também não poderá cumprir com 
sua função social.

O contrato existe para que as pessoas estabeleçam rela-
ções para satisfazerem os seus interesses, mas esta nego-
ciação particular não pode pôr em risco a ordem pública, 
ou atentar contra o conceito de justiça comutativa37. O 
contrato moderno concretiza o seu máximo valor quando 
realiza os objetivos das partes e quando minimiza as desi-
gualdades substanciais entre estes mesmos contratantes. 

37 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2014. v. 3.

38 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 3: contratos e atos uni-
laterais. p. 26.

“A função social do contrato somente estará cumprida quando  

a sua finalidade – distribuição de riquezas – for atingida  

de forma justa, ou seja, quando o contrato representar  

uma fonte de equilíbrio social”.

Carlos Roberto Gonçalves38

No mesmo sentido, a teoria relacional aponta como ele-
mento a preservação do contrato. A responsabilidade 
pela preservação da relação contratual é principal-
mente dos contratantes. Embora se reconheça o papel

Contrato de Plano de Saúde e a Regulamentação de Defesa do Consumidor e da Saúde Suplementar
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importante do Estado e suas instituições, os contraentes 
possuem a principal responsabilidade pela existência e 
efetividade do contrato.

A modelagem clássica do contrato compreende a relação 
de trocas como sendo comutativa. A prestação do serviço 
tem como contrapartida o pagamento. No entanto, as rela-
ções atuais, massificadas e complexas, expressam outra 
modelagem para a relação contratual. Há um deslocamento 
conceitual fundamental da natureza puramente comutativa 
para uma relação cooperativa das partes contratantes.

Para que seja possível este “jogo de soma positiva”, deve-se 
considerar o contexto em que o contrato se encontra inserido. 
Nesta relação de assistência à saúde, o consumidor contra-
tante se encontra em posição de vulnerabilidade diante do 
outro polo contratual. Por isso, a compreensão relacional con-
sidera como preservação da relação contratual a instituição 
de mecanismos contratuais que compensem a desigualdade 
material entre as partes.

A vulnerabilidade de um contratante não pode ser enten-
dida como uma oportunidade para se maximizar ou poten-
cializar interesse próprio, mas como uma necessidade de 
reequilibrar a relação para que o contrato possa se desen-
volver e cumprir com sua função na sociedade.

É possível que os contratantes, por possuírem interesses 
diversos, sempre procurem maximizar seus interesses. Tanto 
fornecedores, como consumidores. Assim, se é necessário 
uma compreensão do contrato como uma relação cooperativa 
entre as partes contraentes, é possível ter a legítima expec-
tativa que também o consumidor possua esta responsabili-
dade. Neste sentido, é um marco o princípio da boa-fé previsto 
no artigo 4º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor.  
A boa-fé deve existir na relação de consumo, sendo deveres de 
ambos contratantes, consumidores e fornecedores.
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Por isso, se há dever de cooperação do fornecedor em asse-
gurar um reequilíbrio das condições e cláusulas para que seja 
preservada a relação contratual, o mesmo deve ocorrer com  
o consumidor.

Como visto por Hart e Holmströn, os incentivos são fun-
damentais para o equilíbrio e o desenvolvimento dos con-
tratos. Cláusulas de “direito de decidir” são essenciais e, 
se alocadas de forma cuidadosa e estratégica, podem pre-
encher os vazios contratuais. Elas precisam ser incentivos 
reais e não apenas formais, precisam representar um real 
poder de barganha diante da relação contratual. 

O propósito de cooperação dos contratantes é muito impor-
tante, mas, para que existam, a relação precisa estar las-
treada em cláusulas contratuais que concretizem incentivos 
reais para cooperação e realização da função do contrato. 

Previsto no artigo 4º, inciso III do Código de 
Defesa do Consumidor, a boa-fé deve existir na 
relação de consumo, sendo deveres de ambos 
contratantes, consumidores e fornecedores.

Princípio
da boa-fé
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Importante assinalar que o desequilíbrio dos contratos afeta principalmente a 
confiança na relação contratual. Trata-se de outro problema suscitado pela teoria 
relacional dos contratos, qual seja, a integridade dos papéis. 

A falta de confiança pode ser constatada mediante a intensidade regulatória exis-
tente no setor. Há um problema grave neste processo porque retira ou esvazia o 
papel contratual a ser exercido por ambos os contratantes.

Trata-se em boa medida do que foi possível examinar do processo histórico de 
oferta e contratação dos planos de saúde. Na história particular foi possível 
identificar uma transferência da assistência à saúde para um terceiro, fosse ele 
a empresa ou, mais tardiamente, o Estado. Não exercitar a relação contratual 
representa uma grande preocupação, porque reduz o exercício da autonomia da 
vontade e, por decorrência, afeta uma das manifestações mais legítimas da digni-
dade da pessoa, que é o seu exercício de liberdade. 

Outra preocupação é a mensagem de valores transmitida para sociedade. Se 
é necessária a intervenção de um outro, como no caso, o Estado, significa reco-
nhecer que a sociedade não é capaz de realizar suas atividades contratuais em 
consonância com os princípios e regras pactuadas e expressas pela ordem jurídica 
vigente. Não se trata de um problema jurídico, mas assume dimensão política.

A boa-fé objetiva deve ser aquela que 
corrobora a integridade de papéis, a 
preservação do contrato e a harmonia  
entre os contratantes, conforme prevista  
na compreensão moderna e relacional  
do contrato.
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A realização da cooperação não depende, como visto no trabalho 
citado de Hart e Holmströn, apenas de vontade, mas de capacidade 
técnica e estratégica de instituir mecanismos e incentivos para cola-
boração e efetividade do contrato. Para Macneil, em uma outra pers-
pectiva, de assegurar a integridade de papéis dos contratantes, de 
preservar a relação e a harmonia contratual.

Outro aspecto que compõe uma concepção social do contrato, a boa-fé, 
apesar de constar em norma infraconstitucional, incide sobre todas as 
relações jurídicas na sociedade, pois é ferramenta que permite asse-
gurar a dignidade das pessoas numa relação jurídica. A boa-fé, assim 
como a função social, é uma cláusula geral39, que depende da dou-
trina e da jurisprudência para identificá-las e definir-lhes o sentido e 
o alcance, aplicando-as ao caso concreto, de acordo com as suas cir-
cunstâncias. As cláusulas gerais são o resultado da compreensão que 
leis rígidas e casuísticas são insuficientes e levam recorrentemente a 
situações de injustiças e de lesão à dignidade das pessoas. 

A boa-fé instituída pelo Código Civil é de natureza objetiva. Ela vai 
além dos elementos subjetivos, tais como a lealdade, a integridade 
e a reflexividade, isto é, tratar o outro como você gostaria de ser 
tratado. O texto legislativo contemplou aspectos objetivos, tais como 
o cumprimento de deveres de conduta e cooperação dos contra-
tantes na relação de consumo. A boa-fé objetiva deve ser aquela 
que corrobora a integridade de papéis, a preservação do contrato e a 
harmonia entre os contratantes, conforme prevista na compreensão 
moderna e relacional do contrato. 

E embora não veiculado na codificação, a boa-fé, o agir com retidão, 
com probidade, honestidade e lealdade, para além da conclusão e 
da execução, como observa Caio Mário da Silva Pereira, deve orientar 
a conduta também nas etapas pré e pós-contratual, de acordo com 
uma interpretação extensiva da norma.40

39 GONÇALVES, Carlos Roberto. Ibidem. p. 27.

40 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Ibidem. No mesmo sentido se manifestam Nelson Nery, Carlos Roberto 
Gonçalves e Ruy Rosado de Aguiar Júnior, por exemplo.
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A boa-fé constitui para o contrato elemento de destacada importância, pois é capaz 
de criar deveres jurídicos. As partes devem não apenas se abster de se prejudicar 
mutuamente, mas, pelo contrário, fazer tudo que estiver ao seu alcance para que 
a outra parte obtenha o resultado previsto no contrato, ainda que não convencio-
nado, desde que evidentemente para isso não tenha que sacrificar interesses legí-
timos próprios.41 A boa-fé objetiva enseja, nesse contexto, o cumprimento também 
dos deveres anexos ou secundários, decorrências lógicas deste princípio.

Outra perspectiva significativa para o princípio da boa-fé está na teoria relacional 
do contrato, proposta por Macneil. A possibilidade de previsão de todos os termos 
contratuais não é real no contexto atual. A complexidade da sociedade não permite 
uma previsão acurada dos termos contratuais. Tanto assim, que inúmeras legisla-
ções, tais como o Código Civil de 2002 e o Código de Defesa do Consumidor, preveem 
de forma expressa a ocorrência de fatos supervenientes que alteram o contrato 
pactuado inicialmente. A imprevisibilidade contratual é também uma expressão da 
incompletude do contrato. Nestes casos, a solução proposta é estabelecer proce-
dimentos para regular o que não fora pactuado. Para dirigir e orientar a execução 
dos procedimentos, a boa-fé exerce um papel significativo, tanto na perspectiva 
subjetiva como objetiva. Na subjetiva, a lealdade, confiança, integridade e o con-
ceito reflexivo de tratar o outro na mesma intensidade e proporção que espera ser 
tratado, e na objetiva, o cumprimento dos deveres de conduta previsto nos micros-
sistemas de saúde e proteção do consumidor.

Embora boa-fé e função social já estivessem previstas no projeto de lei que atua-
lizava o Código Civil, conhecido como Projeto “Reale”, esses conceitos se tornaram 
uma orientação obrigatória dos contratos, primeiro, no âmbito das relações de 
consumo, com a edição do Código de Defesa do Consumidor, em 1990. O CDC, 
instituído por mandamento constitucional42, foi um dos primeiros conjuntos nor-
mativos nas relações de direito privado a trazer cláusulas gerais que buscassem 
concretizar a justiça social e a solidariedade expressas na Constituição.

41 Idem.

42 A Constituição Federal, entre os direitos fundamentais elencados no artigo 5º, trouxe a disposição que 
“XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”. E no artigo 48 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias – ADCT, estabeleceu que “O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da 
promulgação da Constituição, elaborará código de defesa do consumidor.”
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O Código de Defesa do Consumidor foi constituído na 
forma de microssistema ou microcódigo, na consagrada 
expressão de Natalino Irti. Micro, pois tratam-se de regras 
aplicadas a um tipo de relação específica (no caso, a de 
consumo), normas sobre um tema especial que são um 
recorte do Código Geral (o Civil), resultado do fenômeno 
conhecido como “descodificação”.43 E código, nas pala-
vras de Cláudia Lima Marques44, por ser um “sistema, 
um todo construído e lógico, um conjunto de normas 
ordenado segundo princípios”, onde a lei indica e narra 
“(normas narrativas) em seu texto os objetivos por ela 
perseguidos (art. 4.º do CDC), facilitando, em muito, a 
interpretação de suas normas e esclarecendo os princí-
pios fundamentais que a conduzem”.

Do mesmo modo, é possível considerar a Lei nº 9.656, de 
3 de junho de 1998. Para além de trazer regras de ope-
ração, ela traduz medidas de direito privado e público. 
Considerada como um marco regulatório do setor de 
saúde suplementar, ela sistematiza de forma geral as 
principais regras a serem aplicadas ou reguladas sobre 
os planos de saúde suplementar.

43 BENJAMIN, Antonio Herman V., MARQUES, Claudia Lima, BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito do 
Consumidor. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2014.

44 Idem.

O CDC, instituído por mandamento constitucional,  
foi um dos primeiros conjuntos normativos nas 
relações de direito privado a trazer cláusulas gerais  
que buscassem concretizar a justiça social e a 
solidariedade expressas na Constituição.
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O microssistema consumerista trouxe normas substanciais para reequilibrar a 
relação contratual. Neste caso, ele regula o âmbito em que a desigualdade entre as 
partes representa um marco conceitual fundamental. O microcódigo, na acepção de 
Irti, alinhado com o desenvolvimento do tema no contexto internacional, tratou de 
endereçar a nova realidade da sociedade de massa, reconhecendo o consumidor 
como sujeito vulnerável da relação de consumo e buscando garantir a igualdade 
formal e material dos sujeitos contratantes.

Ainda sob o programa constitucional, mas sob outra perspectiva, complementar, as 
normas de proteção ao consumidor nascem no intuito de se assegurar a existência 
digna do ser humano, ao ser elencada entre os princípios da ordem econômica. Assim, 
os princípios da vulnerabilidade e da boa-fé impõem novas noções valorativas que 
devem orientar a sociedade, transformar a realidade e conduzir a comunidade a um 
novo patamar de harmonia e respeito nas relações jurídicas.45

45 Idem.

Os planos e seguros de saúde, por exercerem atividade integrante da ordem social 
e econômica de natureza constitucional, estão em diálogo direto com o sistema de 
proteção do consumidor. Os microssistemas se inter-relacionam. Eles se conectam 
pela natureza pública de suas disposições e propósitos, consoante previsto no artigo 
1º do Código de Defesa do Consumidor, que declara a natureza de suas disposições. 
Elas são de ordem pública e interesse social, são obrigatórias e inderrogáveis. Do 
mesmo modo, o artigo 7º da lei de proteção, recepciona regras e princípios de outros 
ordenamentos para harmonizá-los com suas disposições. Elas não se encontram 
contrapostas, mas pretende-se sua integração.

Boa-fé, função social, vulnerabilidade e todos 
os outros princípios previstos no CDC devem 
orientar e permear a relação contratual 
estabelecida entre operadoras e consumidores. 
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Por isso, a edição das normas setoriais deve sempre dialogar harmonicamente 
com o sistema de proteção ao consumidor. Deve promover o diálogo que preste 
homenagem ao microssistema. Do mesmo modo, o regime de proteção ao con-
sumidor deve guardar deferência ao regime de saúde suplementar. Em ambos os 
casos, de diálogo entre os microssistemas, deve-se observância ao regime inau-
gural, isto é, a fonte que dá origem aos subsistemas de saúde suplementar e de 
proteção ao consumidor: a disciplina constitucional.

Boa-fé, função social, vulnerabilidade e todos os outros princípios previstos no CDC 
devem orientar e permear a relação contratual estabelecida entre operadoras e 
consumidores. Mas o CDC, além de ordenar princípios na parte geral, traz na parte 
especial regras objetivas para o caso de a negociação contratual não ter se pautado 
pelas regras que trazem equilíbrio e lealdade ao processo. Como mencionado em 
tópico anterior, os contratos de consumo deixam de vincular as partes se:

a) não lhes for dada oportunidade de conhecer previamente o seu  
conteúdo, ou se 

b) ele for redigido de maneira a dificultar a compreensão do seu  
sentido e alcance46.

O legislador tratou de estipular esta regra para proteger um dos pilares do direito 
privado – a autonomia da vontade. A vontade não pode se manifestar sobre algo 
que desconhece. Ao oferecer produtos e serviços no mercado de consumo, ainda 
que estes sejam complexos, como no caso da saúde, o fornecedor deve ser capaz 
de explicá-los ao consumidor. O consumidor deve entender com o que se com-
promete, inclusive naquilo que porventura não seja tão vantajoso, pois somente 
assim o compromisso será legítimo (e legal).

Nesse sentido também estão orientadas as regras que asseguram que as cláu-
sulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, 
se estas não forem claras47, e a que traz vinculação não apenas ao estipulado em 
contrato, mas também às declarações de vontade do fornecedor que constarem 
de escritos particulares, recibos e pré-contratos48. São todas regras que buscam 
trazer equilíbrio à relação contratual. 

46 Cf. art. 46 do Código de Defesa do Consumidor.

47 Cf. art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.

48 Cf. art. 48 do Código de Defesa do Consumidor.
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Outra regra funda a relação contratual e afasta qualquer lacuna nas relações de pac-
tuação entre consumidores e fornecedores. Sempre que houver dúvida ou imprecisão, 
ela será suportada pelo fornecedor. Em outras palavras, a interpretação dos contratos 
será sempre mais favorável ao consumidor, conforme se depreende da disposição 
prevista no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor. Tal regra merece ser interpre-
tada juntamente com aquela prevista no art. 54, §4º, que determina que cláusulas que 
implicarem em limitação de direitos deverão ser claras, acessíveis à compreensão do 
consumidor, além de serem destacadas, isto é, facilmente identificáveis.

Os incentivos previstos no Código de Defesa do Consumidor encontram reprodução 
substantiva no microssistema de saúde suplementar. Neste sentido, é possível indi-
carmos o art. 16 e seu parágrafo único, da Lei de Planos de Saúde. O contrato deve 
indicar com clareza as condições de admissão, vigência, carência, faixas etárias, perda 
da condição de beneficiário, eventos cobertos e excluídos, regime ou tipo de contra-
tação, franquia e coparticipação, entre outras cláusulas contratuais. No parágrafo único, 
vem estabelecida a regra da entrega da cópia do contrato celebrado, além de material 
que descreva, de forma simplificada e precisa, todas as implicações do pacto celebrado.

A integridade dos papéis na relação contratual somente existirá se a qualidade 
do pacto for clara e suficiente para os contratantes. Não há desempenho possível 
quando não há clareza e precisão dos papéis assumidos na relação contratual. Por 
isso, pode-se defluir do microssistema de proteção do consumidor estas importantes 
regras que encontram consonância com o microssistema de saúde suplementar.

O maior desafio, entretanto, é que nem sempre é possível haver informação na relação 
contratual. Circunstâncias imprevisíveis ou fatos supervenientes impedem informa-
ções assertivas aos consumidores. Nestes casos, é imperativo que se declare a ine-
xistência da informação. Veja o caso utilizado do descredenciamento do profissional 
médico. Não se pode assegurar que ele permanecerá ao longo da relação contratual 
como referenciado ou credenciado da rede. Há fatores que não dependem do gestor 
do plano de saúde, outros sim, mas é razoável supor que nem sempre será possível 
a continuidade do contrato com o profissional. Logo, a informação somente será con-
forme a ordem jurídica em vigor se tal advertência da possibilidade de interrupção ou 
continuação do serviço ocorrer. 

Ainda assim, a informação não assegurará a preservação do contrato e a solução dada 
pelo ordenamento é terminativa, porém suscitará o conflito entre os contratantes, 
comprometendo a relação contratual. No modelo relacional, a recomendação é a pre-
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servação mediante cooperação dos contratantes. Se não é 
possível prever todas as intercorrências e superveniências que 
afetam a relação entre os contratantes, é totalmente possível 
prever que nos casos em que ela ocorra, exista um procedi-
mento que possa mediar os conflitos e que apresente uma 
solução satisfatória para as partes.

O sentido do contrato pós-moderno não está na definição de 
todas suas circunstâncias, mas na previsibilidade das regras 
pactuadas para sua solução. A regra geral estipulada para 
solução – no caso, a substituição equivalente, poderá não se 
ajustar ao contexto fático vivenciado pelo consumidor. Se não 
houver uma concordância do consumidor, novamente a regra 
será questionada, agora se atentará ao significado de equiva-
lente. Este ciclo poderá se repetir, seja no mesmo caso ou em 
outros, quando então terá que esperar um posicionamento 
dos tribunais superiores.

A transferência da solução do conflito para o Poder Judiciário 
é uma medida importante, mas deveria ser considerada uma 
ultima ratio na relação contratual. As partes poderiam abrir 
novos espaços de diálogo para construir uma solução ao 
conflito. Novamente, não se deveria transferir ao regulador 
a necessidade de outras iniciativas para solução. Em muitos 
casos, a solução institucional é necessária em razão da incom-
pletude dos contratos, mas, em muitos outros, as partes são 
suficientes para preservação da relação contratual.

A integridade dos papéis na relação contratual 
somente existirá se a qualidade do pacto for 
clara e suficiente para os contratantes. 
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Momento marcante foi a entrada em  
vigor da Lei 9.656/98, que deu nova lógica  
à prestação dos serviços privados de saúde, 
criando um conjunto de regras para as 
empresas operadoras.

Contratos Antigos, Adaptados e Novos

Como visto em tópicos anteriores, a estru-
turação do sistema de saúde no Brasil 
passou por diversas etapas. Momento marcante foi a 
entrada em vigor da Lei 9.656/98, que deu nova lógica 
à prestação dos serviços privados de saúde, criando 
um conjunto de regras para as empresas operadoras.

A edição da lei representou um marco tão relevante 
para o setor que se tornou um critério para classi-
ficar os serviços de saúde ofertados pelas empresas. 
Contratos firmados antes da entrada em vigor da Lei 
9.656/98 ficaram conhecidos como “planos antigos” 
ou não regulamentados, contratos assinados após 
a vigência da Lei ficaram conhecidos como “planos 
novos”, e, “contratos adaptados” foram aqueles 
contratos antigos que tiverem suas cláusulas adap-
tadas às novas regras, por meio de termos contra-
tuais aditivos.
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PLANOS E contratos
Foram aqueles comercializados até janeiro de 1999. E embora tenham podido 
permanecer ativos, não puderam mais ser comercializados49, o que ficou conhe-
cido como “regime de extinção para comercialização”. Estes planos estão ampa-
rados apenas pelo Código de Defesa do Consumidor, prevalecendo as condições 
estabelecidas em contrato. As garantias de atendimento e as exclusões estão 
expressamente descritas no contrato. Ele é ainda intransferível e válido apenas 
para titular e dependentes já inscritos. Permite apenas a inclusão de novo côn-
juge e filhos.

Com a edição da lei, a diferença na cobertura assistencial dos planos antigos 
e novos tornou-se bastante marcante, ocasionando dificuldades para o setor. 
Para minimizar essas dificuldades foi editada medida provisória, tornando apli-
cáveis algumas regras da nova lei a planos antigos, numa situação de retroati-
vidade da lei.

As novas regras trazidas pela MP foram questionadas por órgãos de defesa do 
consumidor e por instituições de proteção de interesses coletivos, levando o 
Supremo Tribunal Federal a se manifestar para declará-las inconstitucionais. 
Sob o argumento de que teria havido violação ao direito adquirido e ao ato 
jurídico perfeito, a Corte confirmou a validade dos contratos celebrados antes 
da vigência da lei.

Numa outra tentativa de superar as dificuldades criadas pela coexistência de 
planos antigos e novos, sobreveio MP que visava incluir os consumidores de 
planos antigos no sistema da nova lei por meio de uma adaptação mandatória 
para os contratos anteriores ao marco regulatório. No entanto, devido à irresig-
nação da sociedade, nova MP transformou a adaptação em ato voluntário do 
consumidor, vedando a adaptação por vontade unilateral da operadora.

Planos antigos

49 Cf. art. 35, § 6º da Lei nº 9.656/1998.
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São os contratos celebrados após 2 de janeiro de 1999, data em que a Lei 9.656/98 
entrou em vigor, e os adaptados. Todos os contratos assinados a partir da data devem 
ter registro na ANS e estão sujeitos à legislação. As coberturas são definidas pelo 
órgão regulador e garantem atendimento dentro do Rol de Procedimentos e Eventos 
em Saúde da ANS vigente à época do evento.

A Lei 9.656/98, por fim, foi editada com o objetivo de regular o setor de serviços de saúde 
privados, buscando o seu equilíbrio e sustentabilidade ao estabelecer regras claras 
para as empresas e consumidores. Por isso, os esforços se centraram não apenas em 
temas atinentes às relações entre operadoras e consumidores, mas também naqueles 
relativos à saúde do setor.

Os novos contratos se inseriram nesse contexto, em que se procurou sanear o setor. 
Na perspectiva consumidor-operadoras, o esforço esteve bastante concentrado na 
facilitação da compreensão dos serviços. Teve destaque a padronização da cobertura 
assistencial. Os aspectos mais relevantes dos novos contratos são analisados mais 
pormenorizadamente no capítulo IX.

“Planos novos”

Aquele antigo, mas adaptado à nova legislação, garante ao beneficiário todas as cober-
turas dos planos novos. Precisa ter registro na ANS e está subordinado à Lei 9.656/98, 
bem como ao Código de Defesa do Consumidor.

Quem tem plano antigo pode optar por sua adaptação à nova lei. Basta pedir à ope-
radora uma proposta. A alteração, porém, não é obrigatória. Caso a proposta não seja 
aceita pelo beneficiário, o contrato antigo continua a valer.

Em 2004, foi publicada lei concedendo competência à ANS para instituir programas de 
incentivo a adaptação de contratos antigos, visando facilitar o acesso dos consumi-
dores de planos antigos aos direitos e garantias prevista na Lei 9.656/98. A adaptação 
do plano de saúde, apesar dos esforços implementados, não foi muito significativa, de 
maneira que continua sendo representativo o número de contratos antigos.50 

“Contrato adaptado”

50 Segundo dados da ANS, em 2007, 32% dos beneficiários de planos ainda eram vinculados a contratos antigos. 
CECHIN, José. A história e os desafios da saúde suplementar: 10 anos de regulação. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 134.
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Segundo outro critério, o do tipo de contratação, 
os planos privados de assistência à saúde podem 
ser comercializados nas categorias individual, coletivo 
empresarial ou coletivo por adesão.51

Contratos individuais 

Os contratos individuais são oferecidos para livre adesão 
por pessoas físicas, e, quando incluem familiares ou 
dependentes, é denominado familiar. Esse tipo de con-
trato não pode ser rompido de forma unilateral, com 
exceção dos casos de inadimplência do consumidor por 
mais de 60 dias ou se constatada fraude no uso do plano 
ou nas informações prestadas na contratação. No caso de 
inadimplência, o beneficiário em atraso deve ser notifi-
cado com no mínimo 10 dias de antecedência da rescisão 
ou suspensão do contrato. 52

É permitida, nos contratos individuais, estipulação de 
cláusula que exija o cumprimento do período de carência, 
nos prazos máximos estabelecidos pela lei. A operadora 
também pode oferecer Cobertura Parcial Temporária (CPT) 
ou Agravo nos casos de doenças e lesões preexistentes.53

De acordo com o artigo 13, parágrafo único, da Lei de Planos 
de Saúde, o contrato individual tem vigência mínima de 
12 meses, com renovação automática. Os reajustes anuais 
são autorizados pela ANS, que estipula um índice máximo. 
As coberturas exclusivamente odontológicas seguem 
índice de preços divulgado por instituição reconhecida.  
O contrato deve estabelecer o índice que definirá o rea-
juste, como por exemplo, IPCA, IGPM ou INPC.

51 Cf. art. 16, VII, Lei nº 9.656/1998 e Resolução Normativa nº 195/2009.

52 Cf. art. 13, § único, Lei nº 9.656/1998 e Súmula Normativa nº 28, de 30 de novembro de 2015.

53 Cf. art. 4º, Resolução Normativa nº 195, de 14 de julho de 2009.
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De acordo com o artigo 13, parágrafo 
único, da Lei de Planos de Saúde, 
o contrato individual tem vigência 
mínima de 12 meses, com renovação 
automática. Os reajustes anuais são 
autorizados pela ANS, que estipula 
um índice máximo. As coberturas 
exclusivamente odontológicas seguem 
índice de preços divulgado por 
instituição reconhecida. O contrato 
deve estabelecer o índice que definirá  
o reajuste, como por exemplo:

n IPCA, 

n IGPM ou 

n INPC.

INDIVIDUAL
CONTRATO
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Nos planos individuais ou familiares, as regras para inclusão 
de dependentes são estipuladas em lei e nos contratos. Na 
maioria dos contratos, cônjuges e filhos são aceitos como 
dependentes. As operadoras devem aceitar companheiros 
do mesmo sexo, e os critérios para inclusão devem ser equi-
valentes aos previstos para companheiros heterossexuais.

No caso de extinção do vínculo do titular de plano individual, 
fica assegurado o direito de os dependentes permanecerem 
no plano, desde que nas mesmas condições e que assumam 
as obrigações decorrentes. Para que seja assegurada manu-
tenção dos dependentes, a extinção também não pode ter se 
dado em razão de fraude ou inadimplência54.

Plano coletivo

Um outro tipo de contratação é a coletiva. O plano coletivo 
é firmado entre pessoas jurídicas – empresa, órgão público, 
associação, fundação ou sindicato – e operadoras de plano 
de saúde, tendo como beneficiário a pessoa na condição de 
empregado, associado ou sindicalizado.

Desde que previstos no contrato do plano coletivo, podem par-
ticipar como dependentes: familiares na condição de cônjuge 
ou companheiro, pessoas até o terceiro grau de parentesco 
consanguíneo, como pais, filhos e netos, e até o segundo grau 
de parentesco por afinidade, como sogros e cunhados.

Beneficiários podem ser excluídos dos contratos coletivos em 
vigor somente por solicitação da pessoa jurídica contratante. 
No caso de fraude ou de perda de vínculo do titular, pode 
haver exclusão do beneficiário quando a situação for diversa 
do disposto na legislação para demitidos e aposentados55.

54 Cf. art. 3º, Resolução Normativa nº 195, de 14 de julho de 2009.

55 Cf. art. 30 e 31, da Lei 9.656/1998.

Contratos Individuais, Coletivos Empresariais e Coletivos por Adesão
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PLANOS COLETIVOS

Empresariais
Nos coletivos empresariais, o ingresso do beneficiário é feito pela empresa 
empregadora que contrata o serviço de assistência à saúde, sendo também ela, 
via de regra, responsável pela contraprestação pecuniária devida à operadora56. 
O plano de saúde faz parte do pacote de benefícios oferecido por uma empresa 
aos seus empregados.

Para funcionários que participam do pagamento do plano, por meio de um per-
centual da mensalidade ou dos procedimentos utilizados (planos coparticipa-
tivos), o ingresso é por livre escolha.

No que se refere à carência e doenças e lesões preexistentes, há diferentes regras 
conforme o número de participantes do plano. Nos coletivos empresariais com 
menos de 30 participantes, pode ser exigida carência nos prazos máximos esta-
belecidos pela lei ou cumprimento de Cobertura Parcial Temporária (CPT). Nos 
coletivos empresariais com mais de 30 inscritos, caso o beneficiário formalize o 
pedido de ingresso no plano em até 30 dias, a contar da data em que foi admitido 
na empresa ou da celebração do contrato coletivo entre a empresa e a operadora 
de plano de saúde, não pode haver cláusula de carência ou de CPT.57

56 Cf. art. 8º, da Resolução Normativa nº 195, de 14 de julho de 2009.
57 Cf. arts. 6º e 7º, da Resolução Normativa nº 195, de 14 de julho de 2009.
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PLANOS COLETIVOS

por Adesão
Planos coletivos por adesão são firmados entre operadoras de planos de saúde 
e associações, conselhos profissionais e entidades de classe, caixas de assis-
tência e fundações ou sindicatos, constituídas há pelo menos um ano58. São uma 
alternativa para quem não tem vínculo formal com uma empresa ou está apo-
sentado. A adesão é espontânea e pode ser exigido o cumprimento de Cobertura 
Parcial Temporária (CPT) ou Agravo, quando o consumidor declara ser portador de 
doença ou lesão preexistente.

Nos contratos coletivos por adesão, não poderá ser exigido o cumprimento de prazos 
de carência, quando o beneficiário ingressar no plano em até 30 dias da celebração 
do contrato. Quando o vínculo com a pessoa jurídica de caráter profissional, clas-
sista ou setorial ocorrer após o decurso deste prazo, o ingresso sem carência será 
permitido a cada data de aniversário do contrato, desde que a proposta de adesão 
seja formalizada até trinta dias da data de aniversário do contrato.59

Os contratos de planos de saúde coletivos por adesão ou empresariais não pode 
ser rescindido imotivadamente antes de 12 meses. Após este período, a rescisão 
deve ser precedida de notificação prévia de 60 dias. A vigência mínima do con-
trato é negociada entre as partes, e a renovação é automática. O reajuste dos 
planos coletivos, assim como as regras para rescisão ou suspensão unilateral do 
contrato, também é negociado entre as partes.60

Em planos de todas as segmentações, é assegurada a inscrição do filho natural 
ou adotivo menor de 12 anos com aproveitamento das carências cumpridas pelos 
pais, desde que feita até 30 dias do parto ou adoção.

58 Ibidem. Cf. arts. 9º e 10.
59 Ibidem. Cf. art. 11.
60 Ibidem. Cf. art. 17.

Contratos Individuais, Coletivos Empresariais e Coletivos por Adesão
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A Lei 9.656/98 trouxe como uma de suas prin-
cipais inovações a padronização da cobertura 
assistencial dos produtos oferecidos pelas opera-
doras. Antes, não havia uniformidade nos procedimentos 
oferecidos pelos planos e havia exclusões e limitações 
quantitativas de diversas ordens. Preocupava o risco de 
que os planos oferecidos fossem incompatíveis com o 
princípio da assistência integral à saúde. Também era 
difícil para o consumidor comparar os preços dos pro-
dutos ofertados.

Com a edição da lei, assegurou-se o núcleo da assis-
tência integral e houve padronização dos produtos, o 
que tornou mais fácil a comparação entre eles, porque 
a cobertura assistencial – o conjunto de procedimentos 
que o consumidor tem direito – se tornou a mesma.

Trata-se de restrições ao exercício da autonomia da von-
tade. O objetivo é tornar a atividade mais aderente às 
expectativas da sociedade e ao cumprimento da polí-
tica nacional de saúde. É uma forma de instrumentalizar 
a cooperação entre os contratantes e, com isto, reduzir 
os custos de transação, que poderiam ser representados 
pela insegurança jurídica e pelo controle ex-post reali-
zado pelo Poder Judiciário.

A cobertura assistencial, 
as cláusulas contratuais 
obrigatórias e facultativas  
e as exclusões legais.
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Foram estabelecidas algumas regras básicas a serem 
seguidas por todos os planos de saúde. São elas61:

61 CECHIN, José. Ibidem. p. 143.

Vedação à imposição de limites quantitativos 
máximos (sobre valor, duração ou quantidade de 
eventos), exceto no caso de transtornos psiqui-
átricos, psicoterapia, fonoaudiologia, nutrição e 
terapia ocupacional ou outras situações previstas 
no Rol de Procedimentos.

Prazos máximos de carência, e carência de 
apenas 24 horas para cobertura de urgências e 
emergências.

Cobertura obrigatória integral às doenças e 
lesões preexistentes à contratação do plano, 
após 24 meses de vigência contratual.

Abrangência completa de todas as doenças lis-
tadas na Classificação Estatística Internacional 
de Doenças e Problemas Relacionados com a 
Saúde – CID, da Organização Mundial da Saúde, 
sendo possível a oferta de produtos nas segmen-
tações definidas pela Lei.

Vedação à restrição de acesso a plano de saúde 
em razão da idade, deficiência ou doenças pree-
xistentes.

Proibição de rescisão unilateral do contrato 
individual ou familiar pela operadora, autorizada 
somente nos casos de fraude ou inadimplência 
do consumidor.
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A amplitude da cobertura assistencial pode variar de 
acordo com a segmentação do plano de saúde, a abran-
gência geográfica e o contrato assinado na compra do 
plano de saúde. Nesse sentido, a Lei nº 9.656/98, quanto 
à segmentação, permitiu a classificação e oferecimento 
de planos de saúde segundo as seguintes categorias62: 
ambulatorial, hospitalar (com ou sem cobertura obsté-
trica), odontológico e plano-referência.

62 Cf. art. 12 da Lei 9.656/1998.

O Conteúdo dos Contratos de Plano de Saúde

A amplitude da cobertura assistencial pode 
variar de acordo com a segmentação do plano 
de saúde, a abrangência geográfica e o contrato 
assinado na compra do plano de saúde. 

A lei estabeleceu as segmentações permitidas para o ofe-
recimento dos serviços de assistência à saúde. No entanto, 
os procedimentos e técnicas utilizadas no tratamento 
de doenças se alteram com alguma rapidez, em razão 
das pesquisas científicas e do desenvolvimento tecnoló-
gico. Assim, as coberturas oferecidas em cada segmento 
necessitam de atualização periódica, o que acontece por 
meio das Resoluções Normativas da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar, que, a cada 2 anos, atualiza o Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde. O prazo, entretanto, 
pode ser menor, segundo critério do regulador.

Atualmente, a norma em vigor é a Resolução Normativa 
– RN nº 428, de 7 de novembro de 2017. E, de acordo com 
ela, o plano ambulatorial compreende atendimentos rea-
lizados em consultório ou em ambulatório. Caso exista 
necessidade de internação hospitalar ou procedimentos 
para fins de diagnóstico ou terapia, elas não poderão ser 
superiores a 12 horas ou envolver serviços como unidade 
de terapia intensiva e unidades similares. 
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Plano ambulatorial

O plano ambulatorial possui, entre outras, as seguintes coberturas obrigatórias, 
de acordo com o artigo 2163:

Consultas médicas em número ilimitado, em clínicas básicas e espe-
cializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).

Serviços médicos de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedi-
mentos ambulatoriais, incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais 
solicitados pelo médico ou pelo cirurgião-dentista assistente, mesmo 
quando realizados em ambiente hospitalar, desde que não supere 12 
horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares.

Consultas e sessões com nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeutas 
ocupacionais e psicólogos, bem como sessões de psicoterapia e fisiote-
rapia, conforme limite de sessões estabelecido no Rol de Procedimentos.

Ações de planejamento familiar.

Tratamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, incluindo 
medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao 
tratamento e adjuvantes. 

Eventos de urgência e emergência, limitados às primeiras 12 horas de 
atendimento ou, mesmo que dentro desse prazo, até que seja neces-
sária a realização de procedimentos exclusivos da cobertura hospitalar, 
bem como a remoção do paciente para a continuidade do tratamento 
(Resolução Consu nº. 13/98).

Importa esclarecer que urgência e emergência não se confundem. A urgência 
caracteriza-se como os atendimentos resultantes de acidentes pessoais ou de 
complicações no processo gestacional. Já a emergência consiste nos atendi-
mentos que implicam em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o 
paciente, de acordo com declaração do médico assistente.64

63 As coberturas devem ser compreendidas consultando-se o artigo 21 e os anexos da RN 428/2017.
64 Secretaria Nacional do Consumidor. Planos de Saúde e Relações de Consumo. Brasília, 2016. p. 29.
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65 São exceções previstas no inciso X do art. 22, da Resolução Normativa nº 428/2017.
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Plano hospitalar

Acerca do plano hospitalar, a RN 428/17 determina que ele compreende atendimentos 
realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos 
caracterizados como urgência e emergência, não incluindo atendimentos ambulato-
riais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação, exceto para alguns procedi-
mentos relacionados a assistências citadas expressamente no normativo.65

As coberturas obrigatórias do plano hospitalar, de acordo com o art. 22, entre 
outras, são:

Internações hospitalares (poderão englobar ou não procedimentos obs-
tétricos, se o plano tiver ou não cobertura de obstetrícia), incluídas as 
cirurgias e procedimentos odontológicos que necessitem desse ambiente, 
vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas 
básicas especializadas, reconhecidas pelo Conselho de Medicina Federal.

Internações hospitalares em centro de terapia intensiva ou similar, 
vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do 
médico assistente.

Despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfer-
magem e alimentação.

Exames complementares indispensáveis para o controle da evolução 
da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, 
anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia 
e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados 
ou ministrados durante o período de internação hospitalar.

Toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da 
remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro esta-
belecimento hospitalar dentro dos limites de abrangência geográfica 
previstos no contrato em território brasileiro.

Despesas de acompanhante, conforme legislação setorial (RN n. 428/17).
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A cobertura hospitalar corresponde, pois, à prestação de serviços assistenciais 
que ocorram em regime de internação hospitalar, não sendo possível o estabele-
cimento de limite de tempo. 

O plano hospitalar, conforme assinalado acima, pode englobar a cobertura obs-
tétrica, e, neste caso, vai acrescentar às coberturas anteriores a prestação de 
assistência para os serviços relacionados ao parto. As garantias adicionais são:

Cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo, 
durante os primeiros trinta dias após o parto.

Inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo, como 
dependente, isento do cumprimento de período de carência, desde 
que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento 
ou da adoção.

Acompanhante indicado pela mulher durante o trabalho de parto, 
parto e pós-parto imediato.

Nos casos de parto normal, a cobertura autoriza que o procedimento seja reali-
zado por enfermeiro obstétrico habilitado, nos termos da legislação vigente. Esta 
previsão encontra-se no parágrafo único do art. 23, da Resolução Normativa 428/17.

A cobertura obstétrica deve, necessariamente, estar associada à contratação da 
cobertura hospitalar, porque funciona como uma complementação àquela seg-
mentação. Não se trata de uma cobertura autônoma para o consumidor.

A cobertura obstétrica deve, necessariamente, 
estar associada à contratação da cobertura 
hospitalar, porque funciona como uma 
complementação àquela segmentação. 
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Plano odontológico

O plano odontológico possui as coberturas previstas no Anexo I, da Resolução 
Normativo nº 428/17. Merecem destaques, entre outros:

Consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo 
odontólogo assistente.

Procedimentos preventivos de dentística e endodontia.

Cirurgias orais menores, realizadas em ambiente ambulatorial e sem 
anestesia geral.

Plano-referência

O plano-referência vem previsto no artigo 10 da Lei nº 9.656/98 e abrange 
cobertura ambulatorial e hospitalar, em internação com padrão de enfermaria, 
incluindo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, e centro de 
terapia intensiva ou similar, quando necessária a internação, para cobertura das 
doenças relacionadas na CID.

A Lei 9.656/98 determinou que todas as operadoras que comercializam planos 
de saúde deverão ter disponível para oferecimento, obrigatoriamente, este seg-
mento de plano, exceto as operadoras exclusivamente odontológicas e as auto-
gestões. Ainda, de acordo com a regulação, o plano-referência deverá garantir a 
cobertura integral, ambulatorial e hospitalar, para urgência e emergência, após as 
24 horas de contratação.

Atualmente, os parâmetros e critérios para cobertura e exclusões ao plano-refe-
rência, expressos no artigo 10 da Lei de Planos de Saúde, estão regulamentados na 
Resolução Normativa nº 428/17, que também apresenta o Rol de Procedimentos 
que devem ser obrigatoriamente cobertos pelas operadoras. Nesta regulamen-
tação, as exclusões assistenciais do plano-referência estão previstas no artigo 20, 
podem ser aplicadas a todos os produtos de qualquer segmentação de atendi-
mento e são as seguintes:
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Tratamento clínico ou cirúrgico experimental.

Procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, 
bem como órteses e próteses para o mesmo fim.66

Inseminação artificial.

Tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento 
com finalidade estética.

Medicamentos e produtos para saúde importados não 
nacionalizados, isto é, aquele produzido fora do país e sem 
registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.

Medicamentos para tratamento domiciliar, exceto os casos 
de cobertura de quimioterapia oncológica ambulatorial e 
cobertura de medicamentos antineoplásicos orais para 
uso domiciliar. Não se aplica a exclusão também quando o 
tratamento domiciliar é oferecido em substituição à inter-
nação hospitalar.

Próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato 
cirúrgico.

Tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o 
aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades 
competentes.

Casos de cataclismos, guerras e comoções internas, 
quando declarados por autoridade competente.

Estabelecimentos para acolhimento de idosos e inter-
nações que não necessitem de cuidados médicos em 
ambiente hospitalar.

66 Ressalvando-se que a Lei 10.223/01 incluiu na Lei 9.656/98 (art. 10-A) a obrigatoriedade de cobertura de 
cirurgia plástica reparadora de mama em caso de mutilação decorrente de tratamento de câncer.



81O Conteúdo dos Contratos de Plano de Saúde

Para aplicação do plano-referência é permitida a exclusão 
das seguintes coberturas para a segmentação plano 
ambulatorial, nos termos do art. 21, §1º da RN nº 428/17:

Procedimentos que exijam forma de anestesia 
diversa da anestesia local, da sedação ou do 
bloqueio.

Quimioterapia oncológica intra-tecal ou que 
demande internação.

Embolizações.

As exclusões são previstas na própria lei e nas ações de regu-
lação. Não correspondem ao exercício da autonomia da von-
tade dos contratantes. Trata-se de uma mediação do Estado 
e do regulador para realização da política de saúde. De um 
lado impõem a obrigação de apresentação de plano-refe-
rência, mas de outro, admitem segmentação de coberturas, 
conforme previstos nos planos ambulatorial e hospitalar.

É uma forma de instrumentalizar mecanismos de coope-
ração na sociedade, porque nem sempre na relação contra-
tual as partes conseguem pactuar as condutas necessárias 
para realização de seus propósitos. Numa perspectiva eco-
nômica, a intervenção do Estado procura reduzir os con-
flitos que geram efeitos patrimoniais e sociais.

As exclusões são previstas na própria lei  
e nas ações de regulação. Não correspondem 
ao exercício da autonomia da vontade  
dos contratantes.



a livre iniciativa e as 
Cláusulas contratuais 
de saúde suplementar



83A Livre Iniciativa e as Cláusulas Contratuais de Saúde Suplementar

A assistência suplementar à saúde é extre-
mamente regulada. É assim porque o tema é 
altamente sensível aos anseios e expectativas da 
sociedade. Ela busca ver realizada o seu direito cons-
titucional à saúde. 

Porém, para realização deste direito há desafios que 
precisam ser avaliados com prudência. A primeira 
consideração é que a realização das políticas de 
saúde é um desafio de toda sociedade. Trata-se de 
uma responsabilidade indelegável e não é possível 
transferir a um terceiro ou de modo difuso ser de 
todos. Cada ator social, individual ou coletivamente 
possui uma parcela de responsabilidade pela reali-
zação do direito fundamental à saúde. 

A segunda consideração é que não existe um modelo 
predeterminado que indique o sucesso na realização 
do direito à saúde. O conjunto de experiências é 
valioso para indicar as medidas que trouxeram resul-
tados positivos e se afastar daquelas outras que 
resultaram em prejuízos para todos os contratantes. 
Entre as várias medidas, importa registrar uma que 
poderá nos ajudar a refletir sobre as atualizações e 
transformações necessárias para aprimorar as rela-
ções contratuais entre consumidores e operadoras 
de planos de assistência à saúde.

Cada ator social, individual ou coletivamente 
possui uma parcela de responsabilidade pela 
realização do direito fundamental à saúde.
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Previsto no art. 4º, inciso III do Código de Defesa do 
Consumidor, a harmonia das relações de consumo é 
declarada como um dos princípios da politica nacional de 
proteção ao consumidor. Esta harmonia é expressão do 
equilíbrio entre consumidores e fornecedores. Para que 
exista o equilíbrio é fundamental que exista uma clara 
delimitação dos espaços de atuação para que se realize o 
direito fundamental à saúde.

Importante considerar que a realização de 
políticas de saúde não implica em transformar 
o regime privado em público, senão 
representaria uma inconstitucionalidade ou 
mesmo encontraria uma possibilidade fática 
para sua realização. 

As atividades desenvolvidas pela saúde suplementar 
ocorrem no âmbito privado das relações contratuais. 
Embora fortemente regulada e com inúmeras interven-
ções do Estado, o regime jurídico que se extraem das 
regras constitucionais reafirmam o exercício privado das 
relações contratuais de assistência à saúde. Ela depende 
da livre iniciativa, isto é, do interesse de setores da socie-
dade em investir nos serviços de assistência à saúde. Do 
mesmo modo, o regime privado de assistência à saúde 
está sujeito ao ambiente de concorrência, em que outros 
setores da indústria não sofrem a mesma regulação. E, 
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ainda, este regime privado encontra-se no âmbito da 
liberdade contratual. Ainda que o contrato do consumidor 
com a operadora seja regulado, o contrato da operadora 
com os médicos, hospitais ou laboratórios não encontram 
a mesma restrição. Por isso, é necessário que o obje-
tivo público da realização do direito à saúde respeite o 
regime constitucional estabelecido e não transforme o 
regime privado em regime público.

Assim, importante considerar que a realização de políticas 
de saúde não implica em transformar o regime privado 
em público, senão representaria uma inconstituciona-
lidade ou mesmo encontraria uma possibilidade fática 
para sua realização. Como assentado anteriormente, 
embora o regime seja privado, o sistema de saúde é único 
e deve cumprir com a política estabelecida pelo Estado.  
A limitação, portanto, está relacionada a política que pode 
estabelecer o que compreende como assistência suple-
mentar à saúde, mas não pode, sem alterar a constituição, 
transformar o regime privado de assistência à saúde em 
público. Ademais, o respeito aos regimes é recíproco. Isto 
implica que o Estado não pode assumir atribuições de 
natureza privada e nem a iniciativa privada pode assumir 
a natureza pública dos serviços. Para ambos há limites, 
constitucionais e legais.

O terceiro ponto que merece abordagem e é uma 
expressão muito promissora do exercício da livre inicia-
tiva diz respeito ao processo de modelagem dos con-
tratos. Como visto anteriormente, o contrato passou por 
grandes transformações desde o século XIX. Sua imagem 
clássica, de relações de troca de natureza comutativa, evo-
luiu para uma relação cooperativa entre os contratantes.

Como não se podem prever todas as circunstâncias futuras 
da relação contratual e os instrumentos e cláusulas não 
comportam uma solução satisfatória, novos elementos 
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cooperativos passaram a prevalecer nas contratações modernas e pós-modernas. 
Esta característica é evidente em contratos de longa duração, isto é, contratos não 
eventuais, que comprometem os contratantes por longo prazo, como no caso de con-
tratos de planos de saúde.

A liberdade de contratar deve ser exercida em sentido cooperativo, em que a impre-
visão abre espaços para cláusulas que estabelecem procedimentos para solução do 
impasse ou conflito. Merece avaliação, por exemplo, no caso de autorização de proce-
dimentos, a previsão contratual de realização de juntas médicas e odontológicas.

Elas foram normatizadas pela Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS. Formada 
por três profissionais - o assistente, o profissional da operadora e um desempatador 
–, tem por objetivo dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou 
evento em saúde a ser coberto pelas operadoras de planos de saúde.

Note-se que o conflito recai sobre uma circunstância complexa e sensível – auto-
rização de coberturas para o consumidor. Diante desta situação, a solução não 

Regulamentadas pela Resolução Normativa nº 424. 
Formada por três profissionais - o assistente,  
o profissional da operadora e um desempatador –,  
tem por objetivo dirimir divergência técnico-
assistencial sobre procedimento ou evento em saúde 
a ser coberto pelas operadoras de planos de saúde.

Juntas Médicas e 
Odontológicas
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está em prescrever uma regra em torno da negativa ou da 
autorização, mas ela é transferida para um procedimento 
que permitirá o exame do caso concreto, diante de todos 
os envolvidos. 

Na análise dos elementos do contrato relacional, três são 
fundamentais para que os contratos possam ser atuali-
zados e emprestem maior efetividade para as partes envol-
vidas. São eles, a integridade de papéis, a preservação da 
relação e a harmonização do conflito relacional67. 

A escolha do desempatador é realizada em comum acordo 
pelo profissional assistente, isto é, o médico ou cirur-
gião-dentista que solicitou o procedimento ou evento em 
saúde e pelo profissional da operadora. A legitimidade é 
fundamental para preservar a relação contratual, pois o 
resultado precisa ser aceito por todos. Preserva-se a inte-
gridade de papéis do consumidor e das operadoras.

A instalação da Junta não prejudica a formação do con-
senso entre o profissional assistente e a operadora. Uma 
vez ocorrido o consenso sobre o procedimento ou evento 
de saúde, não será necessária sua instalação. Privilegia-se 
a harmonia da relação contratual.

A legitimidade é fundamental para preservar a 
relação contratual, pois o resultado precisa ser 
aceito por todos. Preserva-se a integridade de 
papéis do consumidor e das operadoras.



88 Contratos de Plano de Saúde

Outro elemento importante é que a realização da Junta 
Médica e Odontológica não altera os prazos máximos 
da garantia de atendimento determinados pela ANS na 
Resolução Normativa nº 259/2011. 

Do mesmo modo, o regulador teve a preocupação em 
proibir a instalação da Junta nas hipóteses de casos de 
urgência ou emergência, de procedimentos ou eventos 
não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em 
Saúde ou no contrato; nos casos de indicação de órteses, 
próteses e materiais especiais (OPME) utilizados exclu-
sivamente em procedimento não coberto pelo Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde, exceto nos casos de 
procedimentos que sejam garantidos pelo contrato, ainda 
que não previstos no Rol; ou nos casos em que há indi-
cação de OPME ou medicamento sem registro na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ou para uso não 
constante no manual, instrução de uso ou bula (off label).

A ANS definiu critérios e prazos para a formação da 
junta a fim de evitar que a demora na solução do 
impasse postergue o atendimento do beneficiário.

A elaboração da norma foi realizada com a participação 
de representantes de prestadores de serviços de saúde, 
de operadoras e contou com a participação do Ministério 
Público e da Defensoria do Estado do Rio de Janeiro. É o 
resultado concreto das ações de cooperação e expressa 
soluções atualizadas e eficientes.

A junta é um mecanismo legítimo que protege o 
paciente de intervenções desnecessárias ou equivo-
cadas. É vedado ao médico opor-se à realização de junta 
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médica ou segunda opinião quando solicitada pelo paciente 
ou por seu re pre sentante legal68.

A livre iniciativa pode e deve avançar na instituição de cláusulas 
cooperativas e procedimentais. Isto é, que incluam a partici-
pação do consumidor-contratante para solução de eventuais 
conflitos que possam ocorrer durante o longo período con-
tratual. Mais que prescrever apenas deveres de condutas que 
proíbem ou autorizam, podem instituir mecanismos que per-
mitam as partes colaborarem diante de um conflito.

Daí, a natureza procedimental se revela estratégica. Na exata 
medida em que não se pode prever todas as situações futuras, 
a criação de um procedimento para discussão e solução do 
conflito é fundamental. A solução do conflito deve permanecer 
no âmbito interno da relação contratual e não ser transferida 
para outro espaço institucional.

Assim, a liberdade de contratar e a expressão da livre inicia-
tiva encontrarão novos espaços de expansão e podem ser 
fundamentais para mediar os novos e sempre intensos con-
flitos na área de saúde suplementar.

Com isto, o contrato de saúde suplementar resgata o seu 
espaço, diante dos últimos vinte anos de regulação. Os con-
flitos foram transferidos do espaço privado negocial para o 
espaço da regulação ou da judicialização. É possível e neces-
sário o resgate do papel do contrato, que dialoga intensa-
mente com o contexto social – matriz social – e promove, 
pelas partes contratantes, a confiança e a segurança jurídica. 

O contrato de planos de saúde é uma expressão de nossa 
realidade. Pode ser também a expressão de nossas espe-
ranças na construção diária de uma cidadania articulada 
com desenvolvimento e justiça social.

A Livre Iniciativa e as Cláusulas Contratuais de Saúde Suplementar
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