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Introdução
No Capítulo da Seguridade Social, a Constituição Federal, no art. 196, prevê
que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”. No mesmo sentido, o
texto constitucional define como de relevância pública as ações e serviços de
saúde, porém, a sua execução pode ser feita tanto diretamente pelo Estado
como através de terceiros, seja pessoa física ou jurídica privada. Portanto, de
acordo com a previsão constitucional, a assistência à saúde é livre à iniciativa
privada. Essa participação das instituições privadas deverá ocorrer de forma
complementar ao Sistema Único de Saúde – SUS.
Não obstante a previsão constitucional, a realidade brasileira é marcada pela
deficiência de serviços públicos de saúde, de modo que o setor privado é
fundamental para equacionar o problema e garantir de forma adequada o
direito à saúde. Nesse contexto, surgem as operadoras de planos de saúde
responsáveis pela saúde suplementar àquela ofertada pelo Poder Público
através do SUS.
As operadoras de plano de saúde permitem que as pessoas tenham acesso à
prestação de assistência médico-hospitalar de qualidade e aos mais modernos
tratamentos. Com efeito, o contrato de plano de assistência à saúde tem por
objeto propiciar ao beneficiário (consumidor/paciente) a cobertura de custos
de tratamento médico e atendimentos médico, hospitalar e laboratorial
perante profissionais e rede de hospitais e laboratórios próprios ou
credenciados. Enquanto que a operadora do plano de saúde fornece a
cobertura mediante o pagamento de um preço, consistente em prestações
antecipadas e periódicas.
Apesar de ser inegável a relevância do sistema de saúde suplementar para a
sociedade brasileira, faz-se necessário regular as relações entre usuários e
operadoras a fim de resguardar e garantir o escopo principal: direito à saúde.

Normas que regulam o Sistema de Saúde Suplementar
Além da previsão constitucional do direito à saúde como um direito
fundamental previsto no art. 6º, no âmbito dos direitos sociais, cumulado
com a previsão de execução de ações e serviços de saúde por instituições
privadas, o sistema de saúde suplementar é regulado por leis específicas e
resoluções da agência reguladora.
Em 1998 foi editada a lei que dispõe sobre planos e seguros privados de
assistência à saúde, Lei n. 9.656/98, marco histórico da regulação sobre o
mercado dos planos de saúde, o qual trouxe restrição da liberdade das
operadoras e ampliação da cobertura mínima a ser oferecida. Essa lei
estabelece as exigências mínimas de oferta aos consumidores (art. 12), as
exceções (art. 10) e as hipóteses obrigatórias de cobertura do atendimento
(art. 35-C).
O seguro de assistência à saúde e das seguradoras ficaram sob o controle
econômico-financeiro da Superintendência de Seguros Privados (Susep) até
a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – pela Lei n.
9.961/2000. A ANS é responsável por regular e fiscalizar produto, serviço e
contrato que garanta cobertura financeira de riscos de assistência médica,
hospitalar e odontológica. Outrossim, com a autorização prevista no art. 10,
§4º, da Lei n. 9.656/98, é o órgão responsável por definir a amplitude das
coberturas do plano-referência de assistência à saúde, dentre outras funções.
Deste modo, além das referidas legislações, as operadoras de plano de saúde
também são reguladas pelas Resoluções da ANS.
Por fim, a relação entre operadora e beneficiário constitui relação
consumerista, de forma que se aplica o Código de Defesa do Consumidor –
CDC – com a exceção das empresas públicas (REsp 1119370/PE e REsp
1745415/SP) e das entidades privadas de autogestão, isto é, aquelas que não
têm empresa estipulante ou administradora como intermediária e não têm
fins lucrativos. É este o entendimento sumulado do STJ no enunciado n. 608:
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Direitos e deveres dos beneficiários e das operadoras de plano
de saúde
Por se tratar de direito fundamental fornecido por entidade particular, o
direito à saúde é regulado de forma a proteger o cidadão respeitando o
equilíbrio econômico financeiro do sistema de saúde suplementar em virtude
da notória necessidade das operadoras de plano de saúde no contexto atual
da realidade brasileira.
Em complementação à legislação e resoluções da ANS, o Superior Tribunal
de Justiça – STJ – tem entendimentos consolidados a respeito da saúde
suplementar. Vejamos a seguir alguns dos direitos assegurados pelo STJ aos
beneficiários desse sistema.

1. Rescisão contratual

Uma dúvida comum dos consumidores é se a operadora pode rescindir o
contrato de forma unilateral e quando o próprio beneficiário pode rescindir
o contrato. É preciso ficar atento para o prazo de vigência mínima do plano
de saúde e para possíveis multas no caso de rescisão antecipada.
Em regra, os contratos de plano de saúde têm renovação automática. Porém,
a legislação prevê hipóteses que autorizam a rescisão unilateral de contrato
individual, aquele assinado entre uma operadora de planos de saúde e uma
pessoa física, sem intermediação de pessoa jurídica. A possibilidade de

rescisão unilateral nesse caso está prevista na Lei. 9.656/98, art. 13,
parágrafo único, II:
Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o §
1º do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do
vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança
de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados
individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo
vedadas:
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por
fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a
sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de
vigência do contrato, desde que o consumidor seja
comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de
inadimplência; e

Assim, a rescisão unilateral motivada de contratos individuais com
vigência mínima de um ano poderá ocorrer em duas hipóteses: (a)
inadimplência superior a 60 dias nos últimos 12 meses; ou (b) fraude.
No entanto, essa previsão legal não se aplica aos contratos coletivos, aqueles
assinados entre uma operadora de planos de saúde e uma pessoa jurídica que
oferece a um grupo delimitado a ela vinculado.
Por outro lado, para a rescisão imotivada de contrato coletivo, exige-se que
(a) o contrato esteja vigente há mais de um ano e que (b) haja prévia
notificação com 60 dias de antecedência mínima da outra parte, nos termos
do art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS:
Art. 17. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de
assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente
poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do
período de doze meses e mediante prévia notificação da outra
parte com antecedência mínima de sessenta dias.

Registra-se, porém, que no caso de rescisão de contrato coletivo por parte da
operadora do plano de saúde, esta deverá oferecer contrato individual para
os seus beneficiários, ainda que com uma mensalidade superior à anterior.
De acordo com o informativo n. 578 do STJ (REsp 1.471.569/RJ), “a
migração de beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial extinto

para plano individual ou familiar não enseja a manutenção dos valores das
mensalidades previstos no plano primitivo”.
A migração ou a portabilidade de carências na hipótese de rescisão de
contrato de plano de saúde coletivo empresarial foi regulamentada pela
Resolução CONSU nº 19/1999, que dispôs sobre a absorção do universo de
consumidores pelas operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde
que operam ou administram planos coletivos que vierem a ser liquidados ou
encerrados. O art. 1º da CONSU prevê o requisito do oferecimento de plano
individual em caso de rescisão de contrato coletivo, sem carência:
Art. 1º As operadoras de planos ou seguros de
assistência à saúde, que administram ou operam planos
coletivos empresariais ou por adesão para empresas que
concedem esse benefício a seus empregados, ou exempregados, deverão disponibilizar plano ou seguro
de assistência à saúde na modalidade individual ou
familiar ao universo de beneficiários, no caso de
cancelamento desse benefício, sem necessidade de
cumprimento de novos prazos de carência.
Existe uma discussão se a exigência de ofertar plano individual se aplica a
operadoras que só comercializam planos coletivos, visto que se trata de
autonomia da própria empresa optar qual modalidade de plano pretende
comercializar e manter registro junto à ANS. Afinal, as operadoras que
ofertam apenas planos coletivos não têm registro de plano individual na ANS
e, em virtude do princípio da livre iniciativa, não deveriam ser obrigadas a
fazer tal registro.
Ocorre que, de acordo com o entendimento do STJ consolidado no REsp
1.471.569/RJ, a operadora que rescindir contrato de plano de saúde coletivo
deve, obrigatoriamente, oferecer plano individual para os beneficiários,
porém, se ofertar o plano individual sem ter o registro na ANS, será aplicada
uma multa de elevado valor como penalização.
Por um lado, o entendimento jurisprudencial dificulta a atuação das
operadoras de plano de saúde, que se veem obrigadas a criar planos
individuais apenas para cumprir a decisão judicial. Por outro lado, protege o
cidadão que tem seu plano cancelado a fim de garantir que este beneficiário

não perca a prestação de assistência médico-hospitalar através do plano de
saúde, ainda que em outra modalidade.
Por fim, vale registrar, ainda, que, conforme decidido pelo STJ no Resp
1455637/SP, “é obrigatório aguardar a conclusão do tratamento médico
garantidor da sobrevivência ou incolumidade física de beneficiário em
estado de saúde grave”. Por exemplo: beneficiário recebe carta informando
que o plano irá rescindir o contrato, mas ele está em tratamento médico. A
operadora poderá rescindir o contrato? Não tem previsão legal, mas o STJ
tem entendimento de que não pode rescindir o contrato quando o beneficiário
estiver em tratamento sob risco de morte.

2. Doença preexistente e recusa de cobertura

Antes da Lei n. 9.656/98, os planos e seguros de vida eram regulamentados
pela SUSEP. Nessa época existia uma discussão sobre as seguradoras não
pagarem seguro de vida se o beneficiário omitisse doença preexistente. Na
ocasião, prevaleceu o entendimento de que a seguradora de vida não poderia
se abster de pagar indenização tendo em vista que o beneficiário teria
contribuído por toda a vida e que a presença de doença preexistente faz parte
do risco do negócio.
Esse entendimento antigo, apesar de não ter sido elaborado com o marco
regulatório atual e resoluções da ANS, foi a base para a construção de uma
jurisprudência pacífica no STJ que culminou na Súmula 609. Em 2018 foi
aprovado pelo STJ o enunciado n. 609: “A recusa de cobertura securitária,
sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de
exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do
segurado”.
Primeiramente, deve-se esclarecer o que se entende por doença preexistente.
De acordo com o art. 2º da Resolução Normativa 162/2007 da ANS, doença
ou lesão preexistente é aquela “que o beneficiário ou seu representante legal
saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao
plano privado de assistência à saúde”, ou seja, é aquela que o beneficiário
tenha ciência que o acomete. Porém, pode ocorrer de a doença já existir, mas
o paciente não ter ciência.

Ao contratar um plano de saúde, o beneficiário preenche uma ficha
declarando se possui alguma doença ou não. Portanto, caso o contratante
tenha alguma enfermidade já existente e de seu conhecimento, ele é obrigado
a informar à operadora no momento da contratação.
É comum que os contratos de plano de saúde estipulem cláusulas com
previsão de uma carência de até 24 meses para que o contratante tenha direito
a procedimentos mais complexos relacionados ao tratamento da doença
preexistente.
Exemplo: o paciente Tiago é acometido de câncer e contrata um plano de
saúde. O contrato poderá prever que Tiago está sujeito a uma carência de 24
meses, de forma que, neste período, não terá direito a cirurgia ou internação
decorrente deste câncer.
Essa previsão consta na Lei n. 9.656/98:
Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões
preexistentes à data de contratação dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei após vinte e quatro meses de
vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva
operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento
prévio do consumidor ou beneficiário.
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do
consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de
que trata o caput, na forma da regulamentação a ser editada pela
ANS.

No caso de o contratante declarar doença preexistente ao momento da
contratação e caso a operadora opte por não oferecer a cobertura total para a
doença, ela é obrigada a oferecer CPT e, facultativamente, pode oferecer
também a opção de Agravo ao consumidor. CPT é a cobertura parcial
temporária, se o beneficiário aderir a esta opção, por 2 anos a operadora pode
se abster de cobrir o tratamento da doença preexistente. Após esse período a
operadora é obrigada a cobrir tudo.
A outra opção é o beneficiário pagar o Agravo para ter o tratamento da
doença preexistente desde o momento da contratação do plano de saúde.
Porém, normalmente este agravo é oferecido por um valor bastante elevado.

Vale destacar, ainda, que é vedado à operadora de plano de saúde recusar a
inclusão de portador de doença ou de lesão preexistente no plano que ela
oferece. No entanto, a operadora poderá recusar a cobertura de tratamento
em virtude de doença ou lesão preexistente em determinadas situações.
De acordo com o enunciado n. 609 sumulado pelo STJ, a recusa de
cobertura em razão de doença preexistente somente será admitida se
tiverem sido exigidos exames médicos prévios à contratação ou caso seja
demonstrada a má-fé do segurado. Portanto, salvo essas duas exceções, a
operadora de saúde será obrigada a cobrir doença preexistente, ainda que não
declarada no momento da contratação.
Por outro lado, o consumidor que sabe possuir alguma doença preexistente,
mas omite tal informação no momento da assinatura do contrato, age de máfé e não terá direito à cobertura securitária. Nesse sentido estabelece a
súmula 609 de STJ, bem como o art. 766 do Código Civil:
Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer
declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir
na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito
à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

Ademais, nos contratos individuais de plano de saúde com vigência mínima
de 1 ano, caso o contratante omita intencionalmente a doença preexistente,
agindo, assim, de má-fé, poderá ser caracterizada fraude contra a operadora,
de modo a permitir a rescisão unilateral motivada do contrato, nos termos
art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98:
Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o §
1º do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do
vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança
de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados
individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo
vedadas:
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por
fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a
sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de
vigência do contrato, desde que o consumidor seja
comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de
inadimplência;

Inclusive, vale destacar a determinação do art. 5º, da Resolução Normativa
n. 162 da ANS, no sentido de que, se o contratante omitir doença preexistente
na declaração de saúde, será caracterizada fraude permitindo a suspensão da
cobertura ou rescisão unilateral do contrato nos termos do dispositivo
supramencionado. Vejamos:
Art. 5° Nos planos privados de assistência à saúde, individual ou
familiar, ou coletivos, em que haja previsão de cláusula de agravo
ou cobertura parcial temporária, contratados após a vigência da
Lei nº 9.656, de 1998, o beneficiário deverá informar à
contratada, quando expressamente solicitado na documentação
contratual por meio da Declaração de Saúde, o conhecimento de
DLP, à época da assinatura do contrato ou ingresso contratual,
sob pena de caracterização de fraude, ficando sujeito à suspensão
da cobertura ou rescisão unilateral do contrato, nos termos do
inciso II do parágrafo único do art. 13 da Lei nº 9.656, de 1998.

Portanto, em regra, se o beneficiário omitir, de má-fé, que possuía alguma
doença preexistente, a operadora poderá recusar a cobertura. Entretanto,
existe uma exceção: situação em que a doença somente se manifesta e
exige alguma providência por parte da operadora muitos anos após a
assinatura do contrato. Nessa hipótese, mesmo que o segurado omita
intencionalmente doença preexistente, ainda assim ele terá direito à
cobertura do plano de saúde. Neste caso, fica demonstrado que o contratante,
mesmo apresentando a doença, estava em boas condições de saúde quando
assinou o contrato. O STJ vem entendendo nesse sentido:
(...) 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de não
ser possível à seguradora eximir-se do dever de pagamento da
cobertura securitária sob a alegação de omissão de informações
por parte do segurado, se dele não exigiu exames médicos prévios
à contratação do seguro. Precedentes. 1.1. Consoante cediço no
STJ, a suposta má-fé do segurado (decorrente da omissão
intencional de doença preexistente) será, excepcionalmente,
relevada quando, sem sofrer de efeitos antecipados, mantém vida
regular por vários anos, demonstrando que possuía razoável
estado de saúde no momento da contratação/renovação da apólice
securitária. (...) STJ. 4ª Turma. AgRg no REsp 1359184/SP, Rel.
Min. Marco Buzzi, julgado em 06/12/2016.

Salvo essa exceção, aplica-se a regra geral sumulada pelo STJ. Isto é, a
operadora de plano de saúde pode se recusar a arcar com a cobertura do

tratamento sob a alegação de que se trata de doença preexistente DESDE
QUE:
1. Tenha realizado exames médicos no beneficiário antes da assinatura
do contrato, constatando que ele possuía doença preexistente; ou
2. Se a operadora não fez os exames prévios, ela terá que provar durante
o contrato que o consumidor agiu de má-fé e ocultou intencionalmente
a existência da doença.

3. Reajuste de faixa etária nos contratos individuais

O reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária é aplicado na data de
aniversário do beneficiário quando há a alteração da faixa etária e depende
de previsão contratual. É corriqueiro o caso de idosos ajuizarem ação
requerendo nulidade de cláusula que prevê reajuste de faixa etária em virtude
de abusividade perante o Estatuto do Idoso.
Considerando a natureza da saúde humana, dado que com a idade é natural
aumentar a necessidade de assistência médico-hospitalar, a fixação do valor
da mensalidade do plano de saúde depende diretamente da faixa etária de
cada indivíduo. Nesse contexto, a legislação que normatiza os planos de
saúde permite a organização das contribuições dos beneficiários de acordo
com os grupos de riscos diferenciados. No entanto, o Estatuto do Idoso
proibiu a discriminação do idoso nos planos de saúde através da variação de
valores em razão da mudança de faixa etária.
O REsp 1.568.244/RJ, julgado pelo STJ com repercussão geral, determinou
que a cláusula de faixa etária não é, por si só, abusiva. Portanto, a
abusividade somente ocorre em situações específicas.
Antes da existência da Lei n. 9.656/98, o plano de saúde era regido pelo
Código Civil, por conseguinte, os reajustes anteriores ao ano de 1998 e
previstos no contrato são válidos, sem haver necessidade de autorização
prévia do órgão regulador competente.

Por outro lado, os planos de saúde posteriores à Lei n. 9.656/98 devem ser
enviados para a ANS e se sujeitam à fiscalização. O contrato deve prever de
forma clara os grupos etários com um percentual predefinido:
Lei 9.656, Art. 15.
A variação das contraprestações
pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em razão da idade
do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas
no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de
reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas
expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E.
Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei
devem constar dispositivos que indiquem com clareza: (...)
IV - as faixas etárias e os percentuais a que alude o caput do art.
15;

Portanto, caso não haja cláusula que predetermine os grupos etários e defina
o percentual, então a cobrança de reajuste de mensalidade por mudança de
faixa etária não será válida. Além disso, para a validade da cláusula deve-se
observar as resoluções da ANS.
Sendo assim, em se tratando de contrato assinado entre 02/01/1999 e
31/12/2003, deverão ser observadas as regras previstas na Resolução
CONSU nº 6/1998, que determina a observância de 7 faixas etárias com
limite de variação entre a primeira e a última faixa, sendo elas: zero a 17
anos; 18 a 29 anos; 30 a 39 anos; 40 a 49 anos; 50 a 59 anos; 60 a 69 anos; e
70 anos de idade. O STJ firmou entendimento de que o reajuste dos maiores
de 70 anos não poderá ser superior a 6 vezes o previsto para os usuários entre
0 e 17 anos, não podendo também a variação de valor na contraprestação
atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10
anos.
Deste modo, há isenção de reajustes por mudança de faixa etária aos
beneficiários com mais de 70 anos, desde que participem do plano há mais
de 10 anos. Isso se dá em virtude de previsão do art. 15, da Lei 9.656/98, no
sentido de que os idosos não podem ser discriminados, bem como em razão
do Estatuto do Idoso, Lei n. 10.741 de 2003.
Ademais, para novos contratos firmados a partir de 01/01/2004, incidem as
regras da Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, que prescreve a
observância (i) de 10 faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado

para a última faixa etária não poder ser superior a 6 vezes o previsto para a
primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não
poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.
No entanto, a validade e a legitimidade dos reajustes por mudança de faixa
etária estão condicionadas, segundo a decisão, ao preenchimento dos
seguintes requisitos: (a) existência de previsão contratual; (b) observância
das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e (c)
razoabilidade dos percentuais do reajuste.
Assim, o STJ proibiu a aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios
que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso.
Em geral, as operadoras de plano de saúde atuam com finalidade lucrativa.
Entretanto, o lucro não pode ser predatório, afinal a natureza da atividade
econômica explorada é de serviço público impróprio, atividade privada
suplementar ao SUS, de responsabilidade do Estado. Assim, a aplicação de
reajustes elevados implica na chamada onerosidade excessiva ao
consumidor, de forma que este passa a não ter mais condições de adimplir
com as respectivas mensalidades e sofre, assim, violação ao seu direito
fundamental à saúde.
Em defesa da parte mais vulnerável dessa relação, o CDC prevê o direito
básico do consumidor de modificar cláusulas contratuais que estabeleçam
prestações desproporcionais que causem uma onerosidade excessiva. A
legislação consumerista permite também que cláusulas contratuais abusivas
sejam consideradas nulas de pleno direito, como nos casos em que
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boafé ou a equidade.
Diante dessa previsão legal, admite-se a modificação de cláusulas abusivas
ou até mesmo a revisão contratual pelo Poder Judiciário, permitindo que o
consumidor discuta judicialmente o reajuste praticado em sua mensalidade.
Os tribunais vêm decidindo pela revisão dos percentuais abusivos,
concedendo redução dos reajustes para percentuais mais razoáveis e, em
alguns casos, até anulando-os por completo.

4. Direito de permanência de ex-empregado aposentado ou
demitido sem justa causa como beneficiário do plano coletivo
empresarial

O STJ, no julgamento do REsp n. 1.680.318/SP, fixou entendimento acerca
do tema 989, a fim de definir se o ex-empregado aposentado ou demitido
sem justa causa faz jus à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial
quando, na atividade, a contribuição foi suportada apenas pela empresa
empregadora.
Supondo que Pedro e Marta trabalhem na empresa Coringa S.A. e são
beneficiários de planos de saúde coletivo custeado exclusivamente pelo
empregador. Pedro é demitido sem justa causa e Marta é aposentada. Pedro
e Marta poderão manter-se como beneficiários do plano de saúde?
Ao julgar o tema 989, o STJ fixou a seguinte tese: nos planos de saúde
coletivos custeados exclusivamente pelo empregador NÃO há direito de
permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa
como beneficiário, SALVO disposição contrária expressa prevista em
contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não
caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação,
tampouco se enquadrando como salário indireto.
Portanto, se no acordo ou convenção coletiva de trabalho aplicado a Pedro e
Marta não havia previsão de que no caso de demissão ou aposentadoria o exempregado permaneceria como beneficiário do plano de saúde, então, aplicase a regra geral. Logo, Pedro e Marta não têm direito à manutenção do plano

de assistência médica, pois o plano foi custeado exclusivamente pelo
empregador, empresa Coringa S.A.
Assim, o trabalhador demitido sem justa causa ou aposentado que não
contribuiu para o plano de saúde não terá o direito de manter-se como
beneficiário. Por outro lado, caso o ex-empregado tivesse contribuído, então
teria o direito à permanência como beneficiário, nas mesmas condições de
cobertura assistencial do período em que estava vigente o contrato de
trabalho, desde que assuma o pagamento integral do plano. Este
entendimento consolidado no recurso repetitivo tem como fundamento o art.
30 e 31, da Lei n. 9.656/98:
Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de
vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do
contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de
manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de
vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é
assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas
mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o
seu pagamento integral.

Extrai-se, portanto, que uma das condições exigidas para a aquisição desse
direito é o ex-empregado ter contribuído, na atividade, para o custeio do
plano de saúde, sendo desconsiderados, para tanto, os pagamentos a título
exclusivo de coparticipação. De acordo com a tese firmada, a contribuição
exigida para que o ex-empregado tenha direito à manutenção do plano de
saúde deve ser compreendida como o efetivo pagamento de mensalidade,
independente do usufruto dos serviços de assistência médica. Logo, a
coparticipação não configura contribuição, nos termos do art. 30, § 6º, da Lei
n. 9.656/98:
Art. 30. § 6º Nos planos coletivos custeados integralmente pela
empresa, não é considerada contribuição a coparticipação do
consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como
fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência
médica ou hospitalar.

À vista disso, não é considerada contribuição a coparticipação nos planos
coletivos custeados integralmente pela empresa. A coparticipação, prevista
em alguns contratos, é aquele valor variável cobrado do consumidor apenas
quando utilizar o plano de saúde.
Assim sendo, quando o plano de saúde for custeado pelo empregado há o
direito de permanência deste no plano de saúde coletivo empresarial em caso
de aposentadoria ou demissão sem justa causa, não se considerando a
coparticipação como contribuição. Por outro lado, se o plano de saúde for
integralmente custeado pelo empregador, o ex-empregado não terá o direito
de manter-se como beneficiário.

5. Direito dos dependentes de permanecer como beneficiário
quando do falecimento do titular do plano de saúde

Os planos coletivos empresariais são aqueles em que a empresa estipulante
faz a intermediação entre a operadora de plano de saúde e os beneficiários,
normalmente empregados desta empresa. Geralmente nesse tipo de plano de
saúde a empresa oferece a cobertura para os seus funcionários e também para
dependentes como cônjuge, filhos e genitores. No caso de falecimento do
titular do plano, empregado da empresa estipulante, surge a discussão acerca
do direito de permanência dos dependentes como beneficiários do plano de
saúde.
Alguns contratos preveem a chamada cláusula de remissão que, em caso de
falecimento do titular, garante a permanência dos dependentes como
beneficiários, sem nenhum tipo de cobrança, por um período prédeterminado que varia entre três e cinco anos. Passado esse prazo, é comum
a prática empresarial de cancelamento dos planos de saúde dos dependentes,
que passam a ficar sem assistência.
Para impedir esta prática, a ANS publicou em 2012 a Súmula Normativa nº
13, no sentido de que o término do período de remissão não extingue o
contrato. Com o fim de prazo estipulado, os dependentes assumiriam o
pagamento das mensalidades com a garantia do direito de manutenção do
plano nas mesmas condições contratuais:
O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar,
sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à

manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção
das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer
tempo.

O entendimento sumulado pela ANS está em consonância com a legislação.
A Lei n. 9.656/98, ao prever que em caso de rescisão do vínculo empregatício
o beneficiário que contribuir para o plano poderá continuar a usufruir do
mesmo. A lei estabelece também que, no caso de morte do titular, os seus
dependentes cobertos pelo plano terão direito de permanência. Vejamos:
Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de
vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do
contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de
manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
§3º Em caso de morte do titular, o direito de permanência é
assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro
privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto
neste artigo.

No mesmo sentido, de acordo com a jurisprudência do STJ (AREsp
1.428.473/SP e REsp 1.457.254/SP), diante do falecimento do titular, os seus
dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas
as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações
dele decorrentes.
Portanto, os dependentes não devem ser excluídos do plano após a morte do
titular. O fim do período da remissão não encerra o vínculo contratual. A
extinção do contrato após o término da remissão é considerada infração e
deve ser denunciada à ANS sendo, inclusive, passível de multa.
Afinal, remissão é perdão do pagamento pelo prazo pré-determinado,
portanto, seria incoerente admitir como inadimplência o período cujo
pagamento fora perdoado em virtude de estipulação do próprio contrato.
Portanto, o cancelamento unilateral do plano de saúde, logo após o término
da remissão, é irregular, ilegal e considerado conduta abusiva das
operadoras.

6. Obrigatoriedade em custear fertilização in vitro
(inseminação artificial)

É assegurado aos consumidores o acesso a métodos e técnicas para a
concepção e a contracepção, o acompanhamento de profissional habilitado e
a realização de exames clínicos, entre outros procedimentos. Porém, surge a
polêmica sobre a obrigatoriedade de a operadora do plano de saúde custear
a fertilização in vitro, procedimento de inseminação artificial.
A Lei n. 9.656/98 prevê, no art. 35-C, III, a obrigatoriedade de cobertura
do atendimento nos casos de planejamento familiar, entendido como
“conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais
de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou
pelo casal”, nos termos do art. 8º, I, da Resolução Normativa n. 428/17 da
ANS.
Entretanto, o art. 10 da referida lei excepciona o caso de inseminação
artificial, no mesmo sentido prevê o art. 20 da citada resolução:
Lei 9.656/98, Art. 10. É instituído o plano-referência de
assistência à saúde, com cobertura assistencial médicoambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos,
realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria,
centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados

com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as
exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
(...)
III - inseminação artificial;
Resolução 428/17, Art. 20. A cobertura assistencial de que trata o
plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos,
cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e
emergência, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de
1998.
§ 1º São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:
III - inseminação artificial, entendida como técnica de
reprodução assistida que inclui a manipulação de oócitos e
esperma para alcançar a fertilização, por meio de injeções de
esperma intracitoplasmáticas, transferência intrafalopiana de
gameta, doação de oócitos, indução da ovulação, concepção
póstuma, recuperação espermática ou transferência intratubária
do zigoto, entre outras técnicas;

Apesar de o tema não ter sido julgado em sede de recurso repetitivo, trata-se
de entendimento pacificado pelo STJ como se nota nos REsp 1.692.179/SP
e REsp 1.795.867/SP. De acordo com o tribunal superior, a técnica de
fertilização in vitro consiste em um procedimento artificial
expressamente excluído do plano de assistência à saúde, conforme fixado
pelos dispositivos acima mencionados.
Deste modo, a limitação da lei quanto à inseminação artificial (art. 10, III)
apenas representaria uma exceção à regra geral de atendimento obrigatório
em casos que envolvem o planejamento familiar (art. 35-C, III). De acordo
com o entendimento do STJ, não há, portanto, abusividade na cláusula
contratual de exclusão de cobertura de inseminação artificial. Por
conseguinte, os planos de saúde não têm obrigação de custear tratamento
de inseminação artificial por meio da técnica de fertilização in vitro.
Apesar de ser esse o entendimento pacificado pela Corte Superior, os
tribunais, em primeira e segunda instância, têm determinado a cobertura,
pelo plano de saúde, do procedimento de fertilização in vitro. Como
exemplo, pode-se citar a decisão da 3ª Câmara Cível do TJ/BA, no processo
n. 0562462-88.2018.8.05.0001, que entende ser o planejamento familiar um
direito constitucional de modo que os planos de saúde devem cobrir
procedimentos para este fim. Porém, caso a demanda chegue ao STJ, é
provável que a decisão seja revertida no sentido de desobrigar a operadora
de custear o tratamento.

7. Obrigatoriedade em custear tratamento home care

Home care é a prestação integral de serviço assistencial médico em
domicílio, com acompanhamento 12h ou 24h por dia. A medicina domiciliar
engloba um conjunto de procedimentos hospitalares que podem ser feitos na
casa do paciente, trazendo-lhe mais benefícios como uma recuperação mais
rápida e eficaz, tratamento humanizado com a participação da família e
menos riscos de sofrer uma infecção hospitalar ou quadros depressivos,
comuns em internações hospitalares prolongadas.
Por outro lado, os benefícios do home care não são apenas do paciente,
muitas vezes mostra-se vantajoso também para o plano de saúde, visto que
há a otimização de leitos hospitalares e a redução de custos: diminuição de
gastos com pessoal, alimentação, lavanderia, hospedagem (diárias) e outros.
Suponha a seguinte situação: o paciente José sofre do mal de Alzheimer,
insuficiência cardíaca e doença pulmonar. Após ficar doente, ele foi
internado no hospital, onde permaneceu por algumas semanas mediante
custeio do tratamento pelo plano de saúde. O médico que o acompanhava
percebeu melhora no quadro clínico de José e recomendou que ele fosse para
casa, realizando tratamento domiciliar com acompanhamento home care 24
horas com toda a estrutura hospitalar, equipamentos e profissional de
enfermagem qualificado para realizar os procedimentos técnicos. Ocorre que

o plano de saúde negou a cobertura, afirmando que o serviço de home care
não está no rol de cobertura previsto no contrato firmado com José. Segundo
a operadora, apenas o tratamento hospitalar está incluído. Há obrigatoriedade
da operadora custear o home care mesmo que não conste expressamente no
rol de serviços previstos no contrato? SIM!
Essa questão é tema pacificado no STJ (REsp 1.537.301/RJ e REsp
1.599.436/RJ) no sentido de que ainda que, em contrato de plano de saúde,
exista cláusula que vede de forma absoluta o custeio do serviço de home
care (tratamento domiciliar), a operadora do plano, diante da ausência
de outras regras contratuais que disciplinem a utilização do serviço, será
obrigada a custeá-lo em substituição à internação hospitalar
contratualmente prevista, desde que haja:
(i) Condições estruturais da residência;
(ii) Real necessidade do atendimento domiciliar,
com verificação do quadro clínico do paciente;
(iii) Indicação do médico assistente;
(iv) Solicitação da família;
(v) Concordância do paciente; e
(vi) Não afetação do equilíbrio contratual, como
nas hipóteses em que o custo do atendimento
domiciliar por dia não supera o custo diário
em hospital.
Assim, cumpridos os requisitos, o plano de saúde deverá cobrir o home care.
Pois, ainda que o tratamento domiciliar não conste expressamente no rol de
coberturas previsto no contrato, a operadora será obrigada a custeá-lo em
substituição à internação hospitalar contratualmente prevista. Contudo, se
preenchidos os requisitos e a operadora negar a cobertura, esta recusa
indevida no fornecimento do home care confere ao beneficiário o direito de
receber indenização por danos morais.
Destaca-se, porém, que, a fim de garantir o equilíbrio econômico e financeiro
da operadora, o home care não pode ser concedido de forma automática, por
livre disposição ou comodidade do paciente e familiares.
Acerca do equilíbrio contratual, cumpre ressaltar que, caso a negativa de
cobertura se dê em virtude de, tão somente, questões financeiras da
operadora, esta deve comprovar a recusa com dados concretos e dar

oportunidade ao beneficiário de complementar o valor do tratamento
domiciliar.
Por outro lado, se o motivo da negativa de cobertura do tratamento domiciliar
for o não preenchimento dos requisitos exigidos, a operadora deverá
continuar a custear o tratamento hospitalar do beneficiário.
Ademais, por se tratar de relação consumerista, aplica-se o CDC de modo a
proteger o beneficiário. Diante disso, nos termos do art. 51, IV, do CDC,
cláusula de exclusão de home care é considerada abusiva por si só. Há
abusividade na vedação absoluta do custeio do tratamento domiciliar como
alternativa de substituição à internação hospitalar, pois incompatível com a
equidade e a boa-fé, colocando o consumidor em situação de desvantagem
exagerada.
Como consequência da incidência do CDC, as cláusulas dos contratos de
plano de saúde devem ser interpretadas de acordo com as regras especiais
dos contratos de adesão. Assim, havendo dúvidas, imprecisões ou
ambiguidades no conteúdo do contrato, deve-se interpretar as suas cláusulas
do modo mais favorável ao aderente, isto é, ao beneficiário do plano de
saúde. Nesse sentido, ainda que o serviço de home care não conste
expressamente no rol de coberturas previstas no contrato do plano de saúde,
havendo dúvida acerca das estipulações contratuais, deve preponderar a
interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47, do CDC.

8. Limitação de sessões de tratamento

Ao contratar um plano de saúde, o consumidor espera que tenha cobertura
para quaisquer tratamentos que vier a precisar pelo tempo necessário à
recuperação da saúde. Entretanto, é comum a negativa de cobertura por parte
da operadora sob o fundamento de que o beneficiário esgotou o número de
consultas ou sessões predeterminadas no contrato ou o mínimo estipulado
pela ANS.
A ANS tem como objetivo regular a saúde suplementar brasileira. No
exercício da função normativa, a agência reguladora editou a Resolução
Normativa n. 428/2017 cujo Anexo II fixou a cobertura obrigatória do
mínimo de consultas/sessões para tratamentos, tais como fisioterapia,
fonoaudiologia, nutrição, psicologia, terapia ocupacional.
É válida a normatização da ANS sobre o alcance das coberturas dos planos
de saúde, pois atuou dentro da sua competência, nos termos do §4º, do art.
10, da Lei n. 9.656/98. Entretanto, deve-se analisar cada caso concreto a fim
de adequar a previsão legal à realidade fática, isto é, verificar se o número
de sessões ou consultas estipulado é suficiente ao tratamento da doença do
beneficiário. Desta forma, a quantidade de sessões ou consultas fixada pela
ANS deve ser considerada como cobertura obrigatória mínima a ser
custeada plenamente pela operadora de plano de saúde. Afinal, somente o
médico assistente é capaz de analisar quantas sessões de tratamento serão
necessárias para a recuperação do paciente.

Portanto, é abusiva cláusula de contrato de plano de saúde que estabelece
limite anual para cobertura de sessões de tratamento de saúde. Este é o
entendimento consolidado do STJ, consoante o precedente firmado no REsp
1.642.255/MS e REsp 1.679.190/SP: há abusividade na cláusula
contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em
interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de
sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e boafé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem
exagerada.
Com efeito, apesar de os planos de assistência à saúde serem regidos pela
Lei n. 9.656/98, aplica-se subsidiariamente o Código de Defesa do
Consumidor em virtude da reconhecida vulnerabilidade do consumidor
perante a operadora no mercado de consumo, sempre com base na boa-fé e
equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (art. 4º, do CDC).
Sendo assim, em virtude da incompatibilidade com a boa-fé e equidade
esperada na relação de consumo, a cláusula que estabelece limite para
tratamento será considerada nula de pleno direito, na medida em que coloca
o beneficiário em desvantagem excessiva (art. 51, IV, do CDC).
A predeterminação de um limite de quantidade de sessões ou consultas de
tratamento de saúde implica severa restrição ao restabelecimento da higidez
mental e/ou física do paciente, capaz de comprometer o direito fundamental
à saúde, bem como os princípios consumeristas e os de atenção integral à
saúde na Saúde Suplementar.
No que tange aos tratamentos psicoterápicos, é preciso observar que, por
geralmente serem contínuos e de longa duração, um número tão restrito de
sessões anuais não seria hábil a remediar grande parte dos distúrbios mentais.
Dessa forma, a significativa restrição de cobertura poderá provocar a
interrupção da própria terapia, o que comprometeria a recuperação do
paciente.
Ademais, conforme entendimento firmado pelo STJ, o médico assistente ou
profissional habilitado tem autonomia para avaliar o período de tratamento
adequado de acordo com as necessidades do paciente. Portanto, não cabe ao
plano de saúde predeterminar a duração do tratamento. Decerto, a operadora

não pode limitar o número de sessões ou consultas recomendadas para o
tratamento integral de determinada enfermidade.
Diante desses fundamentos, a Corte Superior reconheceu a abusividade da
limitação prévia da quantidade de sessões ou consultas para tratamento de
saúde. Contudo, a ANS estabelece a quantidade obrigatória mínima de
sessões/consultas a serem custeadas pelo plano de saúde, de modo que,
acima desse patamar a operadora não poderia ser obrigada a cobrir a
integralidade do tratamento. Afinal, as sessões ou consultas acima do limite
mínimo estipulado pela ANS não foram consideradas no cálculo atuarial do
fundo mútuo do plano1.
Assim, de um lado não seria justo o beneficiário arcar com o custeio do
número excedente de consultas indispensáveis à sua reabilitação, afinal, tal
imposição significaria desvantagem excessiva na relação consumerista. Por
outro lado, tampouco seria justo compelir a operadora a realizar o pagamento
integral do tratamento, para além do mínimo obrigatório estipulado pela
ANS, pois importaria em perigoso desequilíbrio financeiro, entre prestações
e contraprestações.
Diante desse impasse, a Corte Superior decidiu por adotar a coparticipação
como critério balizador apto a equilibrar a relação contratual e, ao mesmo
tempo, garantir a higidez financeira da operadora de plano de saúde, bem
como a continuidade do tratamento do paciente enfermo de forma consciente
a fim de garantir sua plena recuperação. Assim, a coparticipação evita a
onerosidade excessiva para ambas as partes.
Contudo, a fim de garantir o real equilíbrio entre as partes, o STJ firmou
entendimento no sentido de que o “percentual da coparticipação deve ser
estabelecido até o limite máximo de 50% do valor contratualizado com o
prestador, nos termos do art. 18, §5º, da RN nº 262/15 da ANS, aplicado por
analogia”.
Assim sendo, será considerada abusiva a cláusula contratual ou o ato da
operadora que limite ou interrompa o tratamento de saúde sob o argumento
de que já se esgotou o número de sessões ou consultas anuais asseguradas no
1

Cálculo atuarial é aquele realizado com base nas ciências atuariais (probabilidade, matemática, estatística,
finanças, economia, computação) para avaliar riscos na indústria de seguros e finanças. O plano de saúde
constitui um fundo com valores calculados a partir desse estudos do risco, das estatísticas de ocorrência
desses riscos e da identificação da probabilidade com que os riscos ocorrem, o chamado cálculo atuarial.

Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (cobertura obrigatória
mínima a ser custeada integralmente pela operadora).
Entretanto, para não haver prejuízo na recuperação do paciente, a quantidade
que ultrapassar tais limites deverá ser suportada tanto pela operadora quanto
pelo beneficiário, em regime de coparticipação. Isto é, depois que
terminarem as sessões obrigatórias que o plano tem o dever de custear
integralmente, deverão continuar sendo oferecidas as sessões necessárias
para o tratamento, no entanto, a partir daí, o custo delas será dividido, 50%
a cargo do beneficiário e 50% custeado pela operadora.

9. Reembolso de despesas médicas realizadas em hospital não
conveniado

Em regra, os serviços oferecidos pela operadora de plano de saúde aos seus
beneficiários são prestados pelos seus médicos cooperados e pelos hospitais
credenciados ou conveniados.
A exceção seria nos casos de emergência ou urgência. A emergência é
aquela situação que implica em um risco iminente de morte e deve ser
diagnosticada e tratada imediatamente (ex.: queimadura, afogamento,
hemorragia). Já na urgência não há risco de morte iminente, mas, se não for
tratada, pode evoluir para complicações mais graves (ex.: fratura, transtorno
psiquiátrico). Assim, excepcionalmente, em casos de urgência ou
emergência, a operadora também custeia serviços realizados fora da rede
credenciada, desde que o hospital não seja de alto custo2.
No entanto, surgiu a controvérsia sobre a possibilidade de a operadora de
plano de saúde custear ou reembolsar tratamento de saúde em situação de
urgência ou emergência ainda que em hospital não credenciado e de alto
custo.

2

Hospitais de alto custo são aqueles que apresentam tabela própria. Utilizam sua própria lista de preços e
procedimentos. Não se sujeitam à Tabela de Referência de Terceiros – planilha de valores que são pagos
pelo plano de saúde ao hospital não credenciado quando o usuário do plano utiliza os seus serviços.

O STJ pacificou o entendimento sobre a questão no REsp 1.286.133/MG
decidindo que “o plano de saúde deve reembolsar o segurado pelas
despesas que pagou com tratamento médico realizado em situação de
urgência ou emergência por hospital não credenciado, ainda que o
referido hospital integre expressamente tabela contratual que exclui da
cobertura os hospitais de alto custo, limitando-se o reembolso, no
mínimo, ao valor da tabela de referência de preços de serviços médicos
e hospitalares praticados pelo plano de saúde”.
Assim, é abusiva a cláusula que exclui tratamento em situação de urgência
ou emergência em hospital de alto custo não credenciado. Nesses casos, a
operadora fica obrigada a reembolsar integralmente o valor pago pelo
beneficiário. Em situação de urgência ou emergência, não seria justo exigir
que o paciente deixasse de buscar assistência médica no hospital mais
próximo por este não fazer parte da rede credenciada. Portanto, nessas
circunstâncias, o beneficiário deve ser atendido em qualquer hospital.
Porém, cessada a urgência ou emergência, a operadora NÃO será obrigada
a custear ou reembolsar o prosseguimento do tratamento em hospital não
credenciado.
Permanece válida a cláusula contratual que prevê a restrição da cobertura
contratada (médicos, hospitais e laboratórios) à rede própria do plano de
saúde ou conveniada. Tal estipulação no contrato não é, em princípio,
abusiva. Contudo, há abusividade na cláusula que determina a não
responsabilidade da operadora no custeio de tratamento fora da rede
credenciada mesmo em caso de urgência ou emergência. Nesses termos, a
cláusula será considerada abusiva e nula de pleno direito consoante previsão
do art. 51, IV, do CDC, combinado com o art. 12, da Lei n. 9.656/98:
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas
segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas
as respectivas amplitudes de cobertura definidas no planoreferência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências
mínimas:
(...)
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações
contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com
assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência,
quando não for possível a utilização dos serviços próprios,
contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras,

de acordo com a relação de preços de serviços médicos e
hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no
prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação
adequada;

O dispositivo legal não exclui o direito ao reembolso se o atendimento foi
em hospital de alto custo. Logo, se a lei não impôs esta limitação, o contrato
não pode impor tal limitação. Desta forma, mesmo que o contrato preveja
cobertura somente pela rede própria e conveniada, ou ainda que vede
expressamente o atendimento em hospital de alto custo, se o paciente estiver
em situação de urgência ou emergência e seja impossível utilizar os serviços
próprios ou conveniados, o plano de saúde deverá ressarcir o beneficiário
pelas despesas que tiver efetuado com outros médicos, clínicas ou hospitais,
ainda que de alto custo.
Contudo, esse ressarcimento ao beneficiário não será no valor integral que
tiver sido pago por este. O reembolso limita-se ao valor da tabela de
referência de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo plano
de saúde. Portanto, a responsabilidade financeira da operadora é restrita ao
custo que teria a cobertura do tratamento caso o paciente tivesse sido
atendido pela rede credenciada, com base na tabela de referência.
Por fim, destaca-se que, a obrigação de reembolso das despesas médicas
despendidas em virtude de situação de urgência ou emergências se dá apenas
durante o período em que apresentaram estado de saúde perigoso.
Ultrapassado o caráter urgente ou emergencial do atendimento, para manter
o direito ao ressarcimento pelo plano, o beneficiário deverá ser transferido
para um hospital da rede credenciada a fim de prosseguir com a sua
recuperação. Caso contrário, se continuar o tratamento no hospital não
conveniado, ele não terá direito ao reembolso desses custos extras.
Assim, no caso de necessidade de prosseguimento do tratamento, o
beneficiário deve ser transferido para um hospital conveniado ao plano de
saúde. Nesse caso, a operadora é responsável pelo beneficiário até que ele
esteja no novo hospital a fim de dar continuidade à terapêutica. O plano de
saúde será encarregado, inclusive, pela transferência do paciente, e deverá
zelar para que o beneficiário seja conduzido em segurança para unidade da
rede credenciada.

10. Limitação temporal a internação hospitalar e a
atendimento ambulatorial

A relação entre operadoras de planos de saúde (desde que não sejam de
autogestão) e beneficiários é consumerista. Assim, reconhecida a
vulnerabilidade do consumidor, a jurisprudência tem entendido como
abusiva a previsão contratual que limita o período de internação a um tempo
determinado. Esse entendimento foi sumulado pelo Superior Tribunal de
Justiça no verbete 302: é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde
que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Supondo uma
cláusula que estipule cobertura de apenas 48 horas de internação, esta será
considerada abusiva e nula de pleno direito.
Entretanto, a Súmula 302 diz respeito apenas à internação hospitalar. Surge
então o questionamento: é lícita a cláusula em contrato de plano de saúde
individual que estabelece, para o tratamento emergencial ou de urgência, no
segmento atendimento ambulatorial, o limite de 12 horas?
Primeiramente, há de se observar que o plano de saúde pode ofertar ao
beneficiário a contratação de assistência à saúde sob quatro segmentações
distintas: ambulatorial, hospitalar, obstétrica e odontológica. Não há
obrigatoriedade de o plano abarcar todas as segmentações, sendo
absolutamente possível ao segurado contratar conjunta ou separadamente
cada uma delas. Portanto, atendimento ambulatorial se difere de internação
hospitalar.

Segundamente, destaca-se a obrigatoriedade de cobertura do tratamento
emergencial ou de urgência pelo plano de saúde, nos termos do art. 35-C da
Lei n. 9.656/1998 e, em consonância com a Resolução CONSU n. 13, bem
como a Resolução n. 428, da ANS:
Lei n. 9.656/1998:
Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos
casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco
imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente,
caracterizado em declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes
pessoais ou de complicações no processo gestacional;
III - de planejamento familiar.
Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares
para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação
previstos no art. 35.

Diante das previsões normativas, é certa a obrigação de cobertura das
operadoras às situações de emergência e de urgência, independentemente do
segmento contratado, seja hospitalar, seja ambulatorial. Contudo, a diferença
entre ambos está no período mínimo obrigatório de cobertura do tratamento
pela operadora.
De acordo com a Súmula 302 do STJ e com o disposto no art. 12, II, a, da
Lei n. 9.656/1998, é vedada a limitação de tempo para a internação
hospitalar e considerada nula a cláusula que estipule tal limite. O prazo de
internação hospitalar será estritamente determinado pelo médico e não pode
sofrer limitações do plano de saúde.
Porém, consoante previsão da referida Resolução CONSU n. 13, e conforme
entendimento consolidado do STJ, no REsp 1.764.859/RS, no segmento de
atendimento ambulatorial a obrigação de cobertura das operadoras às
situações de emergência e de urgência é limitada a 12 horas:
Resolução CONSU n. 13:
Art. 2º O plano ambulatorial deverá garantir cobertura de
urgência e emergência, limitada até as primeiras 12 (doze)
horas do atendimento.
Parágrafo único. Quando necessária, para a continuidade do
atendimento de urgência e emergência, a realização de
procedimentos exclusivos da cobertura hospitalar, ainda que na

mesma unidade prestadora de serviços e em tempo menor que 12
(doze) horas, a cobertura cessará, sendo que a responsabilidade
financeira, a partir da necessidade de internação, passará a ser do
contratante, não cabendo ônus à operadora.

Ultrapassado esse espaço de tempo de 12 horas, caso haja a necessidade de
internação hospitalar (atendimento não coberto pelo plano ambulatorial),
cessa a responsabilidade financeira da operadora. Contudo, se, no local, não
houver condições para prosseguir com o tratamento, é dever da operadora
zelar para que o beneficiário seja conduzido para a unidade hospitalar
(pública ou privada) capaz de garantir a continuidade da recuperação do
paciente.
Assim, se a contratação se der apenas na modalidade de atendimento
ambulatorial, sem englobar o segmento hospitalar, se for necessário
continuar o tratamento após as 12 horas iniciais, ou até mesmo se houver
necessidade de internação, a operadora de saúde não mais se responsabilizará
pela cobertura do atendimento. Afinal, o contrato abrange apenas o segmento
ambulatorial, de modo que o custeio da internação ficará a cargo do paciente.
Em contrapartida, na hipótese de contratação conjunta dos segmentos de
atendimento ambulatorial e hospitalar, o beneficiário, em situação de
urgência ou de emergência, ainda que ultrapassado o período de 12 horas de
seu atendimento ambulatorial, terá o direito de permanecer assistido pelo
plano de saúde se houver necessidade de internação hospitalar, sem nenhuma
limitação de tempo.

11. Obrigação da operadora em custear órtese e prótese

É comum a necessidade de prótese ou órtese durante ou após uma
intervenção cirúrgica, como no caso de uma amputação, por exemplo. A
prótese é o material permanente ou transitório que substitua total ou
parcialmente um membro, órgão ou tecido. Já a órtese visa auxiliar as
funções de um membro, órgão ou tecido.
Há previsão legal que exclui esses materiais da cobertura pelo plano de saúde
em determinadas circunstâncias. Constata-se que o art. 10, da Lei n.
9.656/98, prevê expressamente a não obrigatoriedade dos planos de saúde de
cobrirem custos com próteses, órteses e seus acessórios não ligados a
qualquer ato cirúrgico e, também, quando para fins estéticos:
Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde,
com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar,
compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente
no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva,
ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças
listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e

Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial
de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art.
12 desta Lei, exceto:
II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem
como órteses e próteses para o mesmo fim;
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não
ligados ao ato cirúrgico;

No mesmo sentido do dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça
assentou que é “abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano
de saúde o custeio de prótese diretamente ligada ao procedimento cirúrgico
coberto pelo plano e necessária ao pleno restabelecimento da saúde do
segurado”, consoante julgado no AgInt no AREsp 1.074.241/MG.
Em contrapartida, a cláusula que exclui o custeio da prótese não ligada ao
ato cirúrgico é válida. Isto pois a cobertura de próteses e órteses
desvinculadas a procedimento cirúrgico, ou para fins de estética, é
facultativa. Por conseguinte, o beneficiário não tem o direito de exigir que a
operadora custeie o material nessas hipóteses, a cláusula contratual que
exclua tal cobertura não é abusiva.
Assim, consoante entendimento consolidado pelo STJ no REsp
1.673.822/RJ, “é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do
fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico ou
aquelas sem fins reparadores, já que as operadoras de planos de
assistência à saúde estão obrigadas a custear tão só os dispositivos
médicos que possuam relação direta com o procedimento assistencial a
ser realizado”.
Nessa oportunidade, o STJ esclareceu sobre o que seria entendido por
“ligado ao ato cirúrgico”, fator que torna obrigatória a cobertura da prótese
ou órtese pelo plano de saúde. Primeiramente, exige-se que seja necessária
uma cirurgia para a prótese ou órtese ser colocada ou retirada, ou seja, devem
ser dispositivos implantáveis. Além disso, o Tribunal definiu três
requisitos:
(i) ser introduzida (total ou parcialmente) no corpo
humano;
(ii) ser necessário procedimento cirúrgico para essa
introdução; e
(iii) permanecer no local onde foi introduzida, após o
procedimento cirúrgico.

Dessa forma, stents, marcapassos, placas e parafusos de lesões ortopédicas
são considerados materiais ligados ao ato cirúrgico. Enquanto que coletes
ortopédicos, próteses de substituição de membros, andador, aparelho de
audição, lentes de contato, dentre outros, não estão ligados ao ato cirúrgico,
não necessitam de intervenção cirúrgica para serem implantados, logo, o
custeio pelo plano de saúde é facultativo.
Quanto à finalidade estética que permite a exclusão da cobertura, entende-se
que procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos são aqueles que
não visam restauração, seja parcial ou total, da função de órgão ou parte do
corpo humano lesionada. Destaca-se, porém, que a prótese mamária não é
considerada como “para fins estéticos” no caso de retirada de mama por
motivo de câncer, por conseguinte, haverá obrigatoriedade de cobertura pelo
plano de saúde nessa hipótese.
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