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RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR.  PROCESSUAL  CIVIL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. 

INVIABILIDADE DE EXAME NO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 

RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. MÉRITO: PLANO DE SAÚDE. ALIENAÇÃO VOLUNTÁRIA DE CARTEIRAS. 

PROCEDIMENTO REGULADO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA 112/2005, DA ANS. MANUTENÇÃO PELA OPERADORA 

ADQUIRENTE DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CREDENCIADOS PELA ALIENANTE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 

OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 17 DA LEI 9.656/1998. RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1. As operadoras de plano de saúde que preten-

dam alienar, voluntariamente, todas ou algumas de suas carteiras devem, observados os procedimentos 

estabelecidos pelas normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, sobretudo o disposto na 

Resolução Normativa n. 112/2005, formular requerimento, instruindo-o com a documentação exigida, 

perante a ANS, que, analisando o preenchimento dos requisitos necessários, poderá aprovar a transferência 

de carteiras. Após a aprovação, a operadora adquirente deve notificar todos os beneficiários que possuam 

contratos na carteira alienada por meio de comunicação individual e de publicação na imprensa. 2. A 

Resolução Normativa n. 112/2005, editada pela ANS, exige, na alienação voluntária de carteiras de plano de 

saúde, que a nova operadora mantenha em relação aos beneficiários da carteira transferida as mesmas 

condições contratuais vigentes, sem lhes restringir direitos ou causar-lhes prejuízos (art. 4º, caput). Visa, com 

isso, a resguardar o direito do consumidor de ter mantido, nos mesmos termos em que ajustado originaria-

mente, o contrato que celebrou com a operadora alienante da carteira de plano de saúde da qual faz parte. 3. 

O art. 4º, caput e § 2º, da aludida resolução normativa estabelece que, em regra, deve ser mantida a mesma 

rede de serviços de assistência à saúde credenciados, referenciados ou contratados que a operado-

1. SUBSTITUIÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE SAÚDE EM SENTIDO 

AMPLO É LEGÍTIMA E POSSÍVEL, SE OBSERVADAS CERTAS CONDIÇÕES
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ra alienante oferecia à época da transferência de carteiras, somente autorizando sua alteração se forem 

observadas as diretrizes estabelecidas no art. 17 da Lei 9.656/98. 4. Em observância ao princípio da boa-fé 

objetiva e visando à proteção das legítimas expectativas do consumidor quanto à qualidade, à quantidade, à localiza-

ção, entre outros critérios, dos serviços prestados pela operadora de plano de saúde no momento da contratação, 

tanto a operadora originariamente contratada pelo consumidor, por força do art. 17 da Lei 9.656/98, como a nova 

operadora adquirente das carteiras alienadas, com base no disposto no art. 4º, § 2º, da RN 112/2005-ANS, devem 

respeitar a regra de manutenção, durante a vigência dos contratos celebrados com os beneficiários, dos prestadores 

de serviço de saúde já credenciados, referenciados ou contratados. 5. A substituição do prestador de serviço de 

saúde em sentido amplo (incluindo hospitais, clínicas, profissionais de saúde, laboratórios e serviços 

correlatos), durante a vigência do contrato de plano de assistência à saúde, é legítima e possível, mas desde 

que observadas as seguintes condições: (I) substituição por profissional ou estabelecimento equivalente (art. 

17, § 1º, da Lei 9.656/1998); (II) comunicação à ANS e aos consumidores com, no mínimo, trinta dias de 

antecedência (art. 17, § 1º, da Lei 9.656/1998); e (III) manutenção de eventual internação de beneficiário 

iniciada antes da substituição (art. 17, § 2º, da Lei 9.656/1998). Tais requisitos devem ser observados tanto 

pelas operadoras de plano de saúde originariamente contratadas pelo consumidor como pelas operadoras 

adquirentes de carteiras alienadas (art. 4º, § 2º, da RN n. 112/2005-ANS). 6. No caso concreto, segundo informa-

ções colhidas pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, foram 

observados todos os requisitos exigidospelos arts. 17, § 1º, da Lei n. 9.656/1998 e 4º da RN 112/2005 para a substitui-

ção dos prestadores de serviços de saúde que faziam parte da rede credenciada à Golden Cross, ocorrida em razão 

da alienação das carteiras individual e familiar à Unimed Rio 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa 

extensão, improvido.

(STJ, Recurso Especial nº 1.545.315 - PE, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Julgamento em: 25/10/2016)
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RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE  SAÚDE. HOSPITAL CREDENCIADO. ONCOLOGIA. ESPECIALIDADE  COBERTA. 

EXECUÇÃO DO SERVIÇO. INSTITUIÇÃO PARCEIRA. FALTA DE CREDENCIAMENTO. IRRELEVÂNCIA. ENTIDADE 

HOSPITALAR CONVENIADA SEM RESSALVAS. DIVULGAÇÃO DO ROL AO CONSUMIDOR. LEGÍTIMA EXPECTATIVA.  

USUÁRIO DE BOA-FÉ. CONTRATO RELACIONAL. PRESERVAÇÃO DA CONFIANÇA. 1.  Cinge-se a controvérsia  a  saber 

se determinada especialidade médica,  no  caso,  a  de  oncologia,  disponibilizada  em  hospital credenciado  

por  plano  de  saúde,  mas cujo serviço é prestado por instituição  parceira não credenciada, está abrangida 

pela cobertura contratual de assistência à saúde. 2.  Por determinação  legal, as operadoras de planos de saúde 

devem ajustar  com as entidades conveniadas, contratadas, referenciadas ou credenciadas,  mediante  instrumentos  

formais, as condições de prestação de serviços de assistência à saúde. Assim, conforme o art. 17-A da Lei nº 

9.656/1998, devem ser estabelecidos com clareza, em tais  contratos,  os  direitos, as obrigações e as responsabilida-

des das  partes,  bem como todas as condições para a sua execução, incluídos o objeto, a natureza do ajuste, o regime 

de atendimento e a descrição dos serviços contratados. 3.  A  operadora, ao divulgar e disponibilizar ao usuário a 

lista de prestadores  conveniados, deve também providenciar a descrição dos serviços que cada um está 

apto a executar - pessoalmente ou por meio de terceiros -, segundo o contrato de credenciamento formaliza-

do. 4.  Se  a  prestação  do  serviço   (hospitalar,  ambulatorial, médico-hospitalar,  obstétrico  e de urgência 

24h) não for integral, deve ser indicada a restrição e quais especialidades oferecidas pela entidade  não  estão
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2. O CREDENCIAMENTO, SEM RESTRIÇÕES, DE HOSPITAL POR OPERADORA 

ABRANGE, PARA FINS DE COBERTURA DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, 

TODAS AS ESPECIALIDADES MÉDICAS OFERECIDAS PELA INSTITUIÇÃO



cobertas, sob pena de se considerar todas incluídas no credenciamento, principalmente em se  tratando de 

hospitais,  já  que são estabelecimentos de saúde vocacionados a prestar assistência  sanitária  em regime de 

internação e de não internação, nas mais diversas especialidades médicas. 5. O credenciamento, sem 

restrições, de hospital por operadora abrange, para fins de cobertura de plano de assistência à saúde, todas 

as especialidades médicas oferecidas pela instituição, ainda que prestadas sob o sistema de parceria  com 

instituição não credenciada. 6.  Eventual divergência de índole administrativa entre operadora e prestador  quanto 

aos serviços de atenção à saúde efetivamente cobertos no instrumento jurídico de credenciamento não pode servir 

de subterfúgio para prejudicar o consumidor de boa-fé, que confiou na rede conveniada e nas informações divulga-

das pelo plano de saúde. As partes, nas relações  contratuais, devem manter posturas de cooperação, transparência e 

lealdade recíprocas, de modo a respeitar as  legítimas expectativas geradas no outro, sobretudo em contratos de 

longa duração, em que a confiança é elemento essencial e fonte de responsabilização civil. 7. Recurso especial não 

provido. 

(REsp 1613644/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 30/09/2016)
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1.  RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL. CONTRATO DE  PLANO OU SEGURO DE 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRETENSÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA   DE  REAJUSTE.  ALEGADO  CARÁTER  ABUSIVO.  

CUMULAÇÃO  COM PRETENSÃO  DE  RESTITUIÇÃO  DOS  VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. EFEITO FINANCEIRO  

DO  PROVIMENTO JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA AINDA NA VIGÊNCIA DO  CONTRATO. NATUREZA CONTINUATIVA DA 

RELAÇÃO JURÍDICA. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO.  PRAZO  PRESCRICIONAL  TRIENAL.  ART. 206, § 3º, IV, DO CÓDIGO 

CIVIL DE 2002. PRETENSÃO FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 2. CASO CONCRETO: ENTENDIMENTO DO 

TRIBUNAL A QUO CONVERGE COM A TESE FIRMADA NO REPETITIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ENRIQUECIMENTO SEM 

CAUSA. PEDIDO  DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA PREVISTA NO ART. 206, § 1º,  II  DO  CC/2002.  

AFASTAMENTO.  RECURSO  ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.  Em  se tratando de ação em que o autor, 

ainda durante a vigência do  contrato,  pretende,  no âmbito de relação de trato sucessivo, o reconhecimento  

do  caráter  abusivo  de  cláusula  contratual com a consequente  restituição  dos  valores pagos indevida-

mente, torna-se despicienda  a  discussão acerca de ser caso de nulidade absoluta do negócio   jurídico   -  

com  provimento  jurisdicional  de  natureza declaratória  pura, o que levaria à imprescritibilidade da preten-

são - ou de nulidade relativa - com provimento jurisdicional de natureza constitutiva  negativa, o que atrairia 

os prazos de decadência, cujo início  da  contagem,  contudo,  dependeria da conclusão do contrato (CC/2002,  

art.  179).  Isso porque a pretensão última desse tipo de demanda,  partindo-se  da  premissa  de  ser  a  

cláusula contratual abusiva   ou   ilegal,   é  de  natureza  condenatória,  fundada  no ressarcimento  de  paga-

mento  indevido, sendo, pois, alcançável pela prescrição. Então, estando o contrato ainda em curso, esta 

pretensão condenatória,  prescritível,  é  que deve nortear a análise do prazo aplicável  para a perseguição 

dos efeitos financeiros decorrentes da invalidade do contrato. 

3. O PRAZO PARA O CONSUMIDOR REVER CLÁUSULA 

DE REA JUSTE DE PLANO DE SAÚDE É DE TRÊS ANOS
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2.  Nas  relações  jurídicas  de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o 

contratante, durante a  vigência  do  contrato,  a  qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula  contratual  que 

considere abusiva ou ilegal, seja com base em  nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de  

repetição  do  indébito  terá  que  se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da 

propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável. 3. Cuidando-se  de  pretensão  de  nulidade de cláusula 

de reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente,  com a consequente 

repetição do indébito, a ação ajuizada está  fundada  no  enriquecimento  sem  causa  e,  por isso, o prazo prescricio-

nal  é  o  trienal  de  que trata o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002. 4.  É  da  invalidade, no todo ou em parte, do 

negócio jurídico, que nasce para o contratante lesado o direito de obter a restituição dos valores  pagos a maior, 

porquanto o reconhecimento do caráter ilegal ou abusivo do contrato tem como consequência lógica a perda da 

causa que legitimava o pagamento efetuado. A partir daí fica caracterizado o enriquecimento sem causa, derivado de 

pagamento indevido a gerar o direito  à  repetição  do  indébito  (arts. 182, 876 e 884 do Código Civil de 2002). 5. A 

doutrina moderna aponta pelo menos três teorias para explicar o enriquecimento  sem  causa:  a)  a  teoria  unitária  

da  deslocação patrimonial;  b)  a teoria da ilicitude; e c) a teoria da divisão do instituto.   Nesta  última,  basicamente,  

reconhecidas  as  origens distintas  das anteriores, a estruturação do instituto é apresentada de  maneira  mais  bem  

elaborada,  abarcando o termo causa de forma ampla,   subdividido,   porém,   em   categorias  mais  comuns  (não 

exaustivas),  a  partir  dos  variados  significados  que o vocábulo poderia  fornecer,  tais  como  o  enriquecimento por 

prestação, por intervenção,  resultante  de  despesas efetuadas  por  outrem,  por desconsideração de patrimônio ou 

por outras causas. 6. No Brasil, antes mesmo do advento do Código Civil de 2002, em que há  expressa  previsão  do  

instituto  (arts. 884 a 886), doutrina e jurisprudência  já admitiam o enriquecimento sem causa como fonte de 

obrigação, diante da vedação do locupletamento ilícito. 7. O art. 884 do Código Civil de 2002 adota a doutrina da 

divisão do instituto,  admitindo, com isso, interpretação mais ampla a albergar o termo causa tanto no sentido de 

atribuição patrimonial (simples deslocamento patrimonial), como no sentido negocial (de origem contratual, por   

exemplo),  cuja  ausência, na modalidade de enriquecimento por prestação,  demandaria um exame subjetivo, a partir 

da não obtenção da finalidade  almejada com a prestação, hipótese que mais se adequada à prestação decorrente de 

cláusula indigitada nula (ausência de causa jurídica lícita). 8.  Tanto os atos unilaterais de vontade (promessa de 

recompensa, arts.  854  e  ss.;  gestão  de negócios, arts. 861 e ss.; pagamento indevido, arts. 876 e ss.; e o próprio 

enriquecimento sem causa, art.  884  e  ss.)  como  os negociais, conforme o caso, comportam o ajuizamento de ação 

fundada no enriquecimento sem causa, cuja pretensão está abarcada pelo prazo prescricional trienal previsto 
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no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002. 9.  A  pretensão  de  repetição  do  indébito  somente  se refere às 

prestações  pagas  a  maior no período de três anos compreendidos no interregno  anterior  à data do ajuizamento 

da ação (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002; art. 219, caput e § 1º, CPC/1973; art. 240, § 1º, do CPC/2015). 10. Para os  

efeitos do julgamento do recurso especial repetitivo, fixa-se a seguinte tese: Na vigência dos contratos de 

plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da  declaração de nulidade  

de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3º, 

IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. 11. Caso concreto: Recurso especial 

interposto por Unimed Nordeste RS Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos Ltda. a que se nega provimento. 

(Resp 1361182/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

10/08/2016, DJe 19/09/2016)
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RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA.  

PRORROGAÇÃO TEMPORÁRIA DO BENEFÍCIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXAURIMENTO DO DIREITO. DESLI-

GAMENTO DO USUÁRIO. LEGALIDADE. PLANO INDIVIDUAL. MIGRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. OPERADORA.   

EXPLORAÇÃO  EXCLUSIVA DE PLANOS COLETIVOS. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a operadora de plano de 

saúde está  obrigada  a fornecer, após o término do direito de prorrogação do  plano  coletivo  empresarial  conferido  

pelo  art. 30 da Lei nº 9.656/1998,  plano individual substituto ao trabalhador demitido sem justa causa, nas mesmas 

condições de cobertura e de valor. 2. Quando há a demissão imotivada do trabalhador, a operadora de plano de  

saúde deve lhe facultar a prorrogação temporária do plano coletivo empresarial  ao  qual  havia  aderido,  contanto 

que arque integralmente  com os custos das mensalidades, não podendo superar o prazo estabelecido em lei: 

período mínimo de 6 (seis) meses e máximo de  24  (vinte e quatro) meses. Incidência do art. 30, caput e § 1º, da Lei nº 

9.656/1998. Precedentes. 3. A operadora de plano de saúde pode encerrar o contrato de assistência à saúde do 

trabalhador demitido sem justa causa após o exaurimento do prazo legal de permanência temporária no plano 

coletivo, não havendo nenhuma abusividade em tal ato ou ataque aos direitos  do  consumidor,  sobretudo em razão 

da extinção do próprio direito  assegurado  pelo art. 30 da Lei nº 9.656/1998. Aplicação do art. 26, I, da RN nº 279/2011 

da ANS. 4. A operadora de planode saúde não pode ser obrigada a oferecer plano  individual  a  ex-empregado  

demitido ou exonerado sem justa causa após o direito de permanência temporária no plano coletivo esgotar-

se (art. 30 da Lei nº 9.656/1998), sobretudo se ela não disponibilizar no mercado esse tipo de plano. Além 

disso, tal hipótese não pode ser equiparada ao cancelamento do plano privado de assistência  à  saúde feito 

4. FUNCIONÁRIO DEMITIDO NÃO PODE EXIGIR QUE

O PLANO DE SAÚDE SEJA CONVERTIDO PARA INDIVIDUAL
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pelo próprio empregador, ocasião em que pode  incidir os institutos  da  migração ou da portabilidade de 

carências. 5. Não é ilegal a recusa de operadoras de planos de saúde de comercializarem planos individuais 

por atuarem apenas no segmento de planos  coletivos. Não há norma legal alguma obrigando-as a atuar em 

determinado ramo de plano de saúde. O que é vedada é a discriminação de consumidores em relação a  

produtos e serviços que já são oferecidos no mercado de consumo por determinado fornecedor, como 

costuma ocorrer em recusas arbitrárias na contratação de planos individuais quando tal tipo estiver previsto 

na carteira da empresa. 6. A portabilidade especial de carências do art. 7º-C da RN nº 186/2009 da ANS pode se dar  

quando  o ex-empregado demitido ou exonerado  sem  justa  causa ou aposentado solicitar a transferência para  

outra operadora durante o período de manutenção da condição de beneficiário garantida pelos arts. 30 e 31 da Lei nº 

9.656/1998. Logo,  tal  instituto não incide na hipótese em que o interessado pretende a migração de plano após 

exaurido o prazo de permanência temporária no plano coletivo e, sobretudo, para a mesma operadora. 7. Recurso 

especial não provido. 

(REsp 1592278/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016)
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RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DENÚNCIA DO CONTRATO PELA 

OPERADORA. RESCISÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. MIGRAÇÃO DE USUÁRIO PARA PLANO INDIVIDUAL. 

MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS. PREÇO DAS MENSALIDADES. ADAPTAÇÃO AOS VALORES DE 

MERCADO. REGIME E TIPO CONTRATUAIS DIVERSOS. RELEVÂNCIA DA ATUÁRIA E DA MASSA DE BENEFICIÁRIOS. 

1. Cinge-se a controvérsia a saber se a migração do beneficiário do plano coletivo empresarial extinto para o plano 

individual ou familiar enseja não somente a portabilidade de carências e a compatibilidade de cobertura assistencial, 

mas também a preservação dos valores das mensalidades então praticados. 2. Os planos de saúde variam segundo o 

regime e o tipo de contratação: (i) individual ou familiar, (ii) coletivo empresarial e (iii) coletivo por adesão (arts. 16, VII, da 

Lei nº 9.656/1998 e 3º, 5º e 9º da RN nº 195/2009 da ANS), havendo diferenças, entre eles, na atuária e na formação de 

preços dos serviços da saúde suplementar. 3. No plano coletivo empresarial, a empresa ou o órgão público tem 

condições de apurar, na fase pré-contratual, qual é a massa de usuários que será coberta, pois dispõe de dados dos 

empregados ou servidores, como a idade e a condição médica do grupo. Diante disso, considerando-se a atuária mais 

precisa, pode ser oferecida uma mensalidade inferior àquela praticada aos planos individuais. 4. Os contratos de 

planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período 

de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 

17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS). A vedação de suspensão e de rescisão unilateral prevista no art. 

13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 aplica-se somente aos contratos individuais ou familiares. 5. 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

5. LEGALIDADE NA RESCISÃO UNILATERAL 

DE PLANO COLETIVO EMPRESARIAL 
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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. A RN nº 186/2009 e a RN nº 254/2011 da ANS 

incidem apenas nos planos coletivos por adesão ou nos individuais. 6. Não há falar em manutenção do 

mesmo valor das mensalidades aos beneficiários que migram do plano coletivo empresarial para o plano 

individual, haja vista as peculiaridades de cada regime e tipo contratual (atuária e massa de beneficiários), 

que geram preços diferenciados. O que deve ser evitado é a abusividade, tomando-se como referência o 

valor de mercado da modalidade contratual. 7. Nos casos de denúncia unilateral do contrato de plano de saúde 

coletivo empresarial, é recomendável ao empregador promover a pactuação de nova avença com outra operadora, 

evitando, assim, prejuízos aos seus empregados, pois não precisarão se socorrer da migração a planos individuais, de 

custos mais elevados. 8. Recurso especial provido. 

(REsp 1471569/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)
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AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO 

APOSENTADO. ASSISTÊNCIA MÉDICA. MANUTENÇÃO. ART. 31 DA LEI Nº 9.656/1998. REQUISITOS NÃO 

PREENCHIDOS. CONTRATO DE TRABALHO. VIGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO EMPREGADOR. 1. É assegura-

do ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência 

do vínculo empregatício o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial 

que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral (arts. 30 e 31 da 

Lei nº 9.656/1998). 2. 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 convenção coletiva de trabalho, sendo irrelevante 

a tão só existência de coparticipação, pois esta não se confunde com contribuição. 3. Agravo interno não 

provido. 

(AgInt no REsp 1593594/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 25/11/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. 

PLANO DE SAÚDE. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA DE EX-EMPREGADO APOSENTADO. MANUTENÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA MÉDICA.ART.  31 DA LEI Nº 9.656/98. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VIGÊNCIA DO CONTRATO DE   

TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO EMPREGADOR. COPARTICIPAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. IRRELEVÂNCIA.

6. 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
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FATOR DE MODERAÇÃO. SALÁRIO INDIRETO. DESCARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE. 

DECISÃO MANTIDA. 1.  Vale pontuar que o presente agravo interno foi interposto contra decisão  publicada  na  

vigência  do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, 

nos termos do Enunciado nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na  sessão  de  9/3/2016: Aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)  serão  exigidos  os 

requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A Terceira Turma desta Corte no julgamento do  

REsp nº 1.594.346/SP, de relatoria do em. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, firmou orientação de que 1) nos 

termos dos arts. 30 e 31, ambos da Lei nº 9.656/98, assegura-se ao trabalhador demitido sem justa causa ou 

ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do  vínculo  empregatício  o direito de 

manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava na vigência  

do  contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral;  2) 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; 3) contribuir para o plano de saúde significa 

pagar uma mensalidade,  independentemente  de se estar usufruindo dos serviços de  assistência  médica,  

e  que a coparticipação, por sua vez, é um fator  de  moderação, com a função de desestimular o uso desen-

freado dos serviços da saúde suplementar; 4) o plano de assistência médica, hospitalar e odontológica  

concedido pelo empregador não pode ser enquadrado como salário indireto, sejam os serviços prestados 

diretamente pela empresa ou por determinada operadora (art. 458, § 2º, IV, da CLT); e, 5)  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 convenção coletiva de trabalho, sendo irrelevante a existência de coparticipação, pois  

esta não se confunde com contribuição. 3. O beneficiário não apresentou argumento novo capaz de modificar a 

conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para dar provimento ao recurso especial 

manejado pela operadora do plano de saúde. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1618071/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 16/11/2016) 
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AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EX-EMPREGADO. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO COMO BENE-

FICIÁRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. A discussão acerca do  

direito de ex-empregado ser mantido em plano  de  saúde, nos casos em que a ex-empregadora mantém o 

próprio plano  de saúde, em regime de autogestão, em favor de seus empregados, é da competência da 

Justiça do Trabalho. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1596857/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 21/10/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. MANUTENÇÃO DO EX-EMPRE-

GADO COMO BENEFICIÁRIO. QUESTÃO RELACIONADA AO EXTINTO CONTRATO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos  casos  em  que  a ex-empregadora mantém o 

próprio plano de saúde  em  favor  de seus empregados, na modalidade de autogestão, a discussão  acerca 

do direito do recorrido de ser mantido no plano de saúde  possui  relação  direta  com  o contrato de trabalho 

extinto, impondo-se a competência da Justiça do Trabalho" (AgRg no REsp n.1.476.314,  Relator  o  Ministro  

Raul  Araújo,  Quarta  Turma,  DJe 26/10/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no REsp 1577493/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 04/04/2016) 

7. COMPETÊNCIA JUSTIÇA DO TRABALHO - AUTOGESTÃO
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE EM  

RAZÃO DA IDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA  

DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.  "A previsão de reajuste de mensalidade de plano de saúde 

em decorrência da mudança de faixa etária de segurado idoso não configura, por si só, cláusula abusiva, 

devendo sua compatibilidade com a boa-fé objetiva e a equidade ser aferida em cada caso concreto.  Prece-

dente: REsp 866.840/SP,  Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado 

em 07.06.2011, DJe 17.08.2011" (REsp n. 1.280.211/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

23/4/2014, DJe 4/9/2014).  2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do 

contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. Agravo 

interno a que se nega provimento. 

(AgInt no AREsp 964.894/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 16/11/2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DE MENSALIDADE. FAIXA ETÁRIA.  ESTA-

TUTO DO IDOSO. DISCRIMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUI-

SITOS FIRMADOS NA JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REAJUSTE CONSIDERADO 

ABUSIVO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O reajuste de mensalidade 

de plano de saúde em decorrência da mudança de faixa etária de segurado idoso não pode, por si só, ser 

considerado ilegal ou abusivo, devendo ser examinado em cada caso concreto se houve a devida previsão 

contratual da alteração, se foram aplicados percentuais razoáveis, que não visem, ao final, a impossibilitar a  

permanência da filiação do idoso, se houve observância do princípio da boa-fé objetiva, assim como se foram

8. POSSIBILIDADE DE REA JUSTE EM RAZÃO DA IDADE 
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preenchidos os requisitos estabelecidos na Lei 9.656/1998.  2.  A  jurisprudência pacificada desta Corte se firmou 

no sentido de que  o Estatuto do Idoso, por ser norma cogente, exige sua aplicação imediata sobre todas as relações  

jurídicas de trato sucessivo e incide, inclusive, nos contratos de plano de saúde firmados anteriores à sua vigência. 3.  

Revela-se inviável alterar o entendimento da Corte estadual que, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, 

concluiu pela abusividade no aumento da mensalidade do plano de saúde, tendo em vista o óbice da Súmula 7 do STJ. 

4. Agravo interno a que se nega provimento. 

(AgInt no REsp 1588848/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 22/08/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB  A  ÉGIDE  DO CPC/1973. 

COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO 

EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. MUDANÇA DA FAIXA ETÁRIA. ESTATUTO DO 

IDOSO. APLICABILIDADE. 1.  A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de 

suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode  ser  feita posteriormente, em agravo regimental, 

desde que por meio  de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conheci-

mento pelo STJ é pretendido. 2.  O  reajuste  de  mensalidade  de  plano  de saúde em decorrência exclusiva  de  

mudança  de  faixa  etária  do  segurado  não  é  ato discriminatório,  porquanto  a  maior onerosidade da 

mensalidade não decorre  de  suposto  preconceito  contra  o  idoso,  e  sim de mais cuidados  e  serviços  por  

ele demandados. Contudo, visando afastar qualquer  abusividade,  na  cláusula  contratual  de  previsão, 

esse reajuste  deve  estar  expresso  e  ser  proporcional  ao aumento da demanda  do  serviço,  além  de  

respeitar as normas expedidas pelos órgãos governamentais, em especial, a Resolução CONSU n. 6/1998. 3.  

Agravo regimental provido.

(AgRg no REsp 1557172/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016)
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLA-

NO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO  UNILATERAL  PELA  OPERADORA. POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁ-

GRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/98.  INAPLICABILIDADE AO CASO. DECISÃO MANTIDA. 1. Vale pontuar que o pre-

sente agravo interno foi interposto contra decisão  publicada  na  vigência  do NCPC, razão pela qual devem ser 

exigidos  os  requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado nº 3 aprovado 

pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a 

decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na 

forma do novo CPC. 2. A associação não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se 

apoiou em entendimento aqui consolidado para dar provimento ao recurso especial manejado pela operadora do 

plano de saúde. 3.  Esta Corte possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato 

coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia 

notificação da  outra  parte,  uma  vez  que  a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo  único,  da  Lei  9.656/98  

aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no AREsp nº 51.473/SP, Rel. 

Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 14/10/2015). 4. Agravo interno não provido. 

(AgInt no REsp 1590174/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016)

9. RESILIÇÃO UNILATERAL
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RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE 

CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NÃO OFERECIDO AO MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE 

FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. 1. A operadora  de  

planos privados de assistência à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem fina-

lidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com 

exclusividade para um público determinado de beneficiários. 2. A constituição dos planos sob a modalidade de  

autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de associação,  

obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa 

atividade no mercado e visam ao lucro. 3.  Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de 

plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. 4. 

Recurso especial não provido. 

(Resp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016)

10. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AUTOGESTÕES
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RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.  CO-

PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO EM VALORES PERCENTUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. TRATAMENTO 

SEM INTERNAÇÃO. LEGALIDADE. FATOR DE RESTRIÇÃO SEVERA AOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. ABUSIVIDADE. 

AFASTAMENTO.  1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva cláusula contratual de plano de saúde que prevê a 

coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo do tratamento. 2. Os 

planos de saúde, instituídos com o objetivo de melhor gerir os custos   da   assistência  privada  à  saúde,  podem  ser  

integrais (completos) ou coparticipativos.  3. O art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998 permitiu a inclusão de fatores  modera-

dores, paralelos às mensalidades, no custeio dos planos de saúde, como a coparticipação, a franquia e os limites 

financeiros, que devem estar devidamente previstos no contrato, de forma clara e legível, desde que também não  

acarretem o desvirtuamento da livre escolha do consumidor. Precedente. 4.  A  adoção da coparticipação no plano de 

saúde implica diminuição do  risco assumido pela operadora, o que provoca redução do valor da mensalidade  a ser 

paga pelo usuário, que, por sua vez, caso utilize determinada  cobertura,  arcará  com valor adicional apenas quanto a 

tal evento.  5. Os fatores moderadores de custeio, além de proporcionar mensalidades mais módicas, são medidas  

inibitórias de condutas descuidadas e pródigas do usuário, visto que o uso indiscriminado de procedimentos,  

consultas e exames afetará negativamente o seu patrimônio.  A prudência, portanto, figura como importante 

instrumento de regulação do seu comportamento. 6.  Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de 

saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em montante fixo, 

até mesmo porque "percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário" (art. 16, VIII, da Lei  nº  

9.656/1998) é expressão da lei.  Vedação, todavia, da instituição de fator que limite seriamente o acesso aos 

serviços de assistência à saúde, a exemplo de financiamentos quase integrais do procedimento pelo  próprio  

usuário,  a  evidenciar  comportamento abusivo da operadora. 7.  A  coparticipação  em  percentual sobre o  cus- 

11. LEGALIDADE DO REGIME DE COPARTICIPAÇÃO
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to do tratamento é proibida apenas nos casos de internação, e somente para os eventos que não tenham relação 

com a saúde mental, devendo, no lugar, ser os valores  prefixados  (arts.  2º, VII e VIII, e 4º, VII, da Resolução CONSU nº 

8/1998).  8. O afastamento da cláusula de coparticipação equivaleria a admitir-se a mudança do plano de saúde para 

que o usuário arcasse com valores reduzidos de mensalidade sem a necessária contrapartida, o que causaria grave  

desequilíbrio contratual por comprometer a atuária e por onerar, de forma desproporcional, a operadora, a qual teria 

que custear a integralidade do tratamento.  9. Recurso especial provido.

(Resp 1566062/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 01/07/2016)
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