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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como tema a aplicação do princípio da boa-fé objetiva na revisão de 
contratos coletivos empresariais de assistência à saúde. Após breve exposição do processo 
histórico de reconhecimento do direito à saúde pela Constituição Federal de 1988 e 
desenvolvimento do setor de saúde suplementar no Brasil, inicia-se a investigação da 
natureza jurídica dessa nova figura contratual e elementos de outros contratos típicos que a 
compõem e sua classificação como contrato existencial em razão da essencialidade do direito 
envolvido nesses contratos. Após breve explanação a respeito da complexidade do vínculo 
obrigacional e do efeito do tempo, são expostas as teorias relativas aos contratos relacionais 
e cativos de longa duração. Concluída essa análise preliminar, adentra-se na análise da boa-
fé e dos deveres anexos de conduta dela decorrentes de coerência, informação e cooperação 
assumidos pelas partes que participam dessa relação contratual envolvendo tão relevante 
direito fundamental. Por fim, faz-se uma análise da boa-fé como vetor da revisão dos 
contratos coletivos empresariais de assistência à saúde, o dever de renegociação envolvendo 
as partes contratantes voltado ao reequilíbrio e adequação do programa econômico 
contratual, tratando também da teoria da exceção da ruína aplicada pela jurisprudência 
pátria. Por fim, é feita uma reflexão a respeito do uso exagerado do princípio da boa-fé para 
a alteração das condições contratuais originalmente pactuadas, em detrimento da legislação 
e regulamentação vigentes aplicáveis a esses contratos.  
 
Palavras-chave: Direito à saúde – Saúde Suplementar – Plano de saúde coletivo empresarial 
– Contrato relacional – Contrato cativo de longa duração – Boa-fé objetiva – Revisão 
contratual. 
 



  

 

  

 

ABSTRACT 

 

This work addresses the applicability of the principle of objective good-faith to the review 
of corporate collective healthcare contracts. After a brief overview of the history of the 1988 
Constitution’s acknowledgment of the right to health and the country’s healthcare industry 
developments, this work focuses on the legal aspects of this new contractual mechanism and 
of elements found in other typical contracts that are akin to it, then analysing their 
classification as existential contracts on account of the essential aspect of the right involved 
in those contracts. After a brief explanation of the complexities involved in the obligational 
relations and the effects of time, this work elaborates on the theories related to long-term 
captive and relational contracts. After these preliminary considerations, this work analyses 
the good-faith and its ancillary obligations of conduct in terms of coherence, disclosure and 
cooperation undertaken by the parties to this contractual relation, considering that such a 
relevant fundamental right is into play. Finally, this work analyses good-faith as a driver for 
review of corporate collective healthcare plans, the parties’ duty to renegotiate with a view 
to rebalancing and adapting the contractual economic conditions; further, this work will 
address the theory of exception to avoid the effects of the debtor’s ruin, as applied in 
Brazilian court precedents. Some final considerations are then made about the overuse of the 
principle of good-faith in efforts to change the original contractual conditions, at the expense 
of current laws and regulations applying to those contracts.  

 
Keywords: Right to Health – Private Healthcare – Corporate Collective Healthcare Plan – 
Relational Contract – Long-Term Captive Contract – Objective Good-Faith – Contract 
Review. 
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INTRODUÇÃO 

 

Recentemente, a Organização das Nações Unidas (ONU) publicou um estudo no qual 

se constatou que, pela primeira vez na História, há mais idosos do que crianças no mundo: 

são 705 milhões de pessoas acima de 65 anos contra 680 milhões de pessoas com até 4 anos 

de idade. O estudo da ONU indica, ainda, um crescente desequilíbrio entre idosos e jovens 

até 2050, quando deverá haver duas pessoas com mais de 65 anos para uma com até 4 anos 

de idade. 

No Brasil, o cenário não é diferente: a população idosa apresentou um crescimento 

de 18% entre 2012 e 2017, chegando à marca de 30,2 milhões, crescendo em todos os 

Estados, segundo levantamento do IBGE. A perspectiva é de que esse número aumente para 

67 milhões em 20501. 

O fim do bônus demográfico que vivemos até o final do século XX bate à porta e 

exige uma radical reestruturação dos sistemas de saúde, de forma que ele seja capaz de dar 

assistência – seja no âmbito público, seja no âmbito privado – a toda a população mundial. 

Em contrapartida, os recursos disponibilizados pelos sistemas de saúde de todo o 

mundo têm um custo, suportado pelo Estado (por intermédio de recursos coletados por 

impostos, taxas e contribuições) ou pelo próprio indivíduo. A reunião de pessoas para a 

contratação desses serviços é comum, visto que ela viabiliza economicamente a utilização 

de recursos coletados em benefício daqueles que necessitam dos serviços de saúde. 

Quando da promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF), vislumbrou-se a 

coexistência dos sistemas público e privado no Brasil, visto que já havia diversas empresas 

atuando no mercado de saúde, tendo outras empresas como clientes. Essas empresas, 

buscando dar maior atratividade às posições que ofereciam, contratavam os serviços 

privados de assistência à saúde como um diferencial. O mercado cresceu, foi regulamentado, 

e hoje se revela essencial para garantir o direito à saúde no Brasil. 

Fazendo um recorte quanto aos planos coletivos empresariais – aqueles contratados 

por pessoas jurídicas (empresas) em benefício de pessoas que com elas mantenham vínculo 

empregatício ou estatutário –, é possível fazer uma análise mais apurada de como a nova 

                                                           
1 PARADELLA, Rodrigo. Número de idosos cresce 18% em 5 anos e ultrapassa 30 milhões em 2017. Agência 
IBGE. 26 de abril de 2018. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-
agencia-de-noticias/noticias/20980-numero-de-idosos-cresce-18-em-5-anos-e-ultrapassa-30-milhoes-em-
2017. Acesso em: 12 jan. 2020. 
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dinâmica contratual se desenvolve nesse campo tão relevante da sociedade: a que busca a 

preservação da saúde, da vida e da dignidade humana, direitos fundamentais ao ser humano. 

Nesse campo obrigacional – em que os avanços da tecnologia causam tanto impacto 

em termos de qualidade de cobertura e, na maior parte das vezes, aumento de seu custo – é 

possível verificar uma constante preocupação com a conduta de seus participantes, de forma 

a garantir os direitos envolvidos. A solidariedade já caracteriza a própria natureza do veículo 

contratual utilizado para viabilizar o acesso a serviços dessa natureza. A empresa contrata o 

serviço de assistência à saúde junto a uma operadora para que estes, de forma conjunta, 

consigam melhores resultados e viabilizem a assunção do custo desse serviço. 

Não basta viver, há que se viver com saúde. O setor de saúde suplementar já sente os 

impactos da alteração dessa variável essencial. Quanto mais idosa a pessoa, maiores tendem 

a ser os riscos relacionados aos gastos com a sua saúde. Como a tarifação dos planos de 

saúde está, em geral, vinculada à faixa etária dos beneficiários – único critério admitido pela 

legislação para mitigar a seleção adversa que impacta esse tipo de contrato –, muito se 

discute sobre a relação mantida entre operadoras e beneficiários, majoritariamente, 

intermediada por pessoas jurídicas por meio de contratações coletivas, seja de caráter 

empresarial, seja de caráter profissional ou classista. 

Há que se pensar coletivamente. Há que se confiar no outro. As palavras de ordem 

são cooperação, confiança, solidariedade, equilíbrio, as mesmas que regem, atualmente, as 

relações obrigacionais na contemporaneidade. 

Nesse cenário, ganham protagonismo a ética, a lealdade, o cuidado que as partes 

devem ter para preservar a relação contratual, seguindo a tendência do direito contratual pós-

moderno. Os princípios clássicos cedem espaço a novos princípios contratuais: a boa-fé, a 

função social e o equilíbrio contratual, refletindo o maior valor dado a direitos fundamentais 

constitucionais – no caso, a saúde –, em verdadeira publicização de direitos privados 

patrimoniais, envolvendo os contratos privados de assistência à saúde. 

Valores como solidariedade e confiança devem permear a execução desses contratos 

que têm o tempo como elemento desejado, buscado e preservado. 

As contratações coletivas empresariais consubstancial relações de alta complexidade 

que, atualmente, vem gerando profunda discussão no que tange aos direitos e deveres 

assumidos pelas partes, a sua regular e esperada execução de forma equilibrada, o 

atingimento da finalidade a que se propõe ao longo do tempo e a eventual necessidade de se 
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revisitarem algumas de suas condições originalmente contratadas a fim de garantir a sua 

perenidade em um ambiente que envolve relacionamento de natureza trabalhista (entre a 

estipulante e seu empregado), mas também uma relação de nítido caráter civil (entre a 

operadora e a estipulante) e que comporta relação de consumo (entre a operadora e o 

beneficiário). 

O trabalho busca também avaliar, dentro de um relacionamento contratual marcado 

pela confiança e pela expectativa de perenidade contratual, em um cenário de desequilíbrio 

contratual decorrente de fatores supervenientes, em que circunstâncias têm sido admitidas 

alterações durante a execução dos contratos coletivos de assistência à saúde – ainda que 

desfavoráveis ao credor – voltadas à preservação da boa-fé objetiva que deve permear o 

relacionamento das partes ao longo de todo o programa contratual e, como consequência, 

cumprir regularmente a sua função social. 

Analisaremos, ainda, recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos 

quais restou reconhecida, em casos específicos, a possibilidade de implementação de 

alterações no que tange às condições desses contratos coletivos de assistência à saúde, 

priorizando a cooperação, a proporcionalidade e a perenidade da relação contratual, bem 

como o prevalecimento do interesse geral das partes em detrimento do interesse individual 

de qualquer uma delas. 

Considerando que os planos coletivos empresariais de assistência à saúde possuem 

natureza sui generis, pois são firmados entre empresas, mas conferem caráter existencial aos 

seus beneficiários, e que, por sua configuração jurídica, envolvem a incidência de 

regramento relativo a diferentes figuras típicas (estipulação de terceiro, contrato de seguro e 

contrato de prestação de serviços) que agregam condições e requisitos à legislação e 

regulamentação que trata dos planos privados de assistência à saúde, revela-se necessária a 

análise de sua natureza heterogênea.  

Definido o arcabouço jurídico que incide sobre essa espécie contratual, e considerada 

a expectativas dos contratantes de longa duração, vale uma incursão nas teorias relativas aos 

contratos de longo prazo, visto que o tempo é uma variável essencial na sua execução. 

Considerada a sua face relacional, este trabalho analisará, ainda, o caráter dinâmico 

dessa relação obrigacional diante do decurso do tempo para sua execução e a incidência e 

cumprimento pelas partes dos deveres anexos de conduta de forma ampliada, seja porque se 

trata de um contrato de longo prazo, seja porque busca preservar um direito fundamental 
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garantido constitucionalmente. Nesse sentido, será analisada a incidência do princípio da 

boa-fé objetiva em um contexto obrigacional dinâmico, voltado à preservação da coerência, 

da informação e, em especial, da cooperação e confiança entre partes visando garantir a 

perenidade do contrato e o atendimento das expectativas das partes. 

Serão analisadas as hipóteses em que se deve efetuar a revisão das condições 

contratuais originalmente estabelecidas, diante da quebra dos deveres anexos oriundos da 

boa-fé objetiva ao longo do tempo dessa relação obrigacional complexa envolvendo 

operadoras/seguradoras, empresas contratantes e beneficiários.  

No contexto voluntarista, será abordado o dever de renegociação, que tem como mola 

propulsora evitar a frustração do contrato mediante a efetiva cooperação entre as partes, o 

prevalecimento do interesse coletivo e a continuidade do vínculo contratual. 

Por fim, será feita uma reflexão quanto ao uso do princípio da boa-fé objetiva para a 

solução de controvérsias envolvendo contratos coletivos empresariais de assistência à saúde 

com o objetivo de se verificar se a sua utilização tem cumprido as diretrizes dogmáticas. 
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CONCLUSÃO 

 

Diante de toda a análise feita ao longo deste trabalho, é possível concluir que os 

planos privados de assistência à saúde – com especial destaque aos contratos sob a forma 

coletiva empresarial, em que a empresa contrata determinada cobertura assistencial de 

natureza médico-hospitalar junto a uma operadora em benefício de seus empregados – têm 

um papel primordial na proteção da saúde no Brasil, revelando-se como principal 

instrumento viabilizador desse direito fundamental na esfera privada.  

Esse mercado passou um longo período sem regulamentação, até a promulgação da 

Lei nº 9.656/1998 e a criação da ANS, que passou a ser o órgão competente em âmbito 

nacional para regulamentar, normatizar, controlar e fiscalizar as atividades que garantam a 

assistência suplementar à saúde. Iniciou-se um período de forte dirigismo contratual, em que 

o Estado passou a ditar as regras e controlar as condições assistenciais desse serviço. Foram 

abordadas de forma breve as diferentes formas de contratação, concentrando esforços neste 

estudo na análise dos contratos coletivos empresariais, modalidade que prevalece no 

mercado de hoje (aproximadamente 70% do total de planos privados atualmente em vigor). 

O plano privado de assistência à saúde, definido no art. 1º da Lei nº 9.656/1998, 

revela que essa figura contratual, apesar de regulada por lei especial – exceto os contratos 

celebrados antes de sua promulgação (contratos antigos ou não-regulamentados) aos quais 

se aplicam as condições contratuais pactuadas e regramento geral do Código Civil – 

congrega elementos essenciais típicos da figura de seguro e de estipulação em favor de 

terceiros (considerando a modalidade selecionada para análise neste trabalho). 

Os interesses dos que ocupam as várias posições jurídicas no contrato coletivo 

empresarial de assistência à saúde são distintos. Ao estipulante interessa oferecer vantagem 

da adesão aos membros do grupo, sejam estes seus empregados ou associados, por exemplo. 

Esta vantagem atrai o interesse dos beneficiários (tanto que, no âmbito das relações de 

trabalho, a eventual prestação do empregador para custear total ou parcialmente o plano pode 

assumir natureza remuneratória). Por outro lado, o interesse dos membros do grupo na 

adesão é o acesso e fruição dos serviços de saúde que integram o plano, ou em outros termos, 

a garantia aos riscos de saúde que a disponibilidade dos serviços, quando necessário, oferece. 

Para tanto, quando se obriguem à contraprestação pecuniária, tem o interesse legítimo ao 

equilíbrio das prestações, ou seja, entre o custo dos serviços e a remuneração devida e 

repartida pelos membros do grupo. A operadora do plano de saúde, de sua vez, organiza-se 
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sob a forma empresarial, razão pela qual vincula-se à finalidade lucrativa, supondo o 

equilíbrio econômico entre o custo da prestação dos serviços e sua respectiva remuneração. 

Em relação ao contrato típico de seguro, destaca-se o risco de sinistro que é assumido 

(i) pela operadora de plano de saúde, quando este adota a modalidade pré-pagamento, 

exigindo-se a apuração de uma mensalidade paga de forma prévia, tendo por base cálculo 

técnico-atuarial com base no perfil do grupo de beneficiários de forma que seja suficiente 

para fazer frente às despesas estimadas, ou (ii) pelo estipulante, quando este opta pela 

contratação sob modalidade pós-pagamento, na qual a despesa médica é conhecida e cobrada 

pela operadora apenas após a sua realização. Ao lado do risco, destacamos também o 

mutualismo, que também se apresenta como a base dos contratos de plano de saúde, 

garantindo a solidariedade dentro do grupo e a prevalência do interesse coletivo de garantir 

o custeio de despesas dos beneficiários que necessitarem dos serviços, viabilizando 

economicamente o contrato.  

Outra figura que integra os contratos coletivos empresariais de assistência à saúde é 

a estipulação em favor de terceiro, amplamente reconhecida em precedentes analisados pelo 

STJ, parecendo-nos que merece melhor reflexão quanto à questão da legitimidade do 

estipulante (quando este participa do custeio do plano) na hipótese de ações que busquem 

revisão de qualquer condição assistencial ou financeira do plano de saúde por iniciativa do 

beneficiário ou da operadora.  

Os contratos coletivos empresariais de assistência à saúde, portanto, são contratos 

mistos, formando verdadeiro mosaico de conceitos existentes em outras figuras típicas, 

formando uma figura completa, única e orgânica. 

Uma distinção relevante neste estudo consiste no enquadramento dos contratos 

coletivos empresariais de assistência à saúde como contratos existenciais ou empresariais, 

conforme nova dicotomia criada pela doutrina contratual contemporânea. Afinal, temos duas 

empresas figurando como contratantes no instrumento contratual. Foi possível concluir, após 

análise das considerações existentes por renomados juristas acerca de cada uma delas e 

aspectos específicos dessa relação contratual coletiva, que de plano coletivo empresarial de 

saúde é um contrato existencial, com incidência forte dos novos princípios contratuais.  

Outro elemento relevante relacionado a essa espécie contratual é o tempo. Contratos 

de assistência à saúde são contratos de longa duração, elemento buscado e querido entre as 

partes. A análise da relação existente mostra que são contratos complexos, em que há claro 

desnível de conhecimento técnico e de acesso a informações entre as partes, sendo possível 
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o seu enquadramento como contratos relacionais ou contratos cativos de longa duração, 

considerando que, em sua grande maioria das vezes, constituem-se como relações de 

consumo, entendimento já sedimentado na Súmula 608 do STJ. 

Com base nessas premissas, efetuamos uma análise breve do princípio da boa-fé 

objetiva. Após exposição de sua origem e a diferenciação da boa-fé subjetiva, expressamente 

introduzido na legislação brasileira, expusemos os deveres anexos de conduta a que estão 

sujeitas as partes de um vínculo contratual, em maior ou menor grau.  

No caso dos contratos coletivos empresariais de assistência à saúde, diante da 

essencialidade do direito envolvido na prestação, seu grau é elevado, existindo elevado grau 

de confiança entre as partes de que todos colaborarão para a sua perenidade. Aqui está 

presente o elemento moral, imposto pelo princípio da boa-fé, em que sobressai a ideia de 

confiança. Confiar é ter a “expectativa mútua de que [em um contrato] nenhuma parte irá 

explorar a vulnerabilidade da outra”170. 

Os contratos de planos de assistência à saúde são contratos de cooperação, em que a 

solidariedade deve estar presente não só como mutualidade que caracteriza essa avença, mas 

como cooperação entre as partes, como divisão paradigmático-objetiva e não subjetiva da 

sinistralidade; como cooperação para a manutenção dos vínculos e do sistema suplementar 

de saúde, possibilidade de acesso ao sistema e de contratar; e organização do sistema para 

possibilitar a realização das expectativas legítimas do contratante mais fraco.  

A alteração das circunstâncias que serviu como base do negócio jurídico e violação 

do princípio da boa-fé objetiva por quaisquer das partes, mediante a quebra dos deveres a 

ele relacionados (dever de coerência, informação e cooperação) poderá ser a mola propulsora 

que admitirá a revisão do contrato coletivo empresarial – seja esta voluntária (renegociação) 

ou judicial.  

A interação entre as partes visando o reequilíbrio contratual devem se guiadas pelo 

princípio da conservação dos contratos, até porque ninguém se beneficiará com o término 

dessa relação. 

Os contratos de plano de saúde devem cumprir a função social de prestar o serviço 

de saúde de forma adequada e correta do ponto de vista técnico. Por conter muitas vezes 

cláusulas abusivas, ou sofrer desequilíbrios ao longo do tempo que coloquem uma das partes 

em manifesta desvantagem, o Poder Judiciário é chamado a corrigir as distorções, 

                                                           
170 Veja-se: MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Contratos relacionais e defesa do consumidor. São Paulo: 
Max Limonad, 2007. p. 179. 
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reequilibrando a relação entre operadoras e consumidores. 

O juiz tem papel relevante na concreção do princípio da boa-fé objetiva. Sendo a 

cláusula geral uma norma que permite a solução do caso, é apropriado para a sua aplicação 

ter sempre como norte a solução do problema, mas pautando-se sempre na legislação e 

regulamentação vigente e adotando o princípio da boa-fé somente quando houver, 

efetivamente, espaço para a sua adoção como fundamento para o seu uso. 
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