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1. Tema, contexto e delimitação de escopo
A cláusula de reajuste do prêmio dos planos de assistência coletivos à saúde em
função do aumento sinistralidade (custo/receita), de acordo com a prática do mercado, está
inserida nos respectivos contratos, permitindo às empresas privadas de assistência médica o
aumento do prêmio em valor superior à inflação dos preços hospitalares, o denominado
VCMH (Variação de Custos Médicos Hospitalares), sem qualquer interferência do órgão
regulador, no caso a Agência Nacional de Saúde (ANS), ao contrário do que acontece nos
planos individuais, em que os aumentos somente podem ser realizados mediante autorização
da autarquia federal.
O reajuste pelo índice de sinistralidade permite às operadoras de planos coletivos a
revisão do valor do prêmio mensal caso o índice de sinistros ultrapasse o equivalente a
determinado percentual (normalmente fixado em 70%) em relação ao prêmio pago por três
meses consecutivos ou ao final do período de um ano de vigência do contrato.
Ou seja, caso as despesas atinjam o percentual de 70% da receita ao longo de três
meses consecutivos ou ao final do período total de um ano, fica a operadora do plano de saúde
autorizada a promover o reajuste do prêmio, de acordo com fórmula complexa estabelecida
previamente nos contratos de assistência à saúde, sendo que tais reajustes, não raras as vezes,
ultrapassam o percentual de 100% do prêmio até então pago.
O fato é que o reajuste pelo índice de sinistralidade não é vedado expressamente pela
legislação brasileira, existindo, porém, grande discussão a respeito da licitude do referido
aumento em função da sinistralidade.
Uma simples pesquisa nas páginas eletrônicas dos tribunais estaduais é capaz de
demonstrar o alto grau de litigiosidade da questão e a diversidade de decisões sobre o tema,
ora no sentido reputar lícito o reajuste em função do aumento da sinistralidade, ora no sentido
de se reputar ilícito o reajuste em função do aumento da sinistralidade.
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Nem mesmo o julgamento do leading case pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ –
Recurso Especial nº 1.102.8481) foi suficiente para pacificar a questão perante os tribunais
pátrios, mantendo-se a controvérsia sobre o assunto.
Nesse esteio, importante observar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial nº 1.102.848, entendeu que os contratos coletivos de assistência à saúde
não estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, além de concluir pela licitude do
reajuste em função da taxa de sinistralidade.
Segundo o entendimento do voto vencedor “o aumento da sinistralidade nada mais é
que o desequilíbrio das condições previstas no contrato, ou seja, a coluna dos débitos ou
pagamentos ameaça ser maior que a da receita e pode vir a tornar inviável a manutenção do
plano”.
Ou seja, de acordo com o entendimento prevalecente no julgamento realizado pelo
STJ, o reajuste em função da sinistralidade é fundamental para o equilíbrio do contrato, sob
pena de inviabilizá-lo, reputando-se, assim, lícito o reajuste do prêmio em função do aumento
da sinistralidade em taxa superior à prevista em contrato.
Não há, contudo, como deixar de observar que existe parcela relevante da
jurisprudência que entende pela ilegalidade do aumento do prêmio em função do aumento da
sinistralidade. O referido entendimento está fundado na alegação de que o aumento do prêmio
em função do aumento da sinistralidade transferiria o risco da atividade da seguradora para o
contratante e para os beneficiários do contrato. Segundo tal entendimento, o reajuste do
prêmio em função da sinistralidade retiraria o caráter aleatório do contrato de seguro saúde,
sendo que a autorização de revisão do prêmio eliminaria a álea natural do contrato.
Trata-se justamente do entendimento esposado pela Ministra Nancy Andrighi no voto
vencido do leading case acima mencionado:
“Com efeito, as operadoras assumem o dever de garantir terceiros contra prejuízos
resultantes de riscos futuros, mas de acontecimento incerto. Celebram, pois,
contratos aleatórios (ao menos do ponto de vista financeiro), concordando em
BRASIL – Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1.102.848/SP, 3a Turma, Relatora Ministra Nancy
Andrighi, Relator para acórdão Massami Uyeda, 03 de agosto 2010.
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receber um determinado valor a título de contraprestação, sem saber se o evento
coberto e passível de indenização ocorrerá ou não.
Em outras palavras, as operadoras trabalham na administração de riscos alheios.
Trata-se, a bem dizer, de sua experiência, da atividade que lhes confere credibilidade
e lhes gera ganhos. Este ramo de negócio prima pela exatidão dos cálculos atuariais:
quanto mais precisos seus cálculos, menores serão os riscos por ela própria
assumidos e, por conseguinte, maiores serão sua margem de lucro.
Destarte, qualquer mecanismo que possibilite à operadora reposicionar os riscos por
ela originalmente assumidos mediante aumento das mensalidades, conferir-lhe-á
vantagem excessiva frente aos conveniados, violando, inclusive, os art. 39, V e 51,
IV, do CDC, além de descaracterizar a própria natureza do contrato firmado, que
pressupõe a álea, ou seja, a possibilidade de prejuízo simultânea à do lucro.”

Pode-se extrair do voto da Ministra Nancy Andrighi, em síntese, que os riscos do
contrato de seguro devem ser definidos ex ante, não podendo haver alteração do prêmio em
função do aumento da sinistralidade no curso da contratação, sob pena de se desconfigurar o
contrato de seguro.
Considerando a grande divergência jurisprudencial sobre o assunto, bem como a
escassez de material doutrinário sobre o tema, o estudo buscará abordar a licitude ou não da
cláusula de reajuste por aumento da sinistralidade, se é lícita a exclusão de riscos pela
operadora ou se seria efetivamente necessária a análise ex ante dos riscos da seguradora, com
a manutenção do prêmio até o final do contrato. Será analisado, ainda, se é possível a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em contratos coletivos de assistência à
saúde, em que muitas vezes o contratante tem poder econômico superior ao da própria
seguradora, bem como se a incidência do CDC nos contratos coletivos altera a interpretação
quanto à licitude ou não da cláusula de sinistralidade.

2. Modelo de pesquisa
O estudo envolverá pesquisa doutrinária, buscando também a solução adotada no
direito comparado para os casos de limitação de riscos segurados no contrato de seguro, para,
ao final, concluir se a cláusula de reajuste do prêmio em função do aumento da sinistralidade
é lícita ou não, considerando as nuances do ordenamento jurídico pátrio.
O trabalho fará uma breve análise sobre o regime jurídico aplicável aos planos
coletivos de assistência à saúde e da cláusula de reajuste por aumento da sinistralidade nos
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planos coletivos de assistência à saúde, abordando, ainda, as principais controvérsias aqui
apontadas e a deficiência normativa sobre a matéria, fazendo, no mais, uma análise do leading
case julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como a jurisprudência de alguns dos
principais tribunais de justiça, especialmente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

3. Problemas e quesitos
O estudo pretende responder se:
1) Qual a racionalidade atuarial da cláusula de reajuste em função do índice de
sinistralidade? O índice estabelecido na cláusula (normalmente estabelecido em 70%),
do ponto de vista atuarial, reflete efetivamente um risco para a seguradora capaz de
justificar o reajuste do prêmio?
2) É lícita a inserção de cláusula de reajuste do prêmio nos planos coletivos de
assistência à saúde em função do índice da sinistralidade ou o risco do contrato deve
ser analisado ex ante?
3) Faz sentido a aplicação do CDC nos contratos coletivos de assistência à saúde em que
as partes podem negociar livremente o valor do prêmio? A incidência do CDC nos
contratos de assistência à saúde tem influência para a definição da licitude da cláusula
de reajuste por aumento da sinistralidade?
4) Como mitigar as incertezas relacionadas à cláusula de aumento do prêmio em função
da sinistralidade? Como a cláusula de sinistralidade poderia ser reescrita,
considerando dados atuariais, a fim de mitigar a litigiosidade envolvendo a questão?

4. Justificação da relevância prática e do potencial inovador
Segundo a ANS, o Brasil possuía em março de 2017 nada menos do que 47.606.341
(quarenta e sete milhões, seiscentos e seis mil trezentos e quarenta e um) usuários de planos
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privados de assistência médica, sendo que, desse total, aproximadamente 38.000.000 (trinta e
oito milhões) de usuários estão vinculados a planos de saúde coletivos que podem, em tese,
sofrer reajuste livremente. Como se verifica, em março de 2017, os planos coletivos de
assistência médica representavam nada menos do que 66,35% do total dos planos privados de
assistência médica.2
Esclareça-se que os planos coletivos passaram a ser comercializados em maior escala,
se comparados aos planos individuais, a partir da entrada em vigor da Lei 9.656/98 (Lei dos
Planos de Saúde), que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde. Essa mudança
tem fácil explicação, já que a Lei dos Planos de Saúde criou regime bastante rigoroso no que
tange aos planos individuais se comparado aos planos coletivos empresariais, especialmente
no que se refere aos aumentos, que devem ser previamente autorizados pela ANS. Já no que
concerne aos planos coletivos, a legislação é bem mais branda, sendo que os aumentos não
precisam ser referendados pela ANS.
Conforme esclarecem Marco Paulo Falcone Patullo e Renata Vilhena Silva, esse
cenário fez com que as operadoras de saúde praticamente deixassem de oferecer no mercado
os planos individuais, focando a atuação nos planos coletivos, de modo a permitir o livre
reajuste de tais produtos.3
De todo modo, o fato é que é relevante o número de contratos (e beneficiários, por
consequência) que estão sujeitos a reajustes consideráveis nos planos de saúde em função da
existência de cláusula contratual sobre a qual não existe consenso sobre a respectiva licitude e
a respeito da qual a jurisprudência pátria ainda não formou posição majoritária, existindo
julgados nos mais diversos sentidos.

5. Fontes e métodos de investigação

2
3

http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-gerais

O problema do reajuste por sinistralidade nos planos de saúde empresariais, Revista do Direito do Consumidor,
vol. 91/2014, p.211, jan. 2014.
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Será realizada, inicialmente, uma pesquisa legislativa e bibliográfica. O estudo
também buscará analisar e fazer uma análise crítica dos argumentos utilizados pelo Poder
Judiciário no julgamento das questões envolvendo a cláusula de reajuste pela sinistralidade.

6. Familiaridade com o objeto, acessibilidade de informações e envolvimento
pessoal
Na minha prática profissional já participei de discussões, inclusive no âmbito judicial,
sobre a licitude de cláusula de reajuste em função do aumento de sinistralidade, sempre em
posição contrária às operadoras de assistência à saúde (que evidentemente defendem a licitude
do reajuste por sinistralidade), tendo me deparado com decisões judiciais em sentido
diametralmente opostos, o que motivou a realização do presente estudo.
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