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XXVII ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI SALVADOR – BA

EFICÁCIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES DO 
TRABALHO, SOCIAIS E EMPRESARIAIS

Apresentação

O XXVII Encontro Nacional do CONPEDI – SALVADOR, ocorreu em parceria com a 

Universidade Federal da Bahia, tendo como temática central “Direito, Cidade Sustentável e 

Diversidade Cultural”. Essa temática estimulou a excelência das discussões, desde a abertura 

do evento, com desdobramentos ao decorrer da apresentação dos trabalhos e da realização 

das diversas plenárias, que versaram, entre outros, sobre a ideia do diálogo como modo de 

superação das desigualdades entre as diversas culturas, como um processo aberto de 

argumentação fundamentado na ética e no respeito à diferença, que permita aos novos 

direitos e novos paradigmas éticos sua incorporação no seio de cada cultura.

As novas relações laborais, no marco de uma sociedade demarcada pela precarização das 

relações sociais e dos direitos e garantias fundamentais mereceu destaque no Grupo de 

Trabalho “EFICÁCIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES DO 

TRABALHO, SOCIAIS E EMPRESARIAIS I”, na medida em que inequivocamente são 

questões que envolvem o cenário atual das relações intersubjetivas de classe, mas também se 

acercam do princípio da dignidade da pessoa humana e da plenitude da cidadania, numa 

visão macro, importando uma análise do presente, mas visando projeções quanto ao futuro da 

relação capital versus trabalho.

Sob a coordenação da Profa. Dra. Edna Raquel Rodrigues Santos - Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro e Universidade Estácio de Sá, da Profa. Dra. Luciana Aboim 

Machado Gonçalves da Silva, daUniversidade Federal de Sergipe e do Prof. Dr. Edinilson 

Donisete Machado, do Centro Universitário Eurípedes de Marília - UNIVEM e Universidade 

Estadual do Norte do Paraná - UENP, o GT “EFICÁCIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

NAS RELAÇÕES DO TRABALHO, SOCIAIS E EMPRESARIAIS I” contribuiu, com 

exposições orais e debates que se notabilizaram não somente pela atualidade, mas também 

pela profundidade e riqueza dos assuntos abordados pelos expositores.

Eis uma apartada síntese dos trabalhos apresentados:



A EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, 

SOCIAIS E EMPRESARIAIS, da autoria de Celso Luis Salgado Ferreira, abordou a 

dimensão protetiva dos direitos fundamentais, direcionada a trabalhadores em posição de 

vulnerabilidade.

Alan Martinez Kozyreff apresentou o artigo intitulado A INTERVENÇÃO ESTATAL 

COMO PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA A EFETIVAÇÃO E A MANUTENÇÃO 

DOS DIREITOS SOCIAIS versando sobre a transição do modelo de Estado Liberal para o 

Estado Intervencionista-social, mormente sobre o enfoque da Constituição do México, de 

1917 e a de Weimar, de 1919 e suas repercussões na Constituição do Brasil, de 1934.

A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO COMO POLÍTICA DE COMBATE AO 

TRÁFICO DE kPESSOAS PARA FINS DE EXPLORAÇÃO LABORAL foi apresentado 

por Luciana Aboim Machado Gonçalves da Silva e Christiane Rabelo Britto, cujo objetivo 

foi uma análise do tráfico de pessoas para fins de redução da pessoa a condição análoga à de 

escravo.

Sob o título de A REALIZAÇÃO DO DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL À SAÚDE E 

O LIBERALISMO DE PRINCÍPIOS o artigo da autoria de Vanessa Rocha Ferreira e José 

Claudio Monteiro de Brito Filho, teve como propósito analisar a jusfundamentalidade do 

direito social à saúde no ordenamento jurídico brasileiro, defendendo a necessidade de sua 

realização plena.

Na sequência foi apresentado o artigo intitulado: AS CRIANÇAS BRASILEIRAS E O 

MUNDO DO TRABALHO: ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE O PROGRAMA DE 

ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), dos autores: Ana Elizabeth Neirão 

Reymão e Alex Albuquerque Jorge Melem, que refletiu acerca do trabalho infantil no Brasil, 

discutindo esse problema social e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI).

Suzete Da Silva Reis apresentou o texto DA INSEGURANÇA JURÍDICA À 

PRECARIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE EMPREGO: OS IMPACTOS DA REFORMA 

TRABALHISTA NO BRASIL, buscando analisar as principais alterações promovidas pela 

reforma trabalhista e seus impactos.

Os autores Karyna Batista Sposato e João Víctor Pinto Santana apresentaram o artigo 

intitulado: HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL GARANTISTA APLICADA AO 



DIREITO DO TRABALHO DO APRENDIZ cuja temática almejou refletir acerca da 

possibilidade de aplicação de uma hermenêutica constitucional garantista nos contratos de 

aprendizagem.

IGUALDADE E PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO: A IDADE COMO FATOR DE 

TRATAMENTO DIFERENCIADO NOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

MÉDICO-HOSPITALARES apresentado por Thiago Penido Martins e Virgínia Lara 

Bernardes Braz discutiu os reflexos e a legalidade dos reajustes contratuais em virtude do 

envelhecimento dos beneficiários e pelo aumento da sinistralidade.

A seguir, Marco Antônio César Villatore, em co-autoria com Lincoln Zub Dutra 

apresentaram o artigo intitulado: O "COMPLIANCE" NO ÂMBITO TRABALHISTA 

COMO FORMA DE MITIGAÇÃO DA PRÁTICA DO "DUMPING" SOCIAL E 

CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO, buscando 

demonstrar a colaboração do "compliance" no âmbito trabalhista como forma de mitigação 

da prática lastimável do "dumping" social e, por conseguinte, como meio de se cogitar 

eficácia plena do direito fundamental ao trabalho.

O DANO MORAL NO DIREITO DO TRABALHO: ANÁLISE DAS IMPLICAÇÕES 

TRAZIDAS PELA REFORMA TRABALHISTA BRASILEIRA (LEI Nº 13.467/17), de 

Raphaela Magnino Rosa Portilho e Ricardo José Leite de Sousa, abordou o panorama teórico-

conceitual sobre o princípio do não retrocesso social; análise do instituto do dano moral no 

Direito do Trabalho e das modificações implementadas pela Lei nº 13.467/2017.

O DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO DIGNO SOB A ÓTICA DA 

MODERNIDADE LÍQUIDA DE ZYGMUNT BAUMAN, da autoria de Rodrigo 

Goldschmidt e Rodrigo Espiúca dos Anjos Siqueira, cuidou de analisar o direito fundamental 

ao trabalho digno sob a ótica da modernidade líquida de Zygmunt Bauman.

Na sequência, o texto de Lisiane da Silva Zuchetto e Paulo Roberto Ramos Alves 

apresentaram o texto QUESTÕES EMERGENTES ACERCA DA VIOLAÇÃO DOS 

DADOS PESSOAIS DECORRENTES DO ACESSO ÀS DECISÕES JUDICIAIS NO 

PROCESSO TRABALHISTA: ANÁLISE DE CASOS DE DESPEDIDA 

DISCRIMINATÓRIA EM SEDE RECURSAL versando sobre princípios protetores de 

direitos fundamentais do trabalhador, do início ao fim da relação laboral, considerando a 

divulgação de decisões judiciais nos portais institucionais do Poder Judiciário Trabalhista, 

analisando também a intimidade do empregado quando esta é desafiada pelas novas 

tecnologias de informação e comunicação.



REGULAÇÃO PARA EQUIDADE RACIAL E DE GÊNERO: A BUSCA PELA 

IGUALDADE MATERIAL NO ÂMBITO DAS EMPRESAS PRIVADAS COMO 

GARANTIA DO DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO, de Danilo Henrique 

Nunes e Letícia de Oliveira Catani Ferreira, buscou realizar uma discussão a respeito da 

discriminação de minorias no mercado de trabalho, como negros, mulheres e cadeirantes, 

ressaltando as medidas reparativas.

Logo após o artigo intitulado: REMINISCÊNCIAS DO PASSADO: O TRABALHO EM 

SITUAÇÃO ANÁLOGA À ESCRAVIDÃO E A LUTA PELA LIBERDADE, da autoria de 

Antonio Pedro De Melo Netto e Mariana Loureiro Gama, analisou a questão do trabalho 

forçado no Brasil na atualidade.

Também o artigo com o título: TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO: UMA 

NOVA ROUPAGEM PARA UM VELHO PROBLEMA, de Daniela Oliveira Gonçalves e 

Antônio Américo de Campos Júnior, tratou do tema do Trabalho Escravo Contemporâneo, 

buscando compreender as novas formas criadas com o objetivo de manter a exploração dos 

trabalhadores.

Por fim, a autora Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann apresentou o artigo intitulado: 

VIVENDO A CURTO PRAZO: A REFORMA TRABALHISTA NO BRASIL E A SUA 

RELAÇÃO COM CAPITALISMO FLEXÍVEL, no qual buscou demonstrar como essa 

mudança estrutural laboral atingirá a narrativa da vida das pessoas envolvidas, afetando 

características mais íntimas e pessoais da existência cotidiana. Ao analisar pontos 

fundamentais da reforma, a autora indicou assimetrias do capital/trabalho, além da 

problematicidade da sua legitimidade, atentando à questão das disparidades que envolvem 

direitos fundamentais.

Encerrando os trabalhos, os organizadores e coordenadores do Grupo de Trabalho 

EFICÁCIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES DO TRABALHO, 

SOCIAIS E EMPRESARIAIS I parabenizaram e agradeceram todos os autores dos trabalhos 

que fazem parte desta obra pelo precioso aporte científico de cada um, que certamente será 

uma leitura atraente e de grande utilidade à comunidade acadêmica.

Por fim, reforçamos nossa imensa satisfação em participar da apresentação desta obra e do 

CONPEDI, que se constitui, atualmente, do mais importante fórum de discussão e 

socialização da pesquisa em nível de Pós-Graduação em Direito, em nosso país.

Prof. Dr. Edinilson Donisete Machado - UNIVEM / UENP



Profa. Dra. Luciana Aboim Machado Gonçalves da Silva – UFS

Profa. Dra. Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann - UNIRIO/UNESA

Nota Técnica: Os artigos que não constam nestes Anais foram selecionados para publicação 

na Plataforma Index Law Journals, conforme previsto no artigo 8.1 do edital do evento. 

Equipe Editorial Index Law Journal - publicacao@conpedi.org.br.



1 Doutor e Mestre em Direito. Professor do Curso de Mestrado em Direito da Universidade de Itaúna.1

IGUALDADE E PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO: A IDADE COMO FATOR DE 
TRATAMENTO DIFERENCIADO NOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES

EQUALITY AND PROHIBITION OF DISCRIMINATION: AGE AS A 
DIFFERENTIAL TREATMENT FACTOR IN CONTRACTS FOR THE PROVISION 

OF MEDICAL AND HOSPITAL SERVICES

Thiago Penido Martins 1
Virgínia Lara Bernardes Braz

Resumo

Nos últimos tempos, com o crescente envelhecimento da população, as autoridades e os 

legisladores vêm procurando fixar diretrizes para a proteção das pessoas idosas, visando 

melhores condições de vida, principalmente com relação ao acesso à saúde. Sabe-se que por 

estar a saúde pública comprometida, os idosos têm-se submetido à assinatura de contratos de 

plano de saúde privados, sacrificando parte de sua renda em prol da saúde, os quais sempre 

vêm passando por reajustes. O presente artigo tem o escopo de discutir os reflexos e a 

legalidade dos reajustes contratuais em virtude do envelhecimento dos beneficiários e pelo 

aumento da sinistralidade.

Palavras-chave: Direitos fundamentais, Princípio da igualdade, Planos de saúde, Reajustes, 
Idade

Abstract/Resumen/Résumé

In recent times, with the growing aging of the population, authorities have been seeking to 

establish guidelines for the protection of the elderly, aiming at better living conditions, 

especially in relation to access to health. It is known that because the public health is 

compromised, the elderly have been submitted to the signing of private health insurance 

contracts, sacrificing part of their income for health, which are always being readjusted. This 

article has the scope of discussing the reflexes and the legality of the contractual adjustments 

due to the aging of the beneficiaries and the increase of the accidents.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Fundamental rights, Principle of equality, Health 
insurance, Readjustments, Age
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Constituição da República estabeleceu a pessoa humana como o centro da ordem 

jurídica e, com isso, protegeu de forma diferenciada as pessoas em situação de 

vulnerabilidade, como, por exemplo, a pessoa idosa. O Estatuto do Idoso considera a pessoa 

como idosa aquela com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

O direito, com base no princípio da igualdade, vem garantir melhores condições e 

prioridade às pessoas idosas sanando a sua vulnerabilidade e fragilidade. A discriminação em 

desfavor dos idosos tem demandado estudos sobre o tema, principalmente pelo fato de ser 

nessa fase da vida que a pessoa necessita de especial proteção jurídica. 

A preocupação social com a terceira idade avança, uma vez nos últimos tempos, com 

o crescente envelhecimento da população, as autoridades e os legisladores vêm procurando 

fixar diretrizes para a proteção das pessoas idosas, visando garantir melhores condições de 

vida, principalmente em matéria de acesso à saúde.  

Cabe ao Estado o fornecimento de saúde de qualidade a todos, proporcionando ao 

idoso o exercício do seu direito à saúde. Ocorre que diante da ineficiência do poder público 

em garantir o acesso à saúde aos idosos, é crescente o número de assinaturas de contratos de 

planos de saúde privados, como forma de assegurar o acesso à saúde de qualidade.  

Diante de tal situação, vem a discussão aos tratamentos diferenciados conferido à 

pessoa idosa, em especial, analisar se prática de reajuste do valor das prestações dos planos de 

saúde é considerada legítima ou se trata de uma prática discriminatória, principalmente por se 

tratar de uma relação assimétrica, devido à hipossuficiência do contratante. 

No caso específico, os reajustes nas prestações dos planos de saúde pelas operadoras, 

baseadas no critério idade, tem gerado controvérsias, fundamentadas, em sua essência, na 

eficácia do princípio da igualdade, no alcance do postulado da proibição de discriminação do 

beneficiário/idoso, bem como embasadas na análise da liberdade contratual e liberdade de 

iniciativa. 

Assim, o objetivo precípuo do artigo está em se analisar a extensão da eficácia do 

princípio da igualdade no âmbito das relações contratuais entre as operadoras de planos 

privados de saúde e seus beneficiários, de modo a identificar se práticas corriqueiras, tais 

como recursa em contratar e o reajuste dos valores de prestações dos planos de saúde, são 

lícitas sob o ponto de vista constitucional. 
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2 - EVOLUÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

 

Os direitos fundamentais são todos aqueles direitos subjetivos que dizem respeito 

universalmente a “todos” os seres humanos enquanto dotados do status de pessoa, ou de 

cidadão ou de pessoa capaz de agir (FERRAJOLI, 2011, p. 09). Para Silva (2005, p. 178), a 

expressão mais adequada para designar o grupo de referidos direitos é a de direitos 

fundamentais do homem, pois se referem a princípios que resumem a concepção de mundo e 

informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, designam as prerrogativas e 

instituições que eles concretizam em garantia de uma convivência diga, livre e igual de todas 

as pessoas. 

São titulares dos direitos fundamentais as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. 

Quanto às pessoas físicas, podem ser titulares dos direitos fundamentais os brasileiros natos e 

naturalizados, bem como os estrangeiros residentes no Brasil, estendendo-se, consoante 

jurisprudência, aos estrangeiros que se encontram de “passagem” pelo território nacional, 

enfim, qualquer pessoa que seja alcançada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Já quanto às 

pessoas jurídicas estas também são titulares de direitos fundamentais, mas quando estes forem 

compatíveis com a sua natureza (SILVA, 2005, p. 192). 

Esses direitos fundamentais foram sendo conquistados pelos cidadãos ao longo da 

história. Assim, as dimensões ou gerações dos direitos fundamentais referem-se à cronologia 

histórica destas conquistas. Demonstram o caráter cumulativo da evolução dos direitos no 

tempo, de forma que uma dimensão não substitui totalmente a outra, sendo que todas se 

complementam. Importante ressaltar que a doutrina abarca algumas outras dimensões, não 

havendo consenso no que tange às últimas. Porém, para o desenvolvimento do trabalho 

proposto, são suficientes as três primeiras classificações.   

 A primeira dimensão ou geração se trata da dimensão de direitos individuais, 

aqueles relacionados à própria pessoa. São direitos contemporâneos às Revoluções Liberais. 

Surgiram com a ideia de Estado de Direito, momento em que os cidadãos se veem libertos 

frente ao Estado Liberal que os assegurava apenas a paz e a segurança. Segundo Bobbio 

(1992, p. 32-33), a primeira geração contempla direitos de liberdade, tendo como objetivo a 

limitação do poder estatal, mediante o estabelecimento de obrigações negativas, deveres de 

abstenção. Como exemplo tem-se o direito à vida, à intimidade, à inviolabilidade de 

domicílio, à propriedade, a igualdade perante a lei etc. 
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A segunda dimensão ou geração dos direitos aqui colecionados cuidam dos direitos 

sociais, econômicos, culturais, positivos, conquistados após a Revolução Industrial (Estado 

Social). Neste contexto passou-se a exigir do Estado a adoção de obrigações de fazer frente 

aos cidadãos, com o fim de lhes garantir os direitos positivados, de caráter prestacional, tais 

como, saúde, educação, alimentação, moradia, segurança pública. Noutras palavras, exigiu-se 

a partir dali a adoção de ações concretas para a promoção da igualdade por meio da justiça 

social. Para Gilmar Mendes:  

 

O princípio da igualdade de fato ganha realce nessa segunda geração dos direitos 

fundamentais a ser atendido por direitos a prestação e pelo reconhecimento de 

liberdades sociais – como a de sindicalização e o direito de greve. Os direitos de 

segunda geração são chamados de direitos sociais, não porque sejam direitos de 

coletividade, mas por se ligarem a reivindicações de justiça social – na maior parte 

dos casos, esses direitos têm por titulares indivíduos singularizados. (MENDES; 

BRANCO, 2015, p.137) 

 

A terceira dimensão se trata dos direitos difusos e coletivos (supraindividuais) para 

proteção da coletividade. Advieram da expansão dos meios de comunicação, de transporte, 

bem como da ampliação dos meios democráticos de acesso da sociedade civil aos processo 

decisórios. São exemplos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direitos dos 

consumidores, direitos da criança, adolescente, idosos, conservação do patrimônio histórico e 

cultural. Para Paulo Bonavides, os direitos de terceira geração dizem respeito aos direitos 

daqueles que passam a integrar a titularidade de grupos humanos, como a família, a sociedade 

e a coletividade: 

 

Dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade, os direitos da terceira 

geração tendem a cristalizar-se neste fim de século enquanto direitos que não se 

destinam especificamente à proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo, 

ou de um determinado Estado. Têm primeiro por destinatário o gênero humano 

mesmo, num momento expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos 

de existencialidade concreta (BONAVIDES, 2004, p. 569-570). 

 

Destaque-se, por oportuno, que o conceito de direitos fundamentais diverge do 

conceito de direitos humanos, não podendo ser utilizados como sinônimos. Ingo Sarlet (2009, 

p. 29) deixa claro que apesar de os termos serem utilizados como sinônimos, afirma que os 

direitos fundamentais são os direitos que se aplicam aos cidadãos de um determinado Estado, 

sendo reconhecidos e protegidos por este. Já os direitos humanos guardam relação com o ser 

humano em um âmbito internacional, independente da vinculação do cidadão com qualquer 

Estado ou ordem constitucional, revelando um caráter supranacional. 
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3 – EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES ENTRE 

PARTICULARES 

 

Ao se falar em conceito de eficácia, necessária se faz a disposição da diferenciação 

entre eficácia e aplicabilidade. Compreende-se a eficácia como a capacidade de uma norma 

produzir efeitos, a aptidão de adequar os elementos normativos para a produção de efeitos 

concretos. Já a aplicabilidade estende-se como sendo um conceito que envolve uma dimensão 

fática, a qual não está presente no conceito de eficácia, vez que exige um complemento: 

“aplicar a que, a que tipo de relação, a que caso?” (SILVA, 2010, p. 210 e 211). 

Quando analisados os efeitos dos direitos fundamentais sob a produção legislativa é 

possível notar a vinculação direta da atividade do legislador ordinário, criador de dispositivos 

de direito privado, aos direitos fundamentais previstos na Constituição. Tanto é verdade que a 

Constituição da República, em seu art. 5º, §1º, dispõe que as normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais têm aplicação imediata, ou seja, vinculam todos os poderes públicos 

(SILVA, 2005, p. 68-70). 

A omissão do constituinte originário em prever expressamente a vinculação dos 

poderes públicos e dos particulares aos direitos fundamentais, não implica que estes não 

estejam vinculados a eles (SARLET, 2009, p. 365 e 366). Assim, para além de vincularem os 

poderes públicos, os direitos fundamentais exercem sua eficácia vinculante também na esfera 

jurídico-privada, ou seja, no âmbito das relações entre particulares (SARLET, 2009, p. 374), 

de acordo com as especificidades do caso concreto. 

O constitucionalismo moderno, ao reconhecer a supremacia da Constituição e, 

consequente constitucionalização do direito, rompeu os limites de produção de efeitos 

somente entre Estado e cidadão (SILVA, V., 2005, p.52). A partir de então, percebeu-se que 

não apenas o Estado era o agente capaz de restringir ou inviabilizar o exercício de direitos 

fundamentais, mas também os particulares em suas relações privadas, nas quais ambos os 

sujeitos são igualmente detentores desses direitos. 

Com a consolidação do Estado Social de Direito, a visão de que os direitos 

fundamentais teriam somente o Estado como destinatário, ou seja, para proteger os cidadãos 

da ingerência estatal, restou insuficiente, pois além do dever de respeitar os direitos 

fundamentais nas esferas pessoais, passou a ter que promover e garantir os direitos dos 

particulares contra atos de outras pessoas nas relações interprivadas (MENDONÇA, 2013, p. 

32). 
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A questão da eficácia dos direitos fundamentais nas relações jurídicas privadas é uma 

decorrência lógica da força normativa e irradiante das normas constitucionais sobre o 

ordenamento jurídico, dentre as quais estão as normas constitucionais veiculadoras de direitos 

fundamentais. Trata-se da superação da visão dicotômica do direito, segundo a qual direito 

público e direito privado seriam compartimentos estanques, impermeáveis e incomunicáveis, 

conforme fora sustentado pela doutrina alemã do século XIX.  

Essa visão compartimentada do Direito, que predominou até meados do século XX, 

partia do pressuposto de que as normas constitucionais não poderiam assumir uma função 

protetora ou garantidora de direitos fundamentais no âmbito de relações jurídicas privadas, 

uma vez que essas funções deveriam ser exercidas pelas normas jurídicas de direito privado, 

fato que explicava, à época, a propalada primazia do Direito Privado sobre o Direito 

Constitucional, bem como o dogma da completude do Direito Civil. 

Uma das temáticas mais controversas e que tem despertado o interesse de inúmeros 

estudiosos é aquela relativa à eficácia dos direitos fundamentais no âmbito das relações 

jurídicas entre particulares, em especial, quando o objetivo é definir a extensão da eficácia dos 

direitos fundamentais nessas relações jurídicas, o qual demanda, necessariamente, a análise 

das relações existentes entre as normas jurídicas constitucionais e as normas jurídicas de 

direito privado, bem como o conflito entre direitos fundamentais concretizado no âmbito de 

relações jurídicas privadas.  

A questão da eficácia dos direitos fundamentais nas relações jurídicas privadas, exige, 

na atualidade, a adoção de soluções diferenciadas, que não se limitem a defender de maneira 

uniforme uma eficácia imediata ou mediata. A exigência por soluções diferenciadas decorre, 

principalmente, da necessidade de que a questão seja sempre analisada a partir dos direitos 

fundamentais em colisão, bem como as especificidades do caso concreto. Ademais, a questão 

da eficácia dos direitos fundamentais nas relações jurídicas entre particulares não deve ser 

analisada pressupondo que eficácia imediata e mediata são formas incompatíveis e auto 

excludentes de incidência dos direitos fundamentais nas relações jurídicas privadas.  

Incontestavelmente, a atividade legislativa nem sempre conseguirá disciplinar e 

concretizar o conteúdo das normas de direitos fundamentais nas relações jurídicas privadas, 

nem mesmo problematizar e estabelecer soluções prévias para todos os conflitos jurídicos 

possíveis. Nessas situações, em que o legislador for omisso, uma vez que não é plausível 

acreditar ou confiar em sua onisciência, os órgãos jurisdicionais assumirão a função de 

concretizar o conteúdo dos direitos fundamentais no âmbito daquela relação jurídica entre 

particulares. 
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A concretização do conteúdo dos direitos fundamentais pelos órgãos jurisdicionais 

poderá ocorrer de duas formas, seja mediante a interpretação das cláusulas gerais ou conceitos 

jurídicos indeterminados, seja pela interpretação das normas jurídicas de direito privado 

vigentes em conformidade com o texto constitucional, ou, inclusive, pela aplicabilidade direta 

do conteúdo dos direitos fundamentais nas relações jurídicas privadas, em razão de sua 

dimensão objetiva e seu efeito irradiador. 

Quando se constatar a existência de normas infraconstitucionais que, a despeito de 

terem o propósito de densificar a aplicação de determinado direito fundamental às relações 

jurídicas entre os particulares, são incompatíveis com o texto constitucional, competirá ao 

intérprete promover a sua interpretação e aplicação em conformidade com o texto 

constitucional. Sendo impossível atribuir-lhe interpretação conforme a Constituição, outra 

medida não restará senão a declaração de sua inconstitucionalidade.  

Quando se constatar a existência normas infraconstitucionais que, a despeito de terem 

o propósito de densificar o conteúdo de direitos fundamentais, o fazem de forma insuficiente, 

competirá ao intérprete promover a integração do conteúdo das normas jurídicas de direito 

privado com o conteúdo das normas constitucionais de direitos fundamentais, em especial, 

mediante as cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, admitindo-se efeitos 

imediatos às normas de direitos fundamentais. 

Em ambas as situações, os órgãos jurisdicionais, em respeito ao princípio democrático 

e da separação de poderes, não poderão desprezar as decisões legislativas que estão 

materializadas nas normas jurídicas infraconstitucionais vigentes, exceto na hipótese de vício 

de inconstitucionalidade, situação na qual a norma jurídica deverá ser declarada 

inconstitucional e ter afastada sua aplicabilidade, como forma de assegurar a efetividade do 

texto constitucional e a integridade do ordenamento jurídico. 

Seja na hipótese em que se afasta o conteúdo de uma norma jurídica em decorrência 

de sua inconstitucionalidade, seja na hipótese de ser necessária a integração do conteúdo de 

norma jurídica de direito privado, por se entender que a densificação realizada pelo legislador 

se deu de forma insuficiente, estar-se-á diante do reconhecimento da força normativa das 

normas veiculadoras de direitos fundamentais e sua capacidade de irradiar efeitos sobre as 

relações jurídicas privadas. 

Não se pode olvidar que os órgãos jurisdicionais não podem agir como se o 

ordenamento jurídico fosse um sistema composto apenas por princípios, competindo-lhes toda 

a tarefa de concretização dos direitos fundamentais, comportando-se como se as regras não 

existissem, nem mesmo desconsiderar ou desprezar as normas jurídicas de direito privado. 
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Deve-se observar e respeitar a principiologia própria e inerente ao direito privado, a qual não 

pode ser simplesmente desconsiderada. 

Nos casos em que os órgãos legislativos promoveram a concretização do conteúdo das 

normas de direitos fundamentais, editando normas jurídicas dotadas de presunção de 

constitucionalidade, surge para os órgãos jurisdicionais, no mínimo, o ônus argumentativo de 

demonstrar a incompatibilidade da concretização realizada com a ordem constitucional ou sua 

eventual insuficiência, sob pena de estar-se fomentando o decisionismo jurídico, desvirtuando 

da estrutura do ordenamento jurídico. 

Não se deve partir do pressuposto de que a ausência de normas jurídicas de direito 

privado decorre de uma omissão legislativa, uma vez que, em inúmeras situações, a ausência 

de normatização específica decorre do reconhecimento de que, naquela situação, deverá 

prevalecer a competência decisória dos particulares na conformação de seus negócios 

jurídicos, a qual sofrerá restrições pelos princípios gerais do direito privado, pelo respeito à 

ordem pública e ao direito de terceiros.  

 

4 – PRINCÍPIO DA IGUALDADE, PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO E 

RELAÇÕES CONTRATUAIS 

 

O princípio da igualdade, insculpido no artigo 5º, da Constituição da República de 

1988, veda a diferenciação de pessoas que se encontram em uma mesma situação fática e 

jurídica e se aplica a várias situações, dentre elas as relações de trabalho, conforme preceitua: 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. 

Ferrajoli (2011, p. 105 e 106) aduz que a igualdade é um princípio complexo, pois 

apresenta dupla finalidade, quais sejam, exige a proteção das diferenças e ainda a redução das 

desigualdades. Impõe o respeito das diferenças por meio das garantias dos direitos sociais, 

opondo-se às discriminações, independente de opiniões e vontades das partes envolvidas. 

Ana Paula Nunes de Mendonça (2013, p. 70) aduz que a igualdade não pode ser vista 

sob uma ótica reducionista, uma vez que o direito geral à igualdade implica reconhecer que 

não é na maioria das vezes que se deve ter um tratamento igual e que nem sempre há de se 

proibir um tratamento desigual. Citando a obra de Alexy, a autora descreve que (2013, p. 71): 

 

Nesse mesmo sentido, Alexy expõe que o enunciado da igualdade não pode exigir a 

igualdade das características naturais e das condições fáticas e que essa igualização 

de todos seria inclusive indesejável, até mesmo porque “(...) a igualização de todos, 

em todos os aspectos, faria com que todos quisessem fazer sempre a mesma coisa. 
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Mas, se todos fazem a mesma coisa, somente é possível atingir um nível intelectual, 

cultural e econômico muito limitado (ALEXY, 2008, p. 397).  

 

Sob outra ótica, a igualdade ainda possui como um preceito magno o fato de que a 

norma deve ser voltada tanto para o aplicador da lei tanto para o próprio legislador, ou seja, 

não somente sobre a norma posta deve-se nivelar os indivíduos, mas também na sua própria 

edição deve-se sujeitá-la ao tratamento de forma equânime (MELLO, 2011, p. 09). Mello 

(2011, p. 10 e 11) ainda continua descrevendo sobre a igualdade no seguinte sentido: 

 

Para desate do problema é insuficiente recorrer à notória afirmação de Aristóteles, 

assaz de vezes repetida, segundo cujos termos a igualdade consiste em tratar 

igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Sem contestar a inteira 

procedência do que nela se contém e reconhecendo, muito ao de ministro, sua 

validade como ponto de partida, deve-se negar-lhe o caráter de termo de chegada, 

pois entre um e outro extremo serpeia um fosso de incertezas cavado sobre a 

intuitiva pergunta que aflora ao espírito: Quem são os iguais e quem são os 

desiguais?   

 

E ainda acrescenta: 

 

Como as leis nada mais fazem senão discriminar situações para submetê-las à 

regência de tais ou quais regras – sendo esta mesma sua característica funcional – é 

preciso indagar quais as discriminações juridicamente intoleráveis (MELLO, 2011, 

p. 11). 

 

Não se pode olvidar que as pessoas, por sua natureza, possuem diferenças óbvias as 

quais não podem ser desconsideradas ou embargadas em nome do princípio da isonomia, 

dependendo da situação fática, surgindo daí o que se entende por discriminação legítima ou 

ilegítima, injusta (MELLO, 2011, p. 11). Mello (2011, p. 11), citando a obra de Hans Kelsen, 

descreve suas considerações nos seguintes termos: 

 

A igualdade dos sujeitos na ordenação jurídica, garantida pela Constituição, não 

significa que estes devem ser tratados de maneira idêntica nas normas e em 

particular nas leis expedidas com base na Constituição. A igualdade assim entendida 

não é concebível: seria absurdo impor a todos os indivíduos exatamente as mesmas 

obrigações ou lhes conferir exatamente os mesmos direitos sem fazer distinção 

alguma entre eles, como, por exemplo, entre crianças e adultos, indivíduos 

mentalmente sadios e alienados, homens e mulheres. 

 

No mesmo sentido, Martins (2016, p. 130 e 131) expõe que o princípio da igualdade 

não é uma regra que impõe a proibição de estabelecimentos de distinções exigindo sempre a 

adoção de tratamentos igualitários, uma vez que a própria natureza humana pressupõe a 

natural desigualdade entre as pessoas. O que referido princípio proíbe é o arbítrio, em razão 
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de tratamentos desiguais desamparados por justificativas razoáveis. Neste sentido, assenta 

Botelho em sua tese de doutoramento: 

 

Assim, “o princípio da igualdade, entendido como limite objetivo da 

discricionariedade legislativa, não veda à lei a realização de distinções. Proíbe-lhe, 

antes, a adoção de medidas que estabeleçam distinções discriminatórias, ou seja, 

desigualdades de tratamento materialmente infundadas, sem qualquer fundamento 

razoável (...) ou sem qualquer justificação objetiva e racional. Numa expressão 

sintética, o princípio da igualdade, enquanto princípio vinculativo da lei, traduz-se 

na ideia geral de proibição do arbítrio” (BOTELHO, 2015, p. 471) 

 

No âmbito dos planos de saúde relacionados aos idosos, o Estatuto do Idoso (Lei n. 

10.741/03) em seu art. 15, §3º, proíbe a discriminação de idosos em contratos de plano de 

saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Além deste, o artigo 3º, IV, 

da Constituição da República prevê como objetivo fundamental “promover o bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação”. 

Coadunando com esse objetivo fundamental, Martins (2016, p. 168) sustenta que as 

discriminações fundadas em critérios como raça, sexo, cor, idade, são odiosas e inadmissíveis, 

pois, além de ferir o princípio da igualdade, fere o princípio da dignidade humana. Além 

disso, fazendo menção a Steinmetz, destaca o posicionamento deste de que, sempre quando 

houver discriminação com base nos critérios já expostos, como no caso a idade, se estará 

violando a dignidade da pessoa humana e é incompatível com a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária. 

Ressalta Assagra (2008, p. 548) que é de forma favorável à pessoa idosa que o 

Estatuto do Idoso consagra o princípio da proteção integral decorrente da solidariedade 

coletiva e do compromisso do Estado de promover o bem de todos sem preconceitos e 

discriminações. O tratamento isonômico do idoso, em razão de sua vulnerabilidade e maior 

fragilidade, impede que as empresas privadas operadoras de planos de saúde procedam em 

discriminações negativas, baseadas em critérios de diferenciação desfavoráveis, garantindo-se 

a sua igualdade substancial. 

Bobbio (1997, p. 31) trata da importância do princípio da igualdade de oportunidades 

ou de chances para o Estado de democracia social, situação esta aplicável às relações 

contratuais de planos de saúde: 

 

Em outras palavras, o princípio da igualdade de oportunidades, quando elevado a 

princípio geral, tem como objetivo colocar todos os membros daquela determinada 

sociedade na condição de participar da competição pela vida, ou pela conquista do 
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que é vitalmente mais significativo, a partir de posições iguais (BOBBIO, 1997, p. 

31). 

 

Assim sendo, o princípio da igualdade substancial tem aplicabilidade diferenciada no 

âmbito das relações contratuais privadas, devendo ser utilizado como postulado destinado a 

evitar abusos por parte das operadoras de plano de saúde, em especial, tratamentos 

diferenciados destituídos justificativas razoáveis amparadas no texto constitucional, atuando 

como verdadeiro limite à liberdade contratual.  

O princípio da igualdade e da proibição de discriminação se apresentam como 

valiosos instrumentos promotores da dignidade da pessoa humana, da honra e do direito ao 

livre desenvolvimento da personalidade, evitando a possibilidade de que, no âmbito de 

relações contratuais entre particulares, sejam adotadas condutas discriminatórias atentatórias à 

dignidade da pessoa humana, inclusive, a pessoa idosa.  

 

5 – IGUALDADE E PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA IDADE 

NOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES 

 

A atividade desempenhada pelas operadoras de planos de saúde caracteriza-se como 

relação de consumo, disciplinada, portanto, pelo Código de Defesa do Consumidor. O idoso é 

expressamente mencionado no artigo 39, do Código de Defesa do Consumidor, que versa 

sobre as práticas abusivas. Além do Código de Defesa do Consumidor, a Lei Federal n.º 

9.656/98, conhecida como Lei dos Planos de Saúde, constitui verdadeiro estatuto jurídico 

destinado à disciplinar os contratos de plano de saúde. 

Os contratos de plano de saúde são, na visão de Marques (2006, p. 208-209):  

 

Contratos de cooperação e solidariedade, cuja essência é justamente o vínculo 

recíproco de cooperação, é a consciência da interdependência de cada um de seus 

participantes, consciência da necessidade de direcionar-se para o mesmo fim, de 

manter uma relação de apoio e de adesão ao objetivo compartilhado, única forma de 

realizar as expectativas legítimas de todos. [...] Tratam-se de contratos cativos de 

longa duração, como antes explicitado, e que hoje mencionam e regulam (em ação 

afirmativa) a contratação por idosos [...] envolvem por muitos anos um fornecedor e 

um consumidor, com uma finalidade em comum, assegurar para o consumidor o 

tratamento e ajudá-lo a suportar os riscos futuros envolvendo a saúde deste, de sua 

família, dependentes ou beneficiários. 

 

Os contratos de planos de saúde privados se assentam sobre a lógica da cobertura de 

riscos. Devem, portanto, ser capazes de, baseados em dados estatísticos e estudos técnicos, 

identificar e mensurar adequadamente os riscos de saúde de seus segurados, os quais estão 
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relacionados, dentre outros fatores, à idade dos beneficiários. Adotam como técnica para a 

garantia de seu equilíbrio econômico-financeiro, o escalonamento dos preços, de acordo com 

a faixa etária de seus beneficiários, promovendo-se o reajuste sempre que este alcança uma 

nova faixa etária. Nesse sentido, expõe Daniel Sarmento que: 

O legislador não só pode, como em alguns casos está constitucionalmente obrigado 

a editar normas que imponham aos agentes privados certos deveres sociais [...] por 

exemplo, impondo regras para os reajustes em planos de saúde em favor da pessoa 

idosa (SARMENTO, 2010, p. 297). 

 

Objetivando proteger determinadas categorias de pessoas contra discriminações 

ilícitas, o legislador limitou o exercício da autonomia privada face ao princípio constitucional 

da igualdade, estabelecendo, por exemplo, a vedação de recusa de contratação em razão de 

características pessoais do outro sujeito de direito, a proibição de prática de condições 

contratuais diferenciadas em razão destas mesmas características pessoais.  

É o que se verifica no ordenamento jurídico brasileiro, quando a legislação 

consumerista, no inciso IX, de seu artigo 39, prevê como prática abusiva, a conduta do 

fornecedor de produtos ou serviços que se recusa a vender bens ou prestar serviços, ao 

consumidor que se disponha a adquirí-los, observados os termos e condições da oferta 

realizada, inclusive em razão de sua idade.  

O mesmo se verifica quando a legislação de defesa da concorrência, nos incisos X e 

XI, do artigo 36, considera ilícitas as condutas de discriminar adquirentes e fornecedores de 

bens ou serviços por meio da fixação diferenciada de preços, ou condições operacionais 

diferenciadas, bem como a recusa de venda de bens ou serviços dentro das condições normais 

aos usos e costumes comerciais.  

A legislação de regulamentação dos planos e seguros privados de assistência à saúde 

que, em seu artigo 14, proíbe a recusa de contratação baseada na idade do consumidor ou da 

condição de ser pessoa portadora de deficiência.
1
 O legislador limitou o exercício da liberdade 

contratual face à proteção do princípio da igualdade e da proibição de discriminação, 

inclusive contra a pessoa idosa. 

A legislação nada diz acerca da possibilidade de que as prestadoras de serviços 

médicos e hospitalares confiram tratamento diferenciados mediante a cobrança de preços 

diferentes em razão da idade, sexo ou condição física da pessoa. Constitui prática comum no 

                                                           
1
 Nos termos do artigo 14, da Lei 9.656/98: “Em razão da idade do consumidor, ou da condição de 

pessoa portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos privados de 
assistência à saúde.” 
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mercado de planos de saúde que o preço varie de acordo com a idade do contratante, sem que 

tal tratamento diferenciado seja considerado discriminação ilícita.  

A legislação que regulamenta a prestação de serviços médicos e hospitalares se limita 

a estabelecer a vedação de que haja o aumento de valores para os consumidores com mais de 

sessenta anos de idade, desde que sejam detentores do plano de saúde a mais de 10 anos, em 

relação aos quais somente é permitida a atualização do valor, no mês de aniversário do 

contrato, com base em índices inflacionários oficiais.
2
 

O Estatuto do Idoso prevê ser vedada a discriminação da pessoa em razão de sua 

idade pelos planos de saúde privados que tentam cobrar valores diferentes, sendo que as 

operadoras podem elaborar tabelas de preços escalonado de acordo com a idade até os 59 anos 

de idade, sendo que uma pessoa com 59 anos de idade pagará o mesmo valor que uma pessoa 

de 90 anos de idade (SILVA, 2013, p. 199).  

O Estatuto do Idoso, no parágrafo terceiro, de seu artigo 15, objetivando impedir a 

prática de condutas discriminatórias contra a população idosa no âmbito dos contratos de 

planos de saúde, proíbe o estabelecimento de novas faixas etárias de reajuste para a cobrança 

de valores diferenciados em razão da idade, a partir dos 59 anos de idade.  

Considerando que o Estatuto do Idoso é norma de proteção específica de pessoas de 

idade igual ou superior a sessenta anos de idade, como preceituado em seu art. 1º, a 

leitura do §3º do art. 15 deste diploma legal deve ser realizada no sentido de concluir 

pela proibição de aumentos de mensalidade de contratos de planos e de seguros de 

assistência à saúde para consumidores que atinjam sessenta anos. Ou seja, o último 

aumento permitido por mudança de faixa etária deve ocorrer aos cinquenta e nove 

                                                           
2
  Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “1. Nos contratos de plano de saúde, os 

valores cobrados a título de mensalidade devem guardar proporção com o aumento da demanda dos serviços 

prestados. 2. O aumento da idade do segurado implica a necessidade de maior assistência médica. Em razão 

disso, a Lei n. 9.656/1998 assegurou a possibilidade de reajuste da mensalidade de plano ou seguro de saúde 

em razão da mudança de faixa etária do segurado. Essa norma não confronta o art. 15, § 3º, do Estatuto do 

Idoso, que veda  a discriminação consistente na cobrança de valores diferenciados em razão da idade. 

Discriminação traz em si uma conotação negativa, no sentido do injusto, e assim é que deve ser interpretada a 

vedação estabelecida no referido estatuto. 3. Se o reajuste está previsto contratualmente e guarda proporção 

com a demanda, preenchidos os requisitos estabelecidos na Lei n. 9.656/1998, o aumento é legal. (SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Rel. Min. Nancy Andrighi; DJ 14.04.2015) Nos termos do voto vencedor, da lavra 

do Ministro João Otávio Noronha: “(...) não há como se considerar violador do princípio da isonomia o 

reajuste, autorizado em lei, decorrente de mudança de faixa etária, baseado no já mencionado natural 

incremento do elemento risco, pois caracterizada a pertinência lógica que justifica tal diferenciação, máxime 

quando já idoso o segurado.  O que não se mostra possível, de acordo com as regras do art. 15, § 3º, da Lei 

Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e do art. 14 da Lei Federal nº 9.656/98, por afrontar nitidamente o 

princípio da igualdade, repise-se, é que a seguradora, em flagrante abuso do exercício de direito e divorciada 

da boa-fé contratual, aumente sobremaneira a mensalidade dos planos de saúde, aplicando percentuais 

desarrazoados, que constituam verdadeira barreira à permanência do idoso no plano de saúde. Procedendo de 

tal forma, a seguradora criaria, em verdade, fator de discriminação do idoso, com o objetivo escuso e ilegal de 

usar a majoração para desencorajar o segurado a permanecer no plano, o que, evidentemente, não pode ser 

tolerado.” (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Rel. Min. Nancy Andrighi; DJ 14.04.2015) Em seu artigo 

35-E, a Lei dos Planos de Saúde, dispõe que a variação da contraprestação pecuniária para consumidores com 

mais de 60 anos de idade está sujeita à prévia aprovação da Agência Nacional de Saúde. (BRAGA, 2011, p. 69). 
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anos do consumidor, restando vedado qualquer outro acima desta idade. 

(SCHIMITT, 2004, p. 135) 

 

Assim, a majoração pode ocorrer de forma anual e desde que autorizada pela 

Agência Nacional de Saúde, órgão regulamentar com poder regulador na área da saúde, 

vinculado ao Ministério da Saúde, incumbida de fiscalizar e monitorar o mercado de saúde 

suplementar, coibindo administrativamente práticas arbitrárias e abusivas dos planos de saúde 

privados (MARTINS, 2016, p. 201). 

A legislação prevê limites à variação do valor cobrado conforme à variabilidade da 

faixa etária. Os valores cobrados dos beneficiários com mais de 59 anos não pode ser superior 

a seis vezes o valor cobrado dos consumidos com menos de 19 anos e, ainda, a variação 

percentual do reajuste entre a 7ª (sétima) e a 10ª (décima) faixas, deve ser menor ou igual aos 

percentual de reajuste entre a 1ª (primeira) e a 7ª (sétima) faixa, conforme art. 3º da Resolução 

Normativa da ANS n. 63/2003. 

Apesar de todas essas normas regularem a matéria, tem sido objeto de discussões 

perante os órgãos jurisdicionais os reajustes nas mensalidades de planos de saúde aplicados 

em razão do envelhecimento/idade do consumidor, uma vez que as variações para os idosos 

resultam em aumento exorbitante no valor de suas prestações mensais, ocasionando valores 

proibitivos, mormente para aqueles que têm sua renda exclusivamente proveniente dos 

benefícios previdenciários (CARVALHO, 2014, p. 02). É necessária a fiscalização e apuração 

de certas irregularidades praticadas pelas operadoras de plano de saúde. 

Os órgãos jurisdicionais, ao apreciar a questão, tem se posicionado contrariamente ao 

aumento abusivo das mensalidades de planos de saúde para idosos, decidindo em alguns 

casos, que os reajustes devem obedecer estritamente os índices praticados pela Agência 

Nacional de Saúde. Assim, às operadoras é garantido o reajuste legal, proporcional e razoável, 

sempre com ressalva e repreensão à abusividade que pode levar à discriminação do idoso em 

razão de sua idade. No Recurso Especial 809329/RJ, tendo como relatora a Ministra Nancy 

Andrighi, da Terceira Turma, entendeu-se que: 

 

Apenas como reforço argumentativo, porquanto não prequestionada a matéria 

jurídica, ressalte-se que o art. 15 da Lei n.º 9.656/98 faculta a variação das 

contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de planos de saúde em 

razão da idade do consumidor, desde que estejam previstas no contrato inicial as 

faixas etárias e os percentuais de reajuste incidentes em cada uma delas, conforme 

normas expedidas pela A.N.S.. No entanto, o próprio parágrafo único do aludido 

dispositivo legal veda tal variação para consumidores com idade superior a 60 anos. 

– E mesmo para os contratos celebrados anteriormente à vigência da Lei n.º 

9.656/98, qualquer variação na contraprestação pecuniária para consumidores com 
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mais de 60 anos de idade está sujeita à autorização prévia da A.N.S. (art. 35-E, I, da 

Lei n.º 9.656/98). 

 

Nesse sentido, Mello (2011, p. 17) expõe que: 

 

As discriminações são recebidas como compatíveis com a cláusula igualitária apenas 

e tão-somente quando existe um vínculo de correlação lógica entre a peculiaridade 

diferencial acolhida por residente no objeto, e a desigualdade de tratamento em 

função dela conferida, desde que tal correlação não seja incompatível com os 

interesses prestigiados na Constituição. 

 

Dessa forma, nota-se que, o legislador, materializando o princípio da igualdade no 

âmbito das relações jurídicas entre as operadoras de planos privados de assistência a saúde, 

estabeleceu expressa vedação à possibilidade de criação e fixação de faixas etárias de reajuste 

após os 60 anos de idade, sendo permitidos, tão somente, os reajustes anuas, no mês do 

aniversário do contrato, de acordo com os índices inflacionários. 

O que não se pode permitir, de igual modo, uma vez que configura prática abusiva, é 

a possibilidade das operadoras de planos privados de saúde promoverem a rescisão dos 

contratos de prestação de serviços médico-hospitalares com beneficiários idosos, valendo-se 

de artifícios ou subterfúgios, em especial, mediante o aumento abusivo das mensalidades, de 

forma mascarada, sob a alegação do aumento dos riscos contratuais. 

Os idosos devem ser protegidos nas relações firmadas junto aos planos de saúde 

privados contra toda e qualquer prática discriminatória. Os reajustes devem ser realizados pela 

operadora de planos de saúde observando-se as normas jurídicas e regulamentares vigentes, 

sempre a partir de critérios de razoabilidade e proporcionalidade entre a mensalidade cobrada 

e o potencial aumento da utilização dos serviços (riscos contratuais). 

O gradativo envelhecimento da população pela melhoria das condições de vida, 

tendencialmente aumentará o número de beneficiários dos planos privados de assistência à 

saúde com idade igual ou superior a 60 anos, gerando maiores despesas às operadoras em 

decorrência da maior possibilidade de sinistralidade. A partir daí, as empresas privadas 

operadoras de plano de saúde, tendencialmente, se recorrem aos reajustes dos seus planos 

tendo como critério a idade da pessoa beneficiária. 

Por mais que exista previsão legal na proteção dos idosos e a inexistência de 

parâmetro fixo definindo de forma clara quanto ao reajuste de planos de saúde dos idosos, 

ocorrem práticas ilegais e abusivas das operadoras, em confronto com os direitos 

fundamentais das pessoas idosas. Assim, há a necessidade da edição de normas específicas 
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para auxiliar os consumidores e definir os parâmetros legais no reajuste da mensalidade dos 

planos de saúde. 

Como alternativa, um parâmetro adequado para o limite de reajuste por mudança de 

faixa etária ou sinistralidade é o contido no artigo 3º, da Resolução da 63/2003 da Agência 

Nacional de Saúde. Caso o reajuste ocorra em desrespeito a legislação vigente, baseado nos 

entendimentos dos Tribunais Superiores, será considerado como prática abusiva, repelida pela 

Constituição da República e pelo Estatuto do Idoso, cabendo ainda ao idoso o pleito de 

ressarcimento dos valores indevidamente cobrados. 

 

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo teve por objetivo precípuo analisar a extensão da eficácia do 

princípio da igualdade no âmbito das relações contratuais entre as operadoras de planos 

privados de saúde e seus beneficiários, de modo a identificar se práticas corriqueiras, tais 

como recursa em contratar e o reajuste dos valores de prestações dos planos de saúde, são 

lícitas sob o ponto de vista constitucional. 

O princípio da igualdade tem aplicabilidade diferenciada no âmbito das relações 

contratuais privadas, devendo ser utilizado como postulado destinado a evitar abusos por parte 

das operadoras de plano de saúde, em especial, tratamentos diferenciados destituídos 

justificativas razoáveis amparadas no texto constitucional, atuando como verdadeiro limite à 

liberdade contratual.  

O princípio da igualdade e da proibição de discriminação são valiosos instrumentos 

promotores da dignidade da pessoa humana, da honra e do direito ao livre desenvolvimento da 

personalidade, evitando a possibilidade de que, no âmbito de relações contratuais entre 

particulares, sejam adotadas condutas discriminatórias atentatórias à dignidade da pessoa 

humana, inclusive, a pessoa idosa.  

O legislador, preocupado em dar proteção a pessoa idosa, materializando o princípio 

da igualdade, estabeleceu alguns limites ao exercício da liberdade de contratação por parte das 

operadoras de serviços médico-hospitalares, em especial, a proibição da recusa em contratar 

em razão da idade do beneficiário, e ao restringir a liberdade de reajuste das mensalidades dos 

planos de saúde em razão de sua idade. 

Em razão de todo o arcabouço normativo sobre o tema, conclui-se que o reajuste 

praticado pelos planos de saúde em desfavor de beneficiários idosos somente será considera 

lícito se estiver amparado na legislação vigente, nas normas regulamentares expedidas pela 
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Agência Nacional de Saúde, bem como caso não tenham assento em previsão contratual. Do 

contrário, o reajuste deverá ser considerado abusivo, configurando prática discriminatória em 

razão da idade.  

Não se pode permitir, também, uma vez que também configura prática abusiva, a 

possibilidade das operadoras de planos privados de saúde induzirem a rescisão dos contratos 

de prestação de serviços médico-hospitalares dos beneficiários idosos, valendo-se de artifícios 

ou subterfúgios, em especial, mediante o aumento abusivo das mensalidades, de forma 

mascarada, sob a alegação do aumento dos riscos contratuais, em uma verdadeira tentativa de 

expulsá-los daquela relação contratual.  
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