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Resumo: O presente artigo tem como objetivo examinar a figura 
resilição unilateral no âmbito dos contratos de seguros privados. 
Com essa meta, o texto inicia-se apresentando os contratos de 
seguros, discorrendo sobre o seu conceito, finalidade e impor-
tância. Na sequência, comenta-se sobre as diversas classifica-
ções a que os seguros se submetem. Após, o trabalho trata da 
duração dos contratos e da figura da resilição unilateral. Em se-
guida, examina-se essa controvérsia especificamente no âmbito 
dos seguros de vida e, após, nos seguros e planos privados de 
assistência à saúde. Ao final, esboçam-se comentários capazes 
de sintetizar o panorama jurisprudencial existente, no Superior 
Tribunal de Justiça brasileiro, sobre essa matéria.  
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Abstract: This article aims to examine the figure of unilateral 
contractual termination in the context of private insurance con-
tracts. With this goal, the text begins presenting the insurance 
contracts, discussing their concept, purpose and importance. 
Next, comments are made on the various classifications to which 
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insurances are submitted. Afterwards, the paper deals with the 
duration of contracts and the figure of unilateral contractual ter-
mination. Then, this controversy is examined specifically in the 
field of life insurance and, later, in insurance and private health 
care plans. At the end, comments capable of synthesizing the 
existing jurisprudential panorama in the brazilian Superior Court 
of Justice on this matter are outlined. 
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INTRODUÇÃO 
 

 atividade securitária possui inestimável impor-
tância para as relações jurídicas e sociais. Não fos-
sem as garantias e as proteções conferidas pelos 
inúmeros tipos de seguros oferecidos, a atividade 
humana contemporânea estaria exposta total-

mente a riscos, sem a proteção que, como se delineará a seguir, 
os seguros podem propiciar.   

Não obstante esse reconhecimento, há que se pontuar a 
circunstância de o campo de seguros, pelo menos no âmbito do 
Brasil, encontrar-se, indubitavelmente, entre os mais problemá-
ticos e controvertidos segmentos jurídico-econômicos. Os con-
tratos de seguros lidam com diversas questões - a maioria delas 

A
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relacionadas a cláusulas contratuais limitativas - que são fre-
quentes causadoras de tensão, divergência e litigiosidade entre 
as partes, panorama este que se aplica indistintamente a qualquer 
espécie securitária, abrangendo desde os populares seguros de 
automóveis até os sofisticados produtos dedicados, por exemplo, 
a grandes operações de engenharia. 

Ao mesmo tempo, é forçoso reconhecer que sempre se 
estabeleceu uma discussão sobre a inserção do contrato de se-
guro no campo da teoria geral do contrato e acerca de sua unici-
dade. Em essência, trata-se de saber se há apenas um único tipo 
de seguro, ou mais de um, como se vê pela distinção existente 
entre seguro de danos e de pessoas, e se se trata de uma figura 
contratual à qual se pode aplicar questões gerais1, como seria o 
caso da teoria da onerosidade excessiva2.   

Entre as inúmeras situações passíveis de serem tratadas 
a partir dessa premissa, encontra-se a questão da extinção dos 
contratos de seguros. Há que se considerar que o contrato de se-
guro, muitas vezes, corresponde a uma hipótese de contrato de 
longa duração, razão pela qual pode surgir a questão de seu tér-
mino por iniciativa de uma das partes. De modo específico, há 
que se ter presente que o contrato de seguro pode corresponder 
a uma relação de consumo, especialmente na hipótese em que 
não somente o segurado se configura como destinatário final, 
mas o seguro não se constitui em item da sua atividade negocial. 
Em sendo uma relação de consumo, seu fundamento principio-
lógico se centra na tutela dos interesses dos consumidores, como 
se depreende inequivocamente dos dispositivos gerais do código 
de defesa do consumidor (artigo 4º e seguintes).   

Os seguros de vida e os seguros e planos de saúde são 
dois exemplos de espécies securitárias em que o término, por 

 
1 ASCARELLI, Tulio. O Conceito Unitário do Contrato de Seguro. In: ASCARELLI, 
Tulio. Problemas das Sociedades Anônimas e Direito Comparado. São Paulo: Sa-
raiva, 1969. p. 203 e ss. 
2 BORGES, Nelson. A Teoria da Imprevisão e os Contratos Aleatórios. Revista dos 
Tribunais. Vol. 782. São Paulo: RT, dez.2000. p. 78 e ss. 
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iniciativa do segurador, é extremamente controvertida e, não ra-
ramente, alçada ao Judiciário. O presente texto, sem qualquer 
pretensão de esgotar o assunto, tem como objetivo examinar essa 
precisa questão no âmbito dessas duas modalidades de seguros, 
isto é, os seguros de vida e os seguros e planos de saúde, à luz 
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.    

 
1. A RELEVÂNCIA DO CONTRATO DE SEGURO NA SO-
CIEDADE DE RISCO 

 
O art. 757 do código civil de 2002 (CC/02), certamente 

o mais importante dispositivo legal brasileiro para a matéria, de-
fine os contratos de seguro da seguinte forma: “Pelo contrato de 
seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, 
a garantir interesse legítimo do segurado, relativamente à pessoa 
ou a coisa, contra riscos predeterminados”. Os seguros, portanto, 
servem como meio de garantia contra riscos previamente deli-
mitados, relativos a toda sorte de bens, produtos, serviços ou va-
lores.  

A orientação estabelecida no código civil de 2002 encon-
tra amparo na doutrina anterior: Pontes de Miranda3, por exem-
plo, destaca que o seguro tem por finalidade “dar a alguém a 
tutela contra o sinistro, o acontecimento futuro e incerto, que às 
vezes apenas tem incerto o momento”. Observa-se que o código 
civil de 2002 enquadrou o contrato de seguro no âmbito dos ne-
gócios jurídicos de garantia4. Nesse sentido, constata-se uma al-
teração relativamente ao código civil de 1916, em que se vislum-
brava o seguro com ênfase na noção de indenização.  

Desse modo, na atualidade, o fundamento do contrato de 
seguro consiste, precipuamente, em resguardar o segurado de 
determinados riscos passíveis de concretizar-se no futuro. Essa 

 
3 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo XLV. Atualizado por 
Bruno Miragem. São Paulo: RT, 2012. p. 424. 
4 MARTINEZ, Pedro Romano; PONTE, Pedro Fuzeta da. Garantias de 
Cumprimento. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 67 e ss.  
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premissa é plenamente ratificada na doutrina atual, sendo expli-
citada por autores que ressaltam ser a missão do contrato de se-
guro “a busca incessante da minimização do sofrimento e per-
calços das pessoas, físicas ou jurídicas, enquanto sujeitas aos 
efeitos danosos do risco”5, e que essa espécie de contrato repre-
senta, imemorialmente, “a forma mais inteligente e mais barata 
de proteção social” 6. 

A respeito, há que se destacar que o risco configura um 
elemento caracterizador da sociedade contemporânea7, marcada 
especialmente pela denominada globalização, em que as rela-
ções econômicas estão ramificadas e irradiam efeitos em diver-
sas partes do mundo de forma concomitante8, e pela passagem 
de uma concepção de modernidade para uma pós-modernidade. 
Nesses termos, o contrato de seguro deixa de ser uma conveni-
ência para o particular, alcançando o patamar de necessidade, a 
fim de resguardar o segurado da concretização de eventos futu-
ros, passíveis de afetá-lo de forma substancial no plano econô-
mico, ou mesmo existencial. 

Assim, há que se ter presente que risco e atividade secu-
ritária apresentam-se, hoje, estreitamente vinculados9. A rele-
vância da atividade securitária, em termos mundiais, como ins-
trumento de garantia para riscos de toda ordem, pode ser facil-
mente aferível, por exemplo, a partir de alguns acontecimentos 

 
5 SANTOS, Ricardo Bechara. Direito de Seguro no Cotidiano: coletânea de ensaios 
jurídicos. Rio de Janeiro: Forense, 1999. Nota do Autor. 
6 MENDONÇA. Antonio Penteado. Temas de Seguro. 2. ed. São Paulo: Roncarati, 
2010. p. 45. 
7 Ver, por  exemplo, BECK, U. Sociedade  de  Risco:  rumo  a  uma  outra  
modernidade. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 1 e ss  (no  original, Risikogesellschaft: 
auf dem Weg in eine andere Moderne,  München,  1986); e ARGIROFFI, Alessandro; 
AVITABILE, Luisa. Responsabilità, Rischio, Diritto e Postmoderno - Percorsi di 
Filosofia e fenomenologia giuridica e morale. Torino: Giappicheli Editore, 2008. p. 
1 e ss. 
8 GALGANO, Francesco. La globalizacióin  en el espejo del derecho. Buenos Aires: 
Rubinzal-Culzoni, 2005. p. 1 e ss. 
9 NOVEMBER, Andràs; NOVEMBER, Valérie. Risque, assurance et irreversibilité. 
Revue européenne des sciences sociales, 2004. p. 1 e ss. 
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ocorridos na história recente. Praticamente qualquer acidente ou 
catástrofe natural implica o acionamento de apólices e cobertu-
ras securitárias capazes de suportarem os prejuízos que, não ra-
ramente, orbitam na dimensão dos bilhões de dólares.  

Esse amplo espectro de circunstâncias tanto pode abran-
ger episódios como o que envolveu o gigantesco navio porta-
contêineres MV Ever Given, da empresa Evergreen Marine, o 
qual encalhou no Canal de Suez - um dos percursos marítimos 
mais importantes para o comércio do planeta - impedindo a pas-
sagem de centenas de embarcações e causando bilhões de dóla-
res em prejuízos, que serão suportados por coberturas securitá-
rias, como também a tragédia envolvendo o desmoronamento 
parcial do condomínio Champlain Towers South, em Sursfide, 
na Flórida/EUA, que igualmente implicará indenizações milio-
nárias às famílias das vítimas, muitas das quais suportadas por 
meio do seguro que protegia o imóvel.   

Nesse sentido, sobressai a relevância dos seguros para a 
sociedade e para a atividade negocial contemporânea. Não fos-
sem os seguros, a vida moderna estaria submetida a uma com-
plexidade de riscos que poderia inviabilizá-la. Desse modo, 
cumpre a seguir vislumbrar como se enquadram os seguros no 
âmbito da teoria geral dos contratos, a fim de, na sequência, exa-
minar a questão do término do contrato de seguro.  

 
2. O ENQUADRAMENTO DOS SEGUROS NA TEORIA GE-
RAL DOS CONTRATOS  

 
Muito embora não seja objetivo do presente trabalho tra-

çar o histórico do contrato de seguro, é certo que este possui 
contornos clássicos, podendo ser vinculado ao período medie-
val10. Na época, assim como o foi desde as suas origens e durante 
grande parte do período da civilização medieval, os seguros 

 
10 GUIMARÃES, Antônio Márcio da Cunha. Contratos Internacionais de Seguros. 
São Paulo: RT, 2002. p. 16. 
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voltavam-se, essencialmente, a garantir mercadorias e cargas 
transportadas, principalmente no contexto das viagens e excur-
sões marítimas11. 

Relativamente ao enquadramento do contrato de seguro, 
cumpre ter presente que a distinção estabelecida no código civil 
de 2002 corresponde, em essência, à sua percepção clássica. 
Trata-se, simplesmente, de diferenciar os seguros no que con-
cerne aos riscos relativamente às pessoas e aos danos em geral12. 
A par da referida dicotomia, são diversas as classificações a que 
os seguros se submetem. A título de exemplo, no âmbito da re-
gulamentação decorrente do abrangente Decreto-Lei 73/66, os 
seguros foram divididos em “seguros de coisas, pessoas, bens, 
responsabilidades, obrigações, direitos e garantias”.  

Atualmente, considerando o patamar de desenvolvi-
mento das operações e atividades securitárias, é possível asseve-
rar que praticamente tudo é (ou pode ser) objeto de apólices de 
seguros13. Desde os bens mais simples, como celulares, automó-
veis e aparelhos domésticos, até grandiosos eventos, como o lan-
çamento de um ônibus espacial, a instalação de uma plataforma 
de petróleo, a construção de um estádio de futebol, ou um show 
de um astro da música mundial, o seguro é onipresente. Em es-
sência, assevera a doutrina contemporânea inexistir limites para 
o seguro, podendo garantir os mais diversos interesses, contra 
riscos predeterminados14. 

 
3. A DURAÇÃO DOS CONTRATOS E A RESILIÇÃO UNI-
LATERAL 

 
 

11 Nesse sentido, afirmam, por exemplo, POLIDO, Walter A. Contrato de Seguro: 
novos paradigmas. 1. ed. São Paulo: Roncarati, 2010. p. 50; e SENE, Leone Trida. 
Seguro de Pessoas: negativas de pagamentos das seguradoras. 2. ed. Curitiba: Juruá, 
2009. p. 24. 
12 Nesse sentido, ver ASCARELLI, Tulio, Op. Cit. p. 203 e ss. 
13 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Vol. 3. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 
333.  
14 POLIDO, Walter A. Op. Cit. p. 62. 
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Os contratos, em princípio, não são feitos para serem 
rompidos. Pelo contrário, o natural na vida dos contratos é o 
cumprimento, pelas partes, das obrigações por elas contratual-
mente assumidas15. A esse respeito, sobressai a orientação de 
que o contrato configura uma obrigação polarizada pelo adim-
plemento16.  

Há diversas razões, porém, - é claro, a par do cumpri-
mento - que podem conduzir um contrato à extinção. Em essên-
cia, trata-se de circunstâncias supervenientes ao vínculo, que se 
caracterizam como hipóteses de extinção. Diferenciam-se assim 
de possíveis situações originárias, que afetem o vínculo contra-
tual, como é o caso da invalidade.  

No âmbito da extinção, em se tratando, por exemplo, de 
um contrato personalíssimo, a própria morte de uma das partes 
pode implicar a dissolução do pacto, muito embora o código ci-
vil, na esfera da teoria geral do contrato, não faça qualquer men-
ção a respeito. É necessário vislumbrar os distintos dispositivos 
constantes dos tipos contratuais para encontrar referência à 
morte do contratante como fator de extinção do contrato.  

No campo da teoria geral do contrato limita-se o código 
civil a apontar determinadas figuras como instrumento para a 
extinção: distrato, resilição e resolução contratual. A resolução 
ocorre quando há descumprimento de obrigação por alguma das 
partes ou quando há onerosidade excessiva; a resilição bilateral 
- também denominada de distrato ou resilição consensual - nada 
mais é do que o acordo de vontade das partes cujo objetivo é 
convencionar o fim do contrato; e a resilição unilateral se faz 

 
15 “Os contratos, assim como os negócios jurídicos em geral, têm também um ciclo 
vital: nascem do acordo de vontades, produzem os efeitos que lhes são próprios e 
extinguem-se. [...] A extinção dá-se, em regra, pela execução, seja ela instantânea, 
diferida ou continuada. O cumprimento da prestação libera o devedor e satisfaz o cre-
dor. Este é o meio normal de extinção do contrato”. (GONÇALVES, Carlos Roberto. 
Direito Civil 1: esquematizado: parte geral, obrigações e contratos. 6. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2016. p. 907). 
16 COUTO E SILVA, Clóvis do. A Obrigação como processo. São Paulo: Editora José 
Bushatsky, 1976. p. 1 ss. 
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presente quando a extinção decorre da declaração de vontade de 
apenas uma das partes.  

A resilição unilateral está prevista no art. 473, do código 
civil, nos seguintes termos: “A resilição unilateral, nos casos em 
que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante 
denúncia notificada à outra parte”. Em outras palavras, segundo 
a lei, para que a resilição unilateral seja possível, é necessária, 
além da compatibilidade da espécie contratual, que haja a noti-
ficação prévia à outra parte.  

Na doutrina, sobressai a orientação no sentido de que a 
resilição unilateral somente pode ocorrer em determinados con-
tratos, pois a regra é a impossibilidade de um contraente romper 
o vínculo por sua exclusiva vontade17. Em essência, a figura da 
resilição unilateral é suscetível de ser exercida, principalmente, 
nos contratos por tempo indeterminado e nos contratos de exe-
cução continuada ou periódica: “A resilição é o meio próprio 
para dissolver os contratos por tempo indeterminado. Se não 
fosse assegurado o poder de resilir, seria impossível ao contra-
tante libertar-se do vínculo caso o outro não concordasse”, de 
forma que seu campo de aplicação se cinge às obrigações dura-
douras, espécie de vínculo em que a possibilidade de liberação 
unilateral se harmoniza com a natureza da prestação e da tipici-
dade contratual estabelecida.  

Firmada esta premissa, há que se ter presente que os con-
tratos de seguros habitam tanto no âmbito das contratações por 
tempo determinado, quanto nas contratações por tempo indeter-
minado. Seguros de automóveis ou residenciais, por exemplo, 
são tipicamente pactuados com duração prefixada - como regra 
de um ano18 - após o que podem ou não ser renovados pelas 

 
17 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. Cit. p. 922; e NADER, Paulo. Curso de Direito 
Civil. Vol. 3: contratos. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 202. 
18 João Marcos Brito Martins, ao comentar a duração das apólices, afirma: “Os prazos 
mais comuns são os anuais”. (MARTINS, João Marcos Brito. O Contrato de Seguro: 
comentários conforme as disposições do código civil. Rio de Janeiro: Forense Uni-
versitário, 2005. p. 45). 
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partes. O art. 760 do código civil, ao incluir “o início e o fim da 
sua validade” entre os elementos que devem obrigatoriamente 
constar nas apólices, corrobora a impressão de que, em regra, os 
seguros são celebrados por tempo determinado, o que é compa-
tível com a regra geral de que “as apólices não poderão conter 
cláusula que permita rescisão unilateral [...] além das situações 
previstas em Lei” (art. 13, Dec.-Lei 73/66).  

Há seguros, no entanto, que fogem dessa disposição e 
que são (mais) comumente pactuados por prazo indeterminado 
(e/ou por longos períodos) e que, consequentemente, enfrentam, 
com frequência, a problemática acerca da possibilidade, ou não, 
de serem unilateralmente resilidos por iniciativa do segurador. É 
o que acontece, por exemplo, com os seguros de vida e com os 
seguros de saúde, que serão objeto específico da tratativa a se-
guir exposta.   

 
4. SEGUROS DE VIDA E A DISCUSSÃO SOBRE A POSSI-
BILIDADE DE NÃO RENOVAÇÃO PELA SEGURADORA 

 
Os seguros de vida, por força de lei, podem ser pactuados 

por prazo determinado, assim como podem ser celebrados com 
caráter vitalício. O art. 769 do CC/02 não deixa dúvida quanto a 
isso: “O prêmio, no seguro de vida, será conveniado por prazo 
limitado, ou por toda a vida do segurado”. Convém anotar que 
os seguros de vida podem ser firmados de maneira individual ou 
coletivamente (quando há o envolvimento da figura do estipu-
lante), o que leva a doutrina a reconhecer que as possibilidades 
de que o art. 769 refere, em tese, aplicam-se a todas as formas 
de contratação19. 

Reconhece-se, igualmente, que além dessas possibilida-
des por meio das quais os seguros de vida podem ser celebrados 
- temporária (por prazo certo) e vitalícia (até que sobrevenha a 

 
19 PASQUALOTTO, Adalberto. Contratos Nominados III: seguro, constituição de 
renda, jogo e aposta, fiança, transação e compromisso. São Paulo: RT, 2008. p. 185. 
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morte do segurado) - há uma terceira, no caso o contrato por 
prazo indeterminado.20  Em se tratando de seguros de vida em 
grupo, sustenta-se ser mais comum a contratação na forma tem-
porária, pelo período de um ano de vigência, renovável por igual 
período. 21 A celebração de seguros de vida por longos períodos, 
por sua vez, além de incomum, reserva-se, em princípio, aos 
pactos individuais22.  

Nesse quadro, tendo-se presente a atividade securitária 
hoje existente no Brasil, pode-se afirmar que os contratos de se-
guro de vida atualmente oferecidos no mercado são, sem exce-
ção, de prazo determinado, como regra por um ano, admitidas as 
renovações sucessivas23. É importante observar que essas apóli-
ces podem ser automaticamente renovadas somente por uma 
única vez; após, exige-se manifestação expressa. O art. 774 do 
CC/02 é expresso quanto a isto: “A recondução tácita do con-
trato pelo mesmo prazo, mediante expressa cláusula contratual, 
não poderá operar mais de uma vez”.  

 
20 CAMPOY, Adilson José. Contrato de Seguro de Vida. São Paulo: RT, 2014. p. 79. 
21 MARTINS, João Marcos Brito. Op. Cit. p. 141. 
22 O seguinte trecho da ementa do REsp 880.605/RN confirma essa constatação: “[...] 
o seguro de vida vitalício, ainda que expressa e excepcionalmente possa ser assim 
contratado, somente comporta a forma individual, nunca a modalidade em grupo. Na 
verdade, justamente sob o enfoque do regime financeiro que os seguros de vida deve-
rão observar é que reside a necessidade de se conferir tratamento distinto para o seguro 
de vida em grupo daquele dispensado aos seguros individuais que podem, eventual-
mente, ser vitalício”. No mesmo sentido, esclarecem Ernesto Tzirulnik, Flávio Caval-
canti e Ayrton Pimentel, ao comentarem o art. 796 do CC/02: “Refletindo uma das 
possíveis classificações dos seguros de vida, explicita o artigo em exame a possibili-
dade de o prêmio ser contratado por prazo limitado ou por toda a vida [...] Entretanto, 
convém lembrar que os seguros em grupo serão sempre temporários [...]. 
(TZIRULNIK, Ernesto; CAVALCANTI, Flávio de Queiroz; PIMENTEL, Ayrton. O 
Contrato de Seguro: de acordo com o novo código civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: 
RT, 2003. p. 183).   
23 O seguinte trecho o voto do Min. Luis Felipe Salomão, no julgamento do REsp n°. 
1.073.595/MG, corrobora essa impressão: “[...] antes da edição do Código Civil de 
2002, os seguros de vida eram contratos, em geral, por um longo período, podendo 
ser, até mesmo, vitalícios. A cláusula de vigência anual, editada pelo art. 774 do CC, 
prevendo a renovação automática por apenas uma oportunidade, só passou a ser ado-
tada mais recentemente [...]”.  
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No âmbito do direito regulatório pode-se alcançar a 
mesma solução, conforme disposição estabelecida na Circular 
n°. 302/2005 da Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP), específica sobre seguros de pessoas: “A renovação au-
tomática do seguro só poderá ser feita uma única vez, devendo 
as renovações posteriores serem feitas, obrigatoriamente, de 
forma expressa” (art. 64, § 1°).  

Nesse contexto, em princípio, a seguradora não seria 
obrigada a renovar. As normas regulatórias expressamente per-
mitem que a seguradora não renove o contrato, contanto que co-
munique o segurado dessa decisão com antecedência mínima de 
60 dias antes do final da vigência: “Caso a sociedade seguradora 
não tenha interesse em renovar a apólice, deverá comunicar aos 
segurados e ao estipulante mediante aviso prévio de, no mínimo, 
sessenta dias que antecedem o final de vigência da apólice” (art. 
64, § 2°). É precisamente nessas ocasiões, quando a seguradora 
opta por não renovar o seguro de vida - o que, na prática, equi-
vale à resilição unilateral - que conflitos acontecem, tendo em 
vista a expectativa do segurado com a continuidade do contrato.  

Na doutrina, porém, tendo presente a noção de que os 
contratos de seguro configuram espécie de relação de consumo, 
e com base na previsão de função social do contrato prevista no 
artigo 421, do código civil, sustenta-se a impossibilidade de re-
silição do contrato de seguro de vida pela seguradora. Em sín-
tese, diante dessas premissas apontadas, haveria no caso uma li-
mitação à autonomia da seguradora que, no mínimo, deveria 
apresentar as razões pelas quais pretende extinguir o contrato, 
sob pena de configurar-se na relação contratual o abuso do di-
reito24.  

Desse modo, o entendimento jurisprudencial hoje domi-
nante no Superior Tribunal de Justiça (STJ) varia conforme as 

 
24 PASQUALOTTO, Adalberto. O Contrato de seguro de vida não renovado por de-
cisão unilateral da seguradora: reflexões em torno do direito dos segurados à renova-
ção. Revista do Direito do Consumidor. Vol. 128. São Paulo: RT, mar.-abr.2020, p. 
333 e ss.  
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peculiaridades do caso concreto, sobretudo no que concerne à 
forma de contratação (se individual ou se coletiva) e à duração 
do contrato. Embora outros fatores possam ser igualmente deter-
minantes - como a efetiva notificação prévia da outra parte e a 
comprovação de ocorrência de desequilíbrio financeiro-atuarial 
- os aspectos que, indubitavelmente, mais influenciam nesses li-
tígios são, de fato, aqueles, isto é, a forma e a longevidade da 
contratação.  

Cumpre pontuar que a orientação jurisprudencial hoje 
existente decorre de dois precedentes, ambos da Segunda Seção 
do STJ: o REsp n°. 1.073.595/MG, julgado em 2011, e o REsp 
n°. 880.605/RN, julgado em 2012.  

No REsp n°. 1.073.595/MG, de Relatoria da Ministra 
Nancy Andrighi, concluiu-se que o contrato de seguro de vida 
individual, firmado por longo período, não pode ser abrupta-
mente modificado pela seguradora, ainda que esta constate pre-
juízos e precise aplicar aumentos para retomar o reequilíbrio da 
carteira “[...] a pretensão da seguradora de modificar abrupta-
mente as condições do seguro, não renovando o ajuste anterior, 
ofende os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação, da con-
fiança e da lealdade que deve orientar a interpretação dos con-
tratos que regulam relações de consumo”. De acordo com o men-
cionado precedente, “[se] constatado prejuízos pela seguradora 
e identificada a necessidade de modificação da carteira de segu-
ros em decorrência de novo cálculo atuarial, compete a ela ver o 
consumidor como um colaborador, um parceiro que a tem acom-
panhado ao longo dos anos”, de forma que “os aumentos neces-
sários para o reequilíbrio da carteira têm de ser estabelecidos de 
maneira suave e gradual, mediante um cronograma extenso, do 
qual o segurado tem de ser cientificado previamente [...] dando-
lhe a oportunidade de se preparar para os novos custos que one-
rarão, ao longo do tempo, o seu seguro de vida [...]”.  

Da leitura do mencionado aresto sobressai a preocupação 
com a tutela do segurado, especialmente a partir da percepção 
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que está vinculado a um contrato cativo de longa duração25, o 
qual impõe deveres e cuidados diferenciados, por parte do for-
necedor, relativamente ao consumidor.  

No julgamento do REsp n°. 880.605/RN, a conclusão foi, 
porém, distinta, inclusive sob o fundamento de tratar-se de situ-
ação diferenciada relativamente ao precedente indicado acima. 
Em primeiro lugar, observou-se existir cláusula prevendo a não 
renovação contratual de ambas as partes contratantes, inserida 
em contrato de seguro de vida em grupo. Considerou-se, a se-
guir, que esta modalidade contratual possui concepção distinta 
dos seguros de vida. Além disso, o caso concreto envolvia vín-
culo contratual estabelecido entre as partes (de dez anos), razão 
pela qual, em se tratando de contrato por prazo determinado, 
considerou-se que a obrigação da seguradora, consistente na as-
sunção dos riscos predeterminados, restringe-se ao período con-
tratado.  

Pontuou-se, igualmente, no mencionado precedente, ser 
inerente à essa espécie securitária a necessidade de constante re-
visão do negócio: “esta espécie contratual, de cunho coletivo, 
para atingir sua finalidade, deve ser continuamente revisada 
(adequação atuarial), porquanto os riscos predeterminados a que 
os interesses segurados estão submetidos são, por natureza, di-
nâmicos”, complementando que “a partir de tal aferição, será 
possível a Seguradora sopesar se a contratação do seguro de vida 
deverá seguir nas mesmas bases pactuadas, se deverá ser reajus-
tada, ou mesmo se, pela absoluta inviabilidade de se resguardar 
os interesses da coletividade, não deverá ser renovada”. Con-
cluiu-se assim que “Não se concebe que o exercício, por qual-
quer dos contratantes, de um direito (consistente na não renova-
ção do contrato), inerente à própria natureza do contrato de se-
guro de vida, e, principalmente, previsto na lei civil, possa, ao 

 
25 Sobre o tema ver, por exemplo, MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código 
de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais. 6. ed. São Paulo: 
RT, 2011. p. 96/103. 
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mesmo tempo, encerrar abusividade [...]”.  
Desde então, esses dois precedentes - verdadeiros lea-

ding cases - têm sido continuamente invocados pelas decisões 
que se seguiram, como se verifica do AgRg no REsp n°. 
1.210.136/SP, de Relatoria do Min. Marco Buzzi, julgado em 19 
de setembro de 2013. No caso concreto, observou-se que “a 
forma de financiamento do seguro de vida em grupo [...] não 
autoriza a manutenção vitalícia do vínculo contratual nas mes-
mas bases firmadas originariamente, quando constatado dese-
quilíbrio econômico atuarial justificador da rescisão unilateral, 
precedida de notificação prévia e de apresentação de proposta 
alternativa ao segurado”. Digno de nota ter sido igualmente re-
ferido, nesse julgamento, não se estar perante contrato de longa 
duração: “[...] além de não estar caracterizado contrato cativo de 
longa duração (a relação contratual perdurou por treze anos) 
[...]”.  

Mais recentemente, em julgamento ocorrido em 22 de fe-
vereiro de 2018, o REsp n°. 1.569.627/RS, de Relatoria da Min. 
Maria Isabel Gallotti ratificou essa orientação, no sentido de 
considerar não ser abusiva a cláusula contratual que prevê a pos-
sibilidade de não renovação automática do seguro de vida em 
grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia noti-
ficação da outra parte. Ao mesmo tempo, reiterou a premissa 
clássica, no sentido de ser a cláusula de não renovação do seguro 
de vida, quando faculdade conferida a ambas as partes do con-
trato, mediante prévia notificação, um verdadeiro direito potes-
tativo, razão pela qual independe de comprovação de desequilí-
brio atuarial-financeiro.  

Diante disso, a conclusão estabelecida foi no sentido de 
inexistência nesses casos de reserva matemática vinculada a 
cada participante e, portanto, de inexistência de direito à reno-
vação da apólice sem a concordância da seguradora, tampouco 
à restituição dos prêmios pagos em contraprestação à cobertura 
do risco no período delimitado no contrato. 



_564________RJLB, Ano 8 (2022), nº 3 
 

 

A validação da resilição unilateral (fruto da opção pela 
não renovação) por parte da seguradora, no âmbito dos seguros 
de vida, assim, depende, sobretudo, da modalidade da contrata-
ção, se individual ou se coletiva. Contratações individuais, espe-
cialmente se mantidas por longo prazo, não admitem, em princí-
pio, que a seguradora decida, subitamente, pela não renovação. 
Junto aos seguros de vida coletivos, por outro lado, a não reno-
vação intentada pela seguradora tende a ser validada contanto 
que decorra de previsão contratual fixando direito igual a ambas 
as partes e desde que haja notificação prévia da outra parte com 
a antecedência exigida pelas normas regulamentadoras. Nesse 
contexto, há que se concluir que a Corte Superior traçou uma 
linha distintiva no âmbito dos seguros de vida, admitindo a não 
renovação no âmbito dos pactos coletivos.  

Pode-se, porém, ponderar se a admissibilidade da não re-
novação nesse caso não deve ser compatibilizada com a neces-
sária comprovação do desequilíbrio econômico-atuarial e o ofe-
recimento de alternativas ao grupo de segurados, a fim de evitar 
prejuízos aos particulares. Além disso, há que se assegurar a ate-
nuação da assimetria informativa, noção presente no código civil 
a partir da disposição da lei de liberdade econômica, na medida 
em que os integrantes do contrato de seguro em grupo não pos-
suem a plena ciência dos termos do que se poderia considerar 
como condições gerais do contrato. Nesse contexto, é certo que 
a disposição a respeito da resilição nos seguros de vida poderia 
ser melhor disciplinada, a fim de assegurar uma plena tutela dos 
interesses dos beneficiários do contrato de seguro.  

 
5. SEGUROS SAÚDE E AS DISTINTAS HIPÓTESES DE RE-
SILIÇÃO PELA SEGURADORA   

 
No direito brasileiro, os planos privados de assistência à 

saúde submetem-se a uma verdadeira vastidão de disposições 
normativas. Entre elas, destacam-se a Lei Federal n°. 9.656/98, 
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denominada Lei dos Planos de Saúde, e as normas regulamenta-
doras da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), as 
quais dispõem sobre praticamente todos os aspectos relativos às 
operações e aos produtos praticados no âmbito da saúde suple-
mentar.  

Em se tratando do tema da resilição, a Lei dos Planos de 
Saúde limita-se a discorrer sobre os planos individuais/familia-
res, estabelecendo que, além de se sujeitarem à renovação auto-
mática a partir do vencimento do prazo de vigência inicial (que 
não pode ser inferior a um ano), não admitem rescisão unilateral, 
ressalvadas as hipóteses de fraude ou não pagamento (art. 13, 
parágrafo único, inc. II). O inc. III, do mesmo dispositivo legal, 
acresce ser igualmente vedada a rescisão unilateral, em qualquer 
hipótese, “durante a ocorrência de internação do titular”, o que, 
nos termos da Súmula Normativa n°. 28, da ANS, vale igual-
mente para beneficiários dependentes. Em se tratando de planos 
e seguros de saúde firmados por pessoas físicas, portanto, é ve-
dado, por força de lei, a resilição unilateral, excetuadas aquelas 
situações excepcionais e desde que preenchidos os respectivos 
requisitos legais. 

Por outro lado, a Lei dos Planos de Saúde nada refere 
acerca dos planos coletivos, firmados por pessoas jurídicas, que 
se constitui na modalidade majoritária na atualidade do cenário 
nacional. Segundo a Resolução Normativa (RN) n°. 195, da 
ANS, os planos coletivos dividem-se em empresariais (aqueles 
que oferecem cobertura à população vinculada à pessoa jurídica 
contratante por relação empregatícia ou estatutária) e por adesão 
(marcados por fornecerem cobertura à população que mantenha 
vínculo com pessoas jurídicas de caráter profissional, classista 
ou setorial).  

A mesma Resolução normativa n°. 195, no entanto, sina-
liza que “as condições de rescisão do contrato [...], nos planos 
privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empre-
sarial, devem também constar do contrato celebrado entre as 
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partes” (art. 17, caput), sendo que o parágrafo único do mesmo 
dispositivo, embora revogado por força de uma ação civil pú-
blica, dispunha que “Os contratos de planos privados de assis-
tência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente po-
derão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do perí-
odo de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte 
com antecedência mínima de sessenta dias”.   

Em tese, portanto, os seguros e planos de saúde pactua-
dos coletivamente, se contiverem previsão contratual nesse sen-
tido, podem, pelo menos em teoria, ser unilateralmente rescindi-
dos, inclusive imotivadamente, contanto que haja a notificação 
prévia da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. 
A jurisprudência pátria, entretanto, demonstra que a prática é 
bem mais complexa do que as normas regulamentadoras con-
templam.  

Existem, de fato, precedentes que respaldam a resilição 
unilateral intentada pela operadora do plano de saúde. Nesse pri-
meiro sentido serve de exemplo o precedente contido no AgInt 
no REsp n°. 1.590.174/SP, de Relatoria do Ministro Moura Ri-
beiro, julgado em 23 de agosto de 2016. Nessa decisão sustenta-
se a admissibilidade da resilição unilateral do contrato coletivo 
de plano de saúde, imotivadamente após a vigência de 12 meses 
e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a 
norma inserta no art. 13, II, parágrafo único, da Lei 9.656/98 
aplica-se exclusivamente a contratos individuais/familiares”.  

Essa possibilidade, porém, tende a ser excepcionada nas 
situações em que comprovadamente houver beneficiário em 
meio a tratamento de saúde e/ou hospitalizado. Considera-se, 
nesses casos, que a resilição pela seguradora configuraria uma 
medida abusiva, devendo, portanto, determinar-se o prolonga-
mento do contrato até a conclusão do tratamento do segurado ou 
beneficiário do plano. (AgInt no AREsp n°. 1.179.353/RJ, Rel. 
Min. Luiz Felipe Salomão, julgado em 06 de março de 2018). 
No mesmo sentido desse precedente encontra-se a decisão 
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adotada no AgInt no REsp 1.876.498/SP, Rel. Min. Marco Au-
rélio Bellizze, julgado em 19 de outubro de 2020).  

Há, todavia, diversos precedentes que, nos últimos anos, 
divergindo do que a norma regulamentadora previa, passaram a 
exigir, além da previsão contratual, a existência de motivo 
idôneo para a resilição unilateral, sob pena de considerar a ma-
nifestação da seguradora como   abusiva.  

Essa tendência jurisprudencial sobressai em se tratando 
de contratos coletivos com menos de 30 vidas, caso em que a 
própria possibilidade de resilição é reputada controvertida. 
Nesse sentido, emblemática a orientação adotada pela Corte Su-
perior no REsp nº. 1.708.317/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, jul-
gado em 17 de abril de 2018, em que se considerou expressa-
mente que a rescisão do contrato por conduta unilateral da ope-
radora em face de pessoa jurídica com até trinta beneficiários 
deve apresentar justificativa idônea para ser considerada válida, 
dada a vulnerabilidade desse grupo de usuários. Em face da con-
trovérsia a respeito da possibilidade de resilição, a matéria en-
contra-se, atualmente, afetada para que a Segunda Seção se pro-
nuncie a esse respeito no rito dos recursos repetitivos (Tema 
1047).  

Há, além disso, casos ainda mais diferenciados, como 
aqueles em que, não obstante envolvam incontroversos contratos 
coletivos – indubitavelmente pactuados por pessoas jurídicas – 
são judicialmente equiparados aos planos individuais/familiares 
e, como tal, submetidos ao severo regime jurídico destes, por 
força de situações peculiares como o reduzido número de bene-
ficiários. Foi o que se estabeleceu no julgamento do AgInt no 
REsp nº. 1.829.701/SP, de Relatoria do Min. Paulo de Tarso 
Sanseverino, ocorrido em 31 de agosto de 2020, que afastou a 
possibilidade de rescisão unilateral imotivada pela operadora do 
plano de saúde na hipótese de contrato coletivo empresarial que 
possua número reduzido de beneficiários, como no caso (apenas 
3 vidas).  
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Observa-se, aqui, a preocupação da Corte de estabelecer 
medida protetiva, quando se vislumbra que a adoção da modali-
dade de contrato coletivo encobre, na realidade, uma situação 
fática próxima à de contratos celebrados por pessoas individuais, 
sem a existência de uma verdadeira situação coletiva, anônima, 
decorrente da manifestação de um grupo econômico em favor de 
um corpo ‘coletivo’ de beneficiários.  

A validação da resilição unilateral, em se tratando de se-
guros e planos de saúde, portanto, está intimamente relacionada 
às peculiaridades fáticas e contratuais do caso concreto. Reitera-
se, aqui, que na hipótese de planos individuais/familiares sim-
plesmente não se admite a resilição unilateral. Os planos coleti-
vos, por outro lado, admitem essa possibilidade, sendo necessá-
rio, no mínimo, que haja cláusula contratual permissiva e notifi-
cação prévia da outra parte.  

Além disso, observa-se a adoção pela jurisprudência de 
pressupostos mitigadores da hipótese de resilição, a fim de evitar 
a percepção de abusividade contratual: a resilição exercida pela 
operadora deve ser acompanhada de motivação idônea e inexis-
tir beneficiário em meio a tratamento de saúde.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os contratos de seguros estão entre os mais importantes 

instrumentos jurídicos disponíveis atualmente para as relações 
negociais contemporâneas, sendo perceptível a sua relevância 
econômica e social. Nesse sentido, observa-se que a eles se de-
dica uma regulação específica, que se espraia, no direito brasi-
leiro, tanto no âmbito do código civil, como também na legisla-
ção especial, no direito do consumidor e na esfera regulatória.  

Diante disso, configura questão relevante situar a matéria 
específica dos contratos de seguro com os temas clássicos da te-
oria geral do contrato, que se constitui em disposição prevista no 
código civil de 2002. Dentre elas, sobressai a questão de saber 
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se se aplica a algumas modalidades de seguro a possibilidade de 
extinção do contrato mediante o instrumento da resilição unila-
teral.  

No âmbito do presente trabalho, pretendeu-se examinar 
especialmente a tratativa dada ao tema, tendo por objeto especi-
ficamente duas espécies de seguro, no caso os seguros de vida e 
os seguros e planos de saúde A possibilidade ou não de se operar 
a resilição unilateral, no âmbito desses contratos, é um exemplo 
das especificidades dos contratos securitários, sobretudo aqueles 
firmados por longos períodos, relativamente às disposições 
constantes da teoria geral dos contratos e à tutela do direito do 
consumidor. 

Do exame da jurisprudência hoje dominante no Brasil, 
pode-se afirmar que, relativamente aos seguros de vida, essa pro-
blemática manifesta-se, na prática, quando a seguradora opta por 
não renovar o contrato. A validação judicial dessa conduta, se-
gundo os mais importantes precedentes jurisprudenciais do STJ, 
depende especialmente da forma da contratação, se individual 
ou coletiva, e do tempo de duração da relação. Seguros de vida 
individuais pactuados por longos períodos, em tese, mesmo 
frente a situações de desequilíbrio financeiro-atuarial, exigem 
grande cautela por parte das seguradoras, sem as quais eventual 
decisão de não renovação dificilmente será ratificada em juízo. 
Quanto aos seguros de vida coletivos, por outro lado, a opção 
pela não renovação manejada pela seguradora, se amparada em 
cláusula contratual prevendo essa faculdade a ambas as partes e 
se acompanhada de notificação prévia, tende a ser validada. 

Já no que concerne aos seguros e planos de saúde, ob-
serva-se a mesma tendência de solução. Em se tratando de pla-
nos firmados por pessoas físicas, a rescindibilidade unilateral, 
por parte da operadora, praticamente inexiste. Os planos coleti-
vos, no entanto, quando transcorrendo por prazo indeterminado, 
em regra comportam a resilição unilateral por parte da opera-
dora, contanto que amparada em cláusula contratual, que esteja 
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acompanhada de notificação prévia da outra parte e que não haja 
beneficiários em meio a tratamentos de saúde. É recomendável, 
ainda, que a resilição decorra de motivo idôneo, o que, em caso 
de contratos com menos de 30 vidas, é especialmente necessário.  

Em linhas gerais, observa-se que o direito brasileiro 
adota, em relação à matéria objeto de exame no presente traba-
lho, uma concepção de proteção mínima ao segurado, a fim de 
evitar condutas pautadas pelo abuso de direito por parte das se-
guradoras, ou quando se tem presente contratantes individuais 
ou mesmo um reduzido universo de beneficiários, no âmbito dos 
contratos de seguro coletivos.  

Há, portanto, uma tentativa de estabelecer um sistema 
equilibrado, em que se harmonizem a consideração da autono-
mia da seguradora, em linha com a teoria geral do contrato que 
autoriza a resilição unilateral, com a tutela do segurado, contra-
tante frágil, consumidor, que possui preponderantemente a ex-
pectativa de continuidade da relação contratual.  

  É certo que em relação aos seguros de vida poder-se-ia 
sustentar que se deveria introduzir mecanismos aptos a assegurar 
a simetria informativa, a fim de evitar prejuízo aos participantes 
de seguros de vida em grupo. Além disso, pode-se por fim inda-
gar sobre a conveniência de adequação da legislação securitária 
relativamente aos denominados planos de saúde, de forma que 
as disposições adotadas pela jurisprudência no âmbito dos pre-
cedentes estivesse, de modo transparente e geral, ao alcance do 
segurado, propiciando a este maior segurança jurídica, o que 
nem sempre é o caso quando se trata de orientação decorrente de 
decisões existentes na esfera da Corte Superior.  
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