
DIR nº. 40/2012

Francisco Beltrão, junho de 2012.

EMPRESA CONTRATANTE

Ementa: Resolução Normativa nº 279 – Plano de Inativos

Prezado(a) Senhor(a),

Em 25/11/11 a ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar publicou a Resolução Normativa nº 279 
regulamentando o direito de manutenção da condição de beneficiário, para ex-empregados demitidos ou 
exonerados sem justa causa e aposentados, previsto nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98.
 Com a nova regulamentação, a ANS estabeleceu novas obrigações, dentre as quais destacamos:
Beneficiários vinculados a plano coletivo empresarial com características de preço pós-estabelecido na 
modalidade de custo operacional não possuem direito ao plano de inativos. Neste caso, o exercício do direito 
se dará em plano exclusivo para ex-empregados  conforme o disposto no artigo 13, Parágrafo Único, da RN 
279;
Beneficiário aposentado que continua trabalhando na mesma empresa e vem a se desligar da empresa 
(independentemente do motivo), terá direito ao plano de inativos nas regras estabelecidas no art. 31 da Lei 
nº 9.656/98 (artigo 22, RN 279); 
A operadora está obrigada a fornecer aos beneficiários o valor correspondente ao seu custo por faixa etária. 
A exceção que se faz é quanto ao plano com formação de preço pós-estabelecida,  onde os empregadores 
deverão oferecer plano exclusivo para seus ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa e 
aposentados (Artigo 13, II e Parágrafo Único da RN 279);
É permitido que o empregador subsidie ou promova a participação dos empregados ativos no financiamento 
do plano de inativos, neste último caso, sendo obrigatória a explicitação do valor correspondente aos 
beneficiários (Artigo 16, §2°, da RN 279);
Negociações coletivas ou acordo coletivos de trabalho devem ser considerados quando da manutenção do 
período de permanência o plano de inativos (Artigo 9, RN 279);
Caso a empresa tenha oferecido plano de saúde por meio de outras operadoras e de maneira sucessiva, 
para efeito do cálculo do tempo de permanência, devem ser considerados os meses de contribuição 
naquelas (Artigo 23, RN 279);
Nos casos de fusão, incorporação, cisão ou transformação, para efeito do cálculo do período de contribuição, 
deve ser considerado todo o período contribuído pelo beneficiário para planos de saúde anteriores (Artigo 25, 
RN 279);
Os contratos que estejam incompatíveis com os parâmetros fixados pela RN nº 279/11 devem ser aditados 
no próximo aniversário ou em até 12 meses contados da vigência da norma (artigo 27, RN 279).

Além das regras mencionadas acima, destacamos ainda as contidas nos artigos 11 e 12 da RN nº 279 as 
quais, diante do pedido de exclusão de beneficiário do plano,  impõem o dever de o empregador informar 
dados à Operadora  quanto aos seus ex-empregados, vejamos:

Art. 11. A operadora, ao receber a comunicação da exclusão do beneficiário do plano privado de assistência 
à saúde, deverá solicitar à pessoa jurídica contratante que lhe informe:
I – se o beneficiário foi excluído por demissão ou exoneração sem justa causa ou aposentadoria;
II – se o beneficiário demitido ou exonerado sem justa causa se enquadra no disposto no artigo 22 desta 
Resolução;
III – se o beneficiário contribuía para o pagamento do plano privado de assistência à saúde;
IV – por quanto tempo o beneficiário contribuiu para o pagamento do plano privado de assistência à saúde; e
V – se o ex-empregado optou pela sua manutenção como beneficiário ou se recusou a manter esta condição.



Art. 12. A exclusão do beneficiário do plano privado de assistência à saúde somente deverá ser aceita pela 
operadora mediante a comprovação de que o mesmo foi comunicado da opção de manutenção da condição 
de beneficiário de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, bem como das informações 
previstas no artigo anterior (Grifos nossos).

Parágrafo único. A exclusão do beneficiário ocorrida sem a prova de que trata o caput sujeitará a operadora 
às penalidades previstas na RN nº 124, de 30 de março de 2006.

Por força do art. 12, acima transcrito, a partir do mês 06/2012, mês do início da vigência da norma, além da 
apresentação do formulário anexo devidamente preenchido (Termo de Ciência doc. 1), será necessário 
encaminhar a cópia do termo de opção pelo plano de inativos assinado pelo ex-empregado (Planilha de 
Movimentação de Beneficiários com Vínculo Empregatício doc. 2).
Assim, objetivando auxiliá-los nesse processo de exclusão do beneficiário ou movimentação de “ativo” para 
“inativo”, os modelos que seguem em anexo  constam no site da Unimed 
www.unimed.com.br/franciscobeltrão, no espaço “Planos” e no ícone “Cancelamento”.
Como mencionado inicialmente, a Resolução Normativa nº 279 regulamenta de forma pormenorizada os 
artigos 30 e 31 da lei 9.656/98, inclusive sobre outras questões que não foram abordados nesta, razão pela 
qual sugerimos a sua leitura na íntegra. 
A leitura poderá ser feita por meio do seguinte endereço: 
http://www.ans.gov.br/index2.php?option=com_legislacao&view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=1
898.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, por intermédio do setor comercial.

Atenciosamente,

DIRETORIA EXECUTIVA
UNIMED FRANCISCO BELTRÃO
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