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ABA JURÍDICO – FENASAUDE 

 

1. JULGADO –  

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.680.318 - SP (2017/0146777-1) 

RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA 

JULGAMENTO – 22 DE AGOSTO DE 2018 

EMENTA RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE 

SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO 

APOSENTADO OU DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. ASSISTÊNCIA 

MÉDICA. MANUTENÇÃO. ARTS. 30 E 31 DA LEI Nº 9.656/1998. 

REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA 

DO EMPREGADOR. VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO. 

COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. IRRELEVÂNCIA. FATOR DE 

MODERAÇÃO. SALÁRIO INDIRETO. DESCARACTERIZAÇÃO.  

1. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Nos planos de 

saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador 

não há direito de permanência do ex-empregado aposentado 

ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo 

disposição contrária expressa prevista em contrato ou em 

acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando 

contribuição o pagamento apenas de coparticipação, 

tampouco se enquadrando como salário indireto. 

2. No caso concreto, recurso especial provido. 

 

COMENTÁRIOS TÉCNICO- JURÍDICOS 

A decisão está em conformidade com o artigo 30, da Lei n.º 9.656, 

de 1998, que determina expressamente: 
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Art. 30.  Ao consumidor que contribuir para produtos 

de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, 

em decorrência de vínculo empregatício, no caso de 

rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem 

justa causa, é assegurado o direito de manter sua 

condição de beneficiário, nas mesmas condições de 

cobertura assistencial de que gozava quando da 

vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o 

seu pagamento integral.1 

Trata-se de situação comumente encontrada na vida prática em que 

o empregado é demitido sem justa causa e, durante o período de 

vínculo empregatício tinha direito a plano de saúde contratado em 

caráter coletivo pelo empregador, porém sem contribuição do 

empregado. 

O plano de saúde coletivo empresarial contratado pelo empregador 

nesse caso decidido pelo Superior Tribunal de Justiça previa a 

                                                           
1 Art. 1o  Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que 
operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica 
que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, 
as seguintes definições:  (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 
I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de 
custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a 

finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso 
e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou 
não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, 
hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora 
contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do 
consumidor; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 
§ 1o  Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar 

- ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia 
de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras 
características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como: (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 
a) custeio de despesas; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;(Incluído pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 2001) 

c) reembolso de despesas; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 
d) mecanismos de regulação;  (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de procedimentos 
solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 2001) 
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médico-

assistenciais.(Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2177-44.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2177-44.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2177-44.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2177-44.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2177-44.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2177-44.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2177-44.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2177-44.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2177-44.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2177-44.htm#art1
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3 
 

coparticipação. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar 

– ANS2, 

A coparticipação é o valor devido à operadora em 

razão da realização de um procedimento ou evento 

em saúde. A franquia é o valor estabelecido no 

contrato do plano de saúde até o qual a operadora 

não tem responsabilidade de cobertura. Esses 

mecanismos são opcionais, ou seja, o consumidor 

pode optar ou não pelo plano com essas 

características.  

Atualmente, as regras que gerem estes mecanismos, 

previstas na Resolução do Conselho de Saúde 

Suplementar (CONSU) n° 08, de 3 de novembro de 

1998. 

 

Franquia e coparticipação são mecanismos financeiros de regulação 

destinados a impedir o uso abusivo ou desnecessário, que podem 

levar comprometer a sustentabilidade do plano de saúde e, afetar a 

própria saúde do usuário caso ele seja submetido a procedimentos ou 

eventos excessivos. 

A coparticipação também está prevista na Lei n. 9.656, de 1998, no 

artigo 16, inciso VIII, que determina que os contratos, regulamentos 

ou condições gerais dos produtos deverão conter dispositivos que 

indiquem com clareza a franquia, os limites financeiros ou o 

percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário, 

contratualmente previstos nas despesas com assistência 

médica, hospitalar e odontológica. 

                                                           
2 Disponível em: http://www.ans.gov.br/sala-de-imprensa/noticias-comentadas/4410-
franquia-e-coparticipacao. Acesso em 19.02.2020. 

http://www.ans.gov.br/sala-de-imprensa/noticias-comentadas/4410-franquia-e-coparticipacao
http://www.ans.gov.br/sala-de-imprensa/noticias-comentadas/4410-franquia-e-coparticipacao
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A coparticipação é cobrada do usuário por procedimento ou evento 

realizado, como uma consulta médica, exame ou internações, por 

exemplo. O pagamento é de responsabilidade do usuário e pode ser 

definido em percentual ou, valor fixo. Em nenhuma hipótese a 

coparticipação poderá ser no valor integral do procedimento ou 

evento. 

No caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça o empregado tinha 

direito a um plano de saúde coletivo empresarial custeado 

integralmente pelo empregador, porém com previsão de 

coparticipação para os empregados nos casos em que utilizassem 

procedimentos ou eventos. Com base nisso, ao ser demitido sem 

justa causa, o empregador pretendeu continuar no plano de saúde 

custeando os valores mensais sob alegação de que ele já participava 

do pagamento em razão da existência de coparticipação. 

O Relator Ministro Ricardo Villas Bôas definiu que a questão 

controvertida naquele processo 

(...) consiste em definir se o ex-empregado 

aposentado ou demitido sem justa causa faz jus à 

manutenção no plano de saúde coletivo empresarial 

quando, na atividade, a contribuição foi suportada 

apenas pela empresa empregadora.  

Ademais, eis a proposta feita pela Ministra Nancy 

Andrighi quando da afetação do feito ao rito dos 

recursos repetitivos: "(...) que seja acrescido à tese já 

bem delimitada pelo relator a averiguação a respeito 

da possibilidade de: a) o pagamento na forma de 

coparticipação configurar contribuição do empregado 

ao custeio do plano de saúde coletivo empresarial; e 

b) eventual existência de disposição contratual ou 
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coletiva de trabalho em sentido contrário influenciar a 

solução da controvérsia" (fl. 417). 

 

E entendeu à luz da Lei n. 9.656, de 1998, que 

(...) é assegurado ao trabalhador demitido sem justa 

causa ou ao aposentado que contribuiu para o plano 

de saúde em decorrência do vínculo empregatício o 

direito de manutenção como beneficiário nas mesmas 

condições de cobertura assistencial de que gozava 

quando da vigência do contrato de trabalho, desde 

que assuma o seu pagamento integral (arts. 30 e 31 

da Lei nº 9.656/1998).  

Extrai-se, assim, que uma das condições exigidas para 

a aquisição desse direito é o empregado contribuir, na 

atividade, para o custeio do plano de saúde, não 

podendo ser considerados para tanto os pagamentos 

a título exclusivo de coparticipação.  

Com efeito, nos termos do art. 30, § 6º, da Lei nº 

9.656/1998, não é considerada contribuição a 

coparticipação do consumidor, única e 

exclusivamente, em procedimentos, como fator de 

moderação, na utilização dos serviços de assistência 

médica ou hospitalar, como ocorre nos planos 

coletivos custeados integralmente pela empresa. 

E concluiu que: 

(...) contribuir para o plano de saúde significa, nos 

termos da lei, pagar uma mensalidade, 

independentemente de se estar usufruindo dos 

serviços de assistência médica.  
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A coparticipação, por sua vez, é um fator de 

moderação, previsto em alguns contratos, que 

consiste no valor cobrado do consumidor apenas 

quando utilizar o plano de saúde, possuindo, por isso 

mesmo, valor variável, a depender do evento 

sucedido. Sua função, portanto, é a de desestimular o 

uso desenfreado dos serviços da saúde suplementar. 

 

A decisão do Superior Tribunal de Justiça analisa exaustivamente a 

hipótese de o plano de saúde coletivo empresarial se constituir em 

modalidade de salário indireto e, conclui que não há substrato 

jurídico para isso. Para isso, menciona a lição do Ministro do Tribunal 

Superior do Trabalho Maurício Godinho Delgado 

 

(...) não se consideram mais, hoje, salário-utilidade 

no Brasil, além dos equipamentos utilizados para 

viabilizar ou aperfeiçoar a prestação contratual 

laborativa, também outros bens e serviços que 

configuram dever-legal (ou dever-constitucional) do 

empregador. Trata-se das seguintes utilidades: 

'educação, em estabelecimento de ensino próprio ou 

de terceiros, compreendendo os valores relativos à 

matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material 

didático' (inciso II do § 2º do art. 458, da CLT, 

conforme Lei n. 10.243/2001); transporte destinado 

ao deslocamento para o trabalho e retorno, em 

percurso servido ou não por transporte público (inciso 

III do § 2º do art. 458, da CLT, segundo Lei n. 

10.243/2001); assistência médica, hospitalar e 

odontológica, prestada diretamente ou mediante 
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seguro-saúde (inciso IV do § 2º do art. 458, da CLT, a 

teor da Lei n. 10.243/2001); seguros de vida e de 

acidentes pessoais (inciso V do § 2º do art. 458, da 

CLT, à luz da Lei n. 10.243/2001); previdência privada 

(inciso VI do § 2º do art. 458, da CLT, segundo a Lei 

n. 10.243/2001)." (DELGADO, Mauricio Godinho. 

Curso de Direito do Trabalho, 14ª ed., São Paulo: LTr, 

2015, págs. 799-803 - grifou-se) 

 

Com esses apontamentos jurídicos o Superior Tribunal de Justiça 

concluiu que 

Nos planos de saúde coletivos custeados 

exclusivamente pelo empregador não há direito de 

permanência do ex-empregado aposentado ou 

demitido sem justa causa como beneficiário, salvo 

disposição contrária expressa prevista em contrato ou 

em acordo/convenção coletiva de trabalho, não 

caracterizando contribuição o pagamento apenas de 

coparticipação, tampouco se enquadrando como 

salário indireto. 

O recurso repetitivo tratado no artigo 1.036 e seguintes do Código de 

Processo Civil tem por objetivo concretizar os princípios da 

celeridade na tramitação de processos, da isonomia de 

tratamento às partes processuais e da segurança jurídica.3 

Com esse repetitivo o Superior Tribunal de Justiça contribui para 

solucionar questão relevante e recorrente nos tribunais brasileiros, de 

forma a clarificar o entendimento e dirimir controvérsias. 

                                                           
3 Disponível em: http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Processos/Repetitivos-e-IACs/Saiba-
mais/Sobre-Recursos-Repetitivos. Acesso em 19.02.2020. 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Processos/Repetitivos-e-IACs/Saiba-mais/Sobre-Recursos-Repetitivos
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Processos/Repetitivos-e-IACs/Saiba-mais/Sobre-Recursos-Repetitivos
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Para estudo do tema da manutenção em planos coletivos 

empresariais para demitidos e aposentados, recomendamos a leitura 

do artigo de Luiz Celso Dias Lopes, publicado na obra Planos de 

Saúde: Aspectos Jurídicos e Econômicos, Forense Editora, 2010. 


