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Título: Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às 

relações de seguro saúde contratados por empresas. 

 

O Superior Tribunal de Justiça – STJ publicou o informativo n.º 163, 

de 12 de fevereiro de 20211, com importantes teses sobre direito do 

consumidor. 

Entre as teses merece especial reflexão a que afirma: 

 

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor - 

CDC aos contratos de plano de seguro de saúde 

de reembolso de despesas médico-hospitalares 

destinados à fruição dos empregados do 

empregador contratante, pois, dentro do pacote 

de retribuição e de benefícios ofertado, a relação 

do contratante empregador com a seguradora é 

comercial.  

 

Essa construção está embasada nos julgados: 

 

a) Julgados: AgInt no REsp 1835854/SP, Rel. Ministro 

MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

25/11/2019, DJe 27/11/2019;  

b) AgInt no REsp 1357183/SP, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

02/02/2017, DJe 13/02/2017;  

c) REsp 1102848/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Rel. p/ Acórdão Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 25/10/2010;  

                                                            
1 Disponível em: 
https://scon.stj.jus.br/docs_internet/jurisprudencia/jurisprudenciaemteses/Jurispru
dencia%20em%20Teses%20163%20-%20Direito%20do%20Consumidor%20-
%20VII.pdf. Acesso em 25 de fevereiro de 2021. 
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d) REsp 1903966/SP (decisão monocrática), Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 19/11/2020, publicado em 01/12/2020;  

e) AREsp 1436919/SP (decisão monocrática), Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 29/05/2020, publicado em 

02/06/2020;  

f) AREsp 1154038/SP (decisão monocrática), Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, publicado em 26/09/2017. 

 

O Recurso Especial n.º 1102848/SP é paradigmático quando afirma 

no voto redigido pela Ministra Nancy Andrighi: 

 

Trata-se de contrato de seguro de reembolso de 

despesas de assistência médica e/ou hospitalar, 

firmado entre duas empresas.  

II - A figura do hipossuficiente, que o Código de 

Defesa do Consumidor procura proteger, não cabe 

para esse tipo de relação comercial firmado entre 

empresas, mesmo que uma delas seja maior do 

que a outra e é de se supor que o contrato tenha 

sido analisado pelos advogados de ambas as 

partes. (grifo nosso) 

III - Embora a recorrente tenha contratado um seguro 

de saúde de reembolso de despesas médico-

hospitalares, para beneficiar seus empregados, dentro 

do pacote de retribuição e de benefícios que oferta a 

eles, a relação da contratante com a seguradora 

recorrida é comercial. (grifo nosso) 

IV - Se a mensalidade do seguro ficou cara ou se 

tornou inviável paras os padrões da empresa 
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contratante, seja por variação de custos ou por 

aumento de sinistralidade, cabe ao empregador 

encontrar um meio de resolver o problema, o qual 

é de sua responsabilidade, pois é do seu pacote 

de benefícios, sem transferir esse custo para a 

seguradora. A recorrida não tem a obrigação de 

custear benefícios para os empregados da outra 

empresa. (grifo nosso) 

V - A legislação em vigor permite a revisão ou o 

reajuste de contrato que causa prejuízo estrutural 

(artigos 478 e 479 do Código Civil – condições 

excessivamente onerosas). Não prospera o pleito de 

anulação da cláusula de reajuste, pois não se 

configura abusividade o reequilíbrio contratual. 

(grifo nosso) 

VI – Recurso especial improvido. (REsp 1102848/SP, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão 

Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 03/08/2010, DJe 25/10/2010) 

Os seguros coletivos empresariais, no Brasil, possuem essa 

característica fundamental: são pactuados entre duas empresas. De 

um lado a operadora de saúde que atua nessa modalidade e de outro, 

a empresa que pretende beneficiar seus empregados com o benefício 

de acesso à saúde suplementar. 

Existem duas possibilidades para os empregados: o custeio de parte 

das mensalidades pelo empregado e, o não-custeio quando a 

responsabilidade pelo pagamento é integralmente do empregador. 

Algumas variações podem ser inseridas na contratação como a 

coparticipação que é um mecanismo de regulação autorizado pela Lei 

n.º 9.656, de 1998, e definido pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS como: 
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A coparticipação é o valor pago pelo consumidor à 

operadora em razão da realização de um 

procedimento ou evento em saúde. 

Outro mecanismo de regulação é a franquia definida pela ANS como: 

 

Valor estabelecido no contrato do plano de saúde 

até o qual a operadora não tem responsabilidade 

de cobertura.  

 

Essas duas hipóteses não se confundem com a participação do 

beneficiário no pagamento da mensalidade.  

O empregador pode assumir integralmente o pagamento da 

mensalidade e, não obstante, o empregado ser responsável por parte 

do pagamento dos procedimentos (coparticipação), ou, por um valor 

fixado previamente para o qual não há responsabilidade da operadora 

de saúde (franquia). 

Em qualquer das hipóteses, o Superior Tribunal de Justiça reconhece 

que contratos de planos de saúde na modalidade empresarial são 

fixados entre empresas e, mesmo que uma delas seja 

economicamente superior à outra – a operadora em relação a 

contratante -, é de se supor que a de menor porte tenha serviços 

jurídicos à sua disposição para analisar o contrato de saúde 

suplementar, exigir as informações necessárias e orientar para que 

seja ou não assinado.  

Em decisão de 2017 que teve como relator o Ministro Ricardo Villas-

Boas Cueva, ficou patente que: (...) como bem destacado pelo 

aresto combatido, "o contrato de seguro-saúde celebrado 

pelas partes tem o nítido caráter de implementação da 

atividade empresarial da autora, na medida em que visa 

assegurar sua mão de obra" (fl. 1.756 e-STJ). 

Como parte da atividade empresarial o contrato com a operadora de 

saúde sujeita-se às regras específicas da Lei n.º 9.656, de 1998, às 
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regras dos contratos paritários do Código Civil e a toda a regulação 

aplicável da ANS. Não há incidência da lei de proteção e defesa do 

consumidor porque não há parte vulnerável. 

Todas as decisões mencionadas no Informativo 163 do Superior 

Tribunal de Justiça se referem a conflito referente a aplicação de 

percentual de aumento na mensalidade. Mas a não aplicação do CDC 

também deve incidir sobre os conflitos em que os empregados 

beneficiados por planos de saúde empresariais coletivos pleiteiam 

procedimentos e eventos em saúde não contidos no rol de 

procedimentos da ANS e, igualmente não contidos no contrato 

firmado com a operadora. 

Esse conflito é gerado pela prescrição médica que determina a 

realização de procedimento ou tratamento não contemplado no rol ou 

no contrato, porém, nesse caso, o beneficiário não é consumidor 

porque o contrato não é de consumo e sim empresarial como 

reconheceu o STJ. 

De forma recorrente o fundamento das decisões favoráveis às 

prescrições médicas extra rol de procedimentos e coberturas do 

contrato, é o fato de se tratar de um consumidor vulnerável que não 

pode ser impedido de ter acesso ao tratamento prescrito pelo médico. 

No entanto, nos contratos empresariais firmados entre a operadora e 

a empresa contratante é de rigor que as partes saibam o que está 

coberto e também o que não integra as coberturas contratuais e, 

portanto, não pode ser exigido como contrapartida contratual. 

Ainda que haja prescrição médica para um procedimento não 

relacionado no rol de procedimentos, a responsabilidade pela 

realização não pode ser imputada ao plano de saúde se não houver 

previsão no rol ou no contrato. A extensão de cobertura 

eventualmente admitida por se tratar de vulnerável fica afastada nos 

contratos empresariais porque, como reconhece o STJ, são contratos 

para os quais foi oportunizada a análise prévia por assessoria jurídica 

vez que firmados entre empresas. 
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Com isso fica protegido o fundo mutual e há garantia que serão 

pagas as despesas assistenciais para as quais foram realizados 

cálculos atuariais e estatísticos, a partir da relação de procedimentos 

e eventos em saúde da ANS obrigatória para todas as operadoras de 

saúde do país; e, também outras coberturas que tenham sido 

contratadas para além daquelas previstas no rol. 

Tratar o beneficiário de planos coletivos empresariais como 

consumidor individual seria atribuir a ele mais direitos do que a 

mutualidade, o que não é por certo a intenção da proteção 

consumerista que não cria privilégios, ao contrário, garante direitos 

para todos aqueles que se encontram em situação assemelhada no 

âmbito das relações de consumo. 

A linha decisória do STJ para os planos coletivos empresariais na 

saúde suplementar expressa profundo conhecimento sobre o 

mecanismo de funcionamento da saúde suplementar no Brasil e, 

respeita os pilares essenciais para sua solvência e sustentação. 

 

 

 


