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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO  DE  SAÚDE.  FALECIMENTO  DO  TITULAR.
CONTINUIDADE  APÓS  ENCERRAMENTO  DO  PRAZO
DE  REMISSÃO.  PRESERVAÇÃO  DAS  MESMAS
CONDIÇÕES CONTRATUAIS. DISPOSIÇÃO DA SÚMULA
NORMATIVA Nº 13 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
-  ANS.  INEXISTÊNCIA  DO  DEVER  DE  INDENIZAR.
INTERPRETAÇÃO  CONTRATUAL.  INOCORRÊNCIA DE
ABALO  MORAL.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  E  DESTA  CORTE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.  DESPROVIMENTO DA
SÚPLICA APELATÓRIA.

-  A Agência Nacional  de Saúde – ANS editou a Súmula
Normativa nº 13/2010, na qual assegurou aos dependentes
a continuidade das condições anteriormente pactuadas nos
casos de falecimento do titular, não havendo que se falar
em rompimento do contrato. 

-  “4.  O término  da remissão não extingue o contrato  de
plano  familiar,  sendo  assegurado  aos  dependentes  já
inscritos  o  direito  à  manutenção  das  mesmas  condições
contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes,
para  os  contratos  firmados  a  qualquer  tempo  (súmula
normativa  nº  13/2010  da  ANS).  5.  Recurso  Especial
provido.” (STJ; REsp 1.457.254; Proc. 2014/0001510-9; SP; Terceira
Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 18/04/2016).

-  Diante  da vigência  do  Novo Código de Processo Civil,
tratando-se  de  questão  procedimental,  a  qual  requer  a
pronta aplicação da novel legislação, utilizo o art. 1.013, §
3º,  inciso   III,   do  NCPC,  que  prevê  a   possibilidade  de
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imediato julgamento da matéria no caso de já se encontrar
devidamente instruída.

-  “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Morte do titular
do plano. Cláusula de remissão. Rescisão do contrato após
o término do prazo previsto. Inadmissibilidade. Abusividade.
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Falso
benefício  ao  segurado  que,  após  o  término  do  lapso
temporal  ficará  exposto  a  quaisquer  cláusulas  ou
majorações  dos  prêmios  estipuladas  pela  seguradora.
Precedentes.  Inexistência  de  dever  de  indenizar.
Interpretação  contratual  não  dá  ensejo  ao  dano  moral.
Sentença  parcialmente  reformada.  Recurso  da  ré  provido
em  parte  e  recurso  da  autora  não  provido.”  (TJSP;  APL
1009922-17.2015.8.26.0004; Ac. 9223150; São Paulo; Segunda Câmara
de  Direito  Privado;  Rel.  Des.  José  Carlos  Ferreira  alves;  Julg.
01/03/2016; DJESP 04/03/2016).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, à unanimidade, DESPROVER O APELO. 

RELATÓRIO

Trata-se de  “Ação de Obrigação de Fazer  c/c Pedido de Antecipação de

Tutela c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais” movida por Reny Xavier Guedes em

face da UNIMED Campina Grande – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., na qual

requer a restituição, na forma dobrada, de valores indevidamente adimplidos em razão da

readequação de seu plano de saúde, com a consequente realização de um contrato mais

oneroso e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Sobrevindo  sentença,  de  fls.  205/210,  o  Magistrado  de  base  julgou

parcialmente procedente o pedido exordial, determinando a devolução ou compensação

em parcelas vincendas das quantias pagas a maior, com custas e honorários advocatícios

no percentual de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Insatisfeita, a promovida interpôs recurso apelatório, alegando, em síntese,

que, após o final do prazo estipulado na cláusula de remissão, a suplicada só poderia

permanecer vinculada ao plano coletivo durante o prazo disposto no §1º do art. 30 da Lei
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nº 9.656/98,  tendo que migrar  para um plano família ou individual,  uma vez que não

possui vínculo direto com a cooperativa.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão às fls. 228.

Instada  a  pronunciar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo

desprovimento da súplica apelatória – fls. 235/243. 

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente,  destaco  que  os  requisitos  de  admissibilidade  deste  recurso

obedecerão às regras e entendimentos jurisprudenciais do Código de Processo Civil de

1973,  porquanto a irresignação foi  interposta em face de decisão publicada antes da

vigência do novo CPC.

Vejamos o que dispõe o Enunciado Administrativo nº 02 do Superior Tribunal

de Justiça:

“Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem
ser  exigidos  os  requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele
prevista,  com  as  interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

Induvidosamente, a data de publicação da decisão recorrida estabelece

qual  normativo  processual  deverá  ser  aplicado  para  fins  de  admissibilidade

recursal,  de modo que,  a  toda evidência,  a mesma lógica deve ser utilizada em

relação às regras processuais atinentes aos seus efeitos.

Passo ao exame da súplica apelatória.

Pois bem.
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A cooperativa suscitou em seu apelo que, após a morte do titular do plano

de saúde, seus dependentes estariam impossibilitados de permanecerem no convênio co-

letivo contratado pelo filho da promovente, depois do encerramento do prazo disposto no

§1º do art. 30 da Lei 9.656/98.

Contudo, a Agência Nacional de Saúde – ANS editou a Súmula Normativa nº

13/2010, na qual assegurou aos dependentes a continuidade das condições anteriormen-

te pactuadas, não havendo que se falar em rompimento do contrato diante do falecimento

do titular. Senão vejamos:

“O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar,
sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manu-
tenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das
obrigações  decorrentes,  para  os  contratos  firmados  a  qualquer
tempo.” (Súmula Normativa nº 13 da ANS).

A norma fundamentou-se  nos  princípios  constitucionais  da  igualdade,  da

dignidade da pessoa humana,  da  liberdade,  da  proteção da segurança jurídica  e  da

preservação da entidade familiar, conjugados com a norma do art. 3º, §1º, da Resolução

Normativa nº 195/2009 da ANS, impedindo o desamparo dos dependentes inscritos nos

casos de morte do contratante no que tange a assistência médica e hospitalar.

Desse  modo,  não  se  sustenta  o  argumento  da  recorrente  de  que  a

promovente  não  possui  direito  à  manutenção  no  seguro-saúde,  cujo  titular  era  seu

falecido filho, porquanto é assegurado o direito de permanecer nos termos da condição

anteriormente contratada, incluindo os valores cobrados.

Nesse sentido,  colaciono recentíssimas decisões do Superior  Tribunal  de

Justiça:

“RECURSO  ESPECIAL.  CIVIL.  PLANO  DE  SAÚDE.
FALECIMENTO  DO  TITULAR.  COBERTURA  DE  REMISSÃO
POR  MORTE.  ASSISTÊNCIA  MÉDICA  E  HOSPITALAR.
CONTINUIDADE  AO  DEPENDENTE  INSCRITO.  CÔNJUGE.
SEPARAÇÃO JUDICIAL. RETORNO AO CONVÍVIO CONJUGAL.
UNIÃO  ESTÁVEL.  CARACTERIZAÇÃO.  EXTENSÃO  DO
BENEFÍCIO. ASSUNÇÃO DA TITULARIDADE. POSSIBILIDADE.
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SÚMULA  NORMATIVA  13/ANS.  1.  Cinge-se  a  controvérsia  a
saber se a esposa separada judicialmente, mas que retornou ao
convívio  conjugal  na  qualidade  de  companheira,  faz  jus  à
cobertura contratual do plano de saúde de remissão por morte do
titular e se o dependente pode assumir a titularidade do plano de
saúde após o período de remissão.  2. A cláusula de remissão,
pactuada em alguns planos de saúde, consiste em uma garantia
de continuidade da prestação dos serviços de saúde suplementar
aos dependentes inscritos após a morte do titular, por lapso que
varia  de  1  (um)  a  5  (cinco)  anos,  sem  a  cobrança  de
mensalidades. Objetiva, portanto, a proteção do núcleo familiar do
titular  falecido,  que  dele  dependia  economicamente,  ao  ser
assegurada, por certo período, a assistência médica e hospitalar,
a evitar o desamparo abrupto. 3. Embora a cláusula de remissão
do plano de saúde se refira ao cônjuge como dependente, sendo
omissa quanto à figura do companheiro, não deve haver distinção
sobre  esse  direito,  diante  da  semelhança  de  papéis  e  do
reconhecimento  da  união  estável  como  entidade  familiar,
promovido pela própria Constituição Federal (art. 226, § 3º, da cf).
Comprovação da autora, na hipótese dos autos, da condição de
companheira.  4.  O  término  da  remissão  não  extingue  o
contrato  de  plano  familiar,  sendo  assegurado  aos
dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas
condições  contratuais,  com  a  assunção  das  obrigações
decorrentes,  para os  contratos  firmados a  qualquer  tempo
(súmula normativa nº  13/2010 da ANS). 5.  Recurso  Especial
provido.”1 (Grifei)

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  PLANO  DE  SAÚDE.  FALECIMENTO  TITULAR.
PERÍODO  DE  REMISSÃO  POR MORTE.  REAJUSTE.  VALOR
EXORBITANTE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE. 1. A egrégia
Terceira Turma já decidiu que, em respeito ao princípio da boa-fé
objetiva, em seu sentido de proteção à confiança, não é possível
o reajuste da mensalidade de plano de saúde em razão da morte
do cônjuge titular, após exaurido o prazo de remissão, quando a
dependente, como na espécie, possui mais de 77 anos de idade e
30  anos  de  contrato,  sem  nunca  haver  descumprido  suas
obrigações contratuais. 2. Agravo regimental não provido.”2 

Não é demasia apresentar julgados dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO.  Plano  de  Saúde.  Ação  Ordinária  para
Restabelecimento de Plano de Saúde. Falecimento do titular do
plano  de  saúde,  marido  da  autora.  Autora  que  persegue  a
continuidade  do  plano  de  saúde  original.  Tutela  antecipada

1 STJ; REsp 1.457.254; Proc. 2014/0001510-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva;
DJE 18/04/2016.
2 STJ; AgRg-Ag-REsp 109.387; Proc. 2011/0256534-6; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas
Cueva; Julg. 04/10/2012; DJE 09/10/2012. 
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concedida.  Sentença  de  procedência.  Inconformismo  da  ré
alegando,  basicamente,  a  ausência  de  cláusula  de  remissão  a
permitir  a continuidade do plano de saúde em favor da autora.
Contrato  de  execução  continuada,  vedada  sua  suspensão  ou
rescisão unilateral,  salvo por fraude ou inadimplemento. Súmula
nº 13 da ANS. Recurso desprovido.”3 

“APELAÇÃO  CÍVEL.  CIVIL.  CONSUMIDOR.  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. MORTE DO
TITULAR. CANCELAMENTO APÓS REMISSÃO. LEI Nº 9.656/98.
SÚMULA NORMATIVA Nº 13 DA ANS. CONTRIBUIÇÃO FEITA
PELO  EMPREGADOR.  SALÁRIO  INDIRETO.  CONDUTA
ABUSIVA.  SUCUMBÊNCIA.  VERBA  HONORÁRIA.  QUANTUM
FIXADO.  MANUTENÇÃO.  1.  Aplica-se o  Código  de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula nº 469 do
c. STJ). 2. Nos termos do § 3º do artigo 30 da Lei nº 9.956/98 e da
Súmula Normativa nº 13 da ANS é assegurada ao dependente a
permanência  em  plano  de  saúde,  ainda  que  tenha  advindo  a
morte  do  titular,  nas  mesmas  condições  contratuais,  com  a
assunção  das  obrigações  decorrentes.  3.  O  fornecimento  de
seguro saúde pelo empregador tem natureza de salário indireto,
inserindo o empregado na categoria de segurado contributário. 4.
Nas causas em que não houver condenação pecuniária, o valor
dos  honorários  advocatícios  deve  receber  a  ponderação
estabelecida no § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil,
segundo o qual  os honorários  devem ser  arbitrados de acordo
com  apreciação  equitativa  do  magistrado,  atendidos  os
parâmetros das alíneas do § 3º do mesmo dispositivo legal.  5.
Não  constatado  o  excesso,  impõe-se  a  manutenção  da  verba
honorária fixada. 6. Apelação conhecida e não provida.”4 

Assim,  faz  jus a  parte  autora,  ora  suplicada,  a  ser  mantida  no plano de

saúde contratado pelo seu falecido filho, assumindo a titularidade da avença, nos moldes

e custos nela pactuados.

Por  conseguinte,  verifico  que  o  magistrado  de  primeiro  grau  deixou  de

apreciar pedido constante na exordial, qual seja, da condenação da promovida em danos

morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante  da  vigência  do  Novo  Código  de  Processo  Civil,  tratando-se  de

questão procedimental, a qual requer a pronta aplicação da novel legislação, utilizo o art.

3 TJSP; APL 1008034-05.2014.8.26.0309; Ac. 9322798; Jundiaí; Nona Câmara de Direito Privado; Rel.
Des. José Aparício Coelho Prado Neto; Julg. 24/11/2015; DJESP 15/04/2016.
4 TJDF;  Rec  2014.01.1.162243-8;  Ac.  884.997;  Primeira  Turma  Cível;  Relª  Desª  Nídia  Corrêa  Lima;
DJDFTE 13/08/2015; Pág. 181.  
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1.013, § 3º, inciso III,  do NCPC, que prevê a possibilidade de imediato julgamento da

matéria no caso de já se encontrar devidamente instruída. Senão vejamos:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da
matéria impugnada.
(...)

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento,
o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: 
(...)
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese
em que poderá julgá-lo;” (Novo Código de Processo Civil)

No que tange ao pedido de ressarcimento ao abalo extrapatrimonial, verifico

que  o  mesmo  não  restou  configurado,  haja  vista  a  ausência  de  alguns  requisitos

indispensáveis, como a conduta do agente contrária ao ordenamento jurídico, dano ou

resultado lesivo sofrido pelo ofendido e nexo causal entre a conduta e o prejuízo.

No presente caso, não foi constatada ofensa à saúde da autora, passando a

contratar  um  novo  convênio  após  o  encerramento  do  período  remissivo.  Apesar  da

conduta  reprovável  da  cooperativa  médica,  obrigando-a  a  ajustar  uma  avença  mais

dispendiosa,  tal  fato não é suficiente para ensejar a condenação em indenização por

danos morais.

Nesse sentido, trago à baila recentíssima jurisprudência sobre o tema:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  PLANO  DE  SAÚDE.  Morte  do  titular  do
plano. Cláusula de remissão. Rescisão do contrato após o término
do prazo previsto. Inadmissibilidade.  Abusividade.  Aplicabilidade
do  Código  de  Defesa  do  Consumidor.  Falso  benefício  ao
segurado que, após o término do lapso temporal ficará exposto a
quaisquer cláusulas ou majorações dos prêmios estipuladas pela
seguradora.  Precedentes.  Inexistência  de  dever  de  indenizar.
Interpretação contratual não dá ensejo ao dano moral. Sentença
parcialmente  reformada.  Recurso  da  ré  provido  em  parte  e
recurso da autora não provido.”5 

“AGRAVO  INTERNO  EM  APELAÇÃO  CÍVEL.  Inexistência  de
contraponto objetivo capaz de comprometer as razões acolhidas
pelo relator. Recurso que logra tão somente obter o referendo do

5 TJSP; APL 1009922-17.2015.8.26.0004; Ac. 9223150; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Privado;
Rel. Des. José Carlos Ferreira alves; Julg. 01/03/2016; DJESP 04/03/2016.
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colegiado.  Agravo  conhecido  e  desprovido,  mantendo-se  a
decisão do relator assim ementada: “apelação cível. Relação de
consumo.  Plano  de  saúde.  Ação  de  obrigação  de  fazer  c/c
indenização  por  dano  moral.  Morte  do  titular.  Cláusula  de
remissão.  Sentença que  julgou  procedente  em parte  o  pedido,
para  decretar  a  manutenção  do  vínculo  contratual  existente,
mantidas todas as condições contratuais originárias. Irresignação
das  partes.  Apelo  da  operadora  que  não  merece  prosperar.
Cancelamento injustificado do plano de saúde da autora, após o
prazo de remissão, não sendo oportunizada a esta a opção pela
sua manutenção nas condições originais. Súmula normativa nº 13
da  agência  nacional  de  saúde.  Ans.  Falha  na  prestação  do
serviço. Manutenção do plano que se impõe. Igualmente, não
assiste  melhor  sorte  ao  recurso  autoral.  Dano  moral  não
configurado. Mero descumprimento contratual, que não tem o
condão  de  ensejar  a  condenação  ao  pagamento  da  verba
condenatória. Inteligência da Súmula nº 75 da jurisprudência de
nossa  eg.  Corte.  Recursos aos  quais  se  nega  seguimento,  na
forma do artigo 557, caput, do código de processo civil. ” agravo
interno desprovido.”6 (Grifei)

Dado  o  exposto,  DESPROVEJO  O  RECURSO  APELATÓRIO,  com  a

manutenção, na íntegra, da sentença de primeiro grau. 

É como voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos e a Excelentíssima
Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, Dr. Herbert
Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 24 de maio
de 2016.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J12/R14

6 TJRJ; APL 0246318-98.2013.8.19.0001; Vigésima Quinta  Câmara Cível;  Rel.  Des.  Luiz Fernando de
Andrade Pinto; Julg. 07/10/2015; DORJ 08/10/2015. 
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