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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  COMINATÓRIA  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  APOSENTADORIA  E
PERMANÊNCIA  EM  ATIVIDADE  NA  MESMA
EMPRESA.  DEMISSÃO  POSTERIOR.
CONTRIBUIÇÃO  POR  MAIS  DE  NOVE  ANOS.
CONTINUIDADE  DO  PLANO  DE  SAÚDE  POR
DETERMINADO  TEMPO.  POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  31,  §1º,  DA  LEI  Nº
9.656/98.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO. 

-  Considerando  que  houve  a  contribuição  pelo
período de 9 anos e que o contrato foi encerrado em
outubro de 2012, a Autora tem direito a permanecer
no referido plano pelo mesmo período que contribuiu
quando empregada.

- A circunstância da Promovente ter permanecido no
labor, na mesma empresa, depois da aposentadoria
ou da Escola Maternal Pinnochio Ltda. ter rescindido
o contrato com a UNIMED não lhe retira o direito que
foi  adquirido,  incidindo,  pois,  o  art.  5º,  XXXVI  da
CF/88,  não podendo as  regras  do Réu prevalecer
sobre esse princípio. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER o Recurso Apelatório, nos termos
do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.110.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  UNIMED  João

Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico contra a sentença de fls.  80/81,

proferida pelo Juiz de Direito da Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital,

que  julgou  procedente,  em  parte,  o  pedido,  determinando  que  a  Apelante

“mantenha  a  prestação  de  serviço  de  plano  de  saúde  à  parte  autora,  nas

mesmas condições anteriores a aposentadoria, até outubro de 2021, mediante

pagamento integral, pela autora, da mensalidade ajustada”, nos termos do art.

31, § 1º, da Lei nº 9656/98.

Em suas razões, fls. 84/90, a Apelante sustentou, inicialmente,

a perda de objeto, quanto a obrigação de não fazer, em virtude da ausência de

vínculo contratual entre ela e a empresa contratante do plano de saúde (Escola

Maternal Pinnochio Ltda.). No mérito, alegou a impossibilidade de aplicação do

art.  31,  §1º,  da  Lei  nº  9656/98,  argumentando  que  “não  houve  apenas  o

desligamento da apelada da empresa, houve o fechamento da empresa, e com

isso, houve a rescisão do contrato firmado com a apelante, tendo em vista que

a contratante era a empresa e não a apelada”. 

Ademais, afirmou que a parte Apelada aposentou-se em 2008,

e  continuou  trabalhando,  impedindo  a  aplicação  da  norma  acima.  Por  fim,

pede, na hipótese de ser afastada a sua tese, que seja aplicado o Parágrafo

Único do referido artigo.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do Apelo.

(fls. 102/106).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,  cabe  referir  que,  nos  termos  do  art.  14  do

CPC/2015,  a  norma  processual  não  retroagirá,  sendo  respeitados  os  atos
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processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da

norma revogada:

Art.  14.   A  norma  processual  não  retroagirá  e  será
aplicável  imediatamente  aos  processos  em  curso,
respeitados  os  atos  processuais  praticados  e  as
situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada.

 

Dessa forma, aplicam-se ao presente processo as disposições

constantes  do  CPC/1973,  em  vigor  quando  do  ajuizamento  da  ação,  da

prolação da sentença e da interposição deste recurso.

Sem delongas, tenho que a Sentença não merece reparo.

De pronto,  importa consignar que os contratos de planos de

saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do

artigo 35 da Lei nº 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim,

incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das

cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

No mesmo norte, colaciono súmula editada pelo Eg. STJ sobre

a  matéria  discutida:  Aplica-se  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor  aos

contratos de plano de saúde. (Súmula 469, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em

24/11/2010, DJe 06/12/2010).

Ficou demonstrado nos autos que a Promovente é beneficiária

de plano de saúde oferecido pela Promovida, desde sua admissão na empresa

contrante do plano, em 17 de novembro de 2002, vindo a se aposentar em

julho de 2008, mas continuou trabalhando até outubro de 2012,  quando foi

demitida sem justa causa, contribuindo com o plano de saúde por 09 (nove)

anos e alguns meses.

Logo, a Apelada preencheu os requisitos do ar. 31, §1º, da Lei

nº 9.656/98, in verbis:
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 Art. 31.  Ao aposentado que contribuir para produtos de
que tratam o inciso I  e o § 1o do art.  1o desta Lei,  em
decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo
de dez anos, é assegurado 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.     

§ 1º  Ao aposentado que contribuir para planos coletivos
de  assistência  à  saúde  por  período  inferior  ao
estabelecido  no caput é  assegurado  o  direito  de
manutenção como beneficiário, à razão de um ano para
cada  ano  de  contribuição,  desde  que  assuma  o
pagamento integral do mesmo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  SEGUROS.  PLANO  DE  SAÚDE.
MANUTENÇÃO.  CONTRATO  DE  PLANO  DE  SAÚDE
COLETIVO.  APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.  ART.
31,  §  1º  DA LEI 9.656/98.  EXCLUSÃO  DE
BENEFICIÁRIO.  PLANO  DE  SAÚDE  INDIVIDUAL.
RESCISÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEVER DE
MANTER O AUTOR NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO
PELO  IGUAL  PERÍODO  DE  TEMPO  TRABALHADO.
DANO  MORAL  NÃO  CONFIGURADO.  DEVER  DE
RESSARCIR  OS  VALORES  PAGOS  À  TÍTULO  DE
DANOS  MATERIAIS.  CASO  CONCRETO.  DADO
PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível
Nº  70062274493,  Quinta  Câmara  Cível,  Tribunal  de
Justiça do RS, Relator:  Léo Romi Pilau Júnior,  Julgado
em 24/06/2015). 

A circunstância da Promovente ter permanecido no labor, na

mesma empresa, depois da aposentadoria ou da  Escola Maternal Pinnochio

Ltda ter rescindido o contrato com a UNIMED não lhe retira o direito que foi

adquirido, incidindo, pois, o art. 5º, XXXVI da CF/88, não podendo as regras do

Réu prevalecer sobre esse princípio. 

Desse  modo,  como  destacou  o  juiz  sentenciante,

“considerando  que  houve  a  contribuição  pelo  período  de  9  anos  e  que  o

contrato foi encerrado em outubro de 2012, a autora tem direito a permanecer

no  referido  plano  pelo  mesmo  período  que  contribuiu  quando  empregada,

portanto até outubro de 2021, mediante pagamento integral da mensalidade.”
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Diante de todos os fundamentos expostos,  DESPROVEJO o

Recurso Apelatório, mantendo a sentença em todos os termos.

É o voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão o 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.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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