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GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2005664-96.2014.815.0000.
Origem : 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Agravante : Notre Dame Seguradora S/A.
Advogados : José Guilherme Carneiro Queiroz.
Agravada : Maria Dalva do Nascimento.
Advogados : Felipe Mendonça Vicente.

  Felipe Crisanto Monteiro Nóbrega.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO
DECLARATÓRIA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.  PRELIMINAR.  CONVERSÃO  DO
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  EM  AGRAVO
RETIDO. DESCABIMENTO. MÉRITO. PLANO
COLETIVO  DE  ASSITÊNCIA  À  SAÚDE.
DEMISSÃO.  MANUTENÇÃO  DO  SEGURO
APÓS  O  TÉRMINO  DO  CONTRATO  DE
TRABALHO.  POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 30 DA LEI FEDERAL
9.656/98. AUSÊNCIA  DE  CONTRIBUIÇÃO
DIRETA POR  PARTE  DO  EX-EMPREGADO.
IRRELEVÂNCIA. SEGURO-SAÚDE. SALÁRIO
INDIRETO. PRAZO DE PERMANÊNCIA, NOS
TERMOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS.
LIMITE TEMPORAL. ART. 30,   §  1º,  DA LEI
DOS  PLANO  DE  SAÚDE.  DECISÃO
PARCIALMENTE  REFORMADA.  AGRAVO
PROVIDO EM PARTE.

- O recurso de agravo será manejado, em regra, pela
sua  modalidade  retida,  admitindo-se,
excepcionalmente,  a  sua  forma  de  instrumento
quando se  estiver  diante  de  decisões  suscetíveis  de
causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, ou
quando for  inadmitida apelação, bem como quando
disser respeito aos seus efeitos.

-  No  caso  em  comento,  a  decisão  lançada  pelo
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Magistrado de primeiro grau de jurisdição causa ao
agravante  “lesão  grave  e  de  difícil  reparação”
suficiente  a  receber  a  presente  irresignação  na  sua
forma instrumental.

- A tutela antecipatória pressupõe a demonstração dos
requisitos estabelecidos pelo art.  273 do Código de
Processo  Civil,  ou  seja,  a  prova  inequívoca  da
verossimilhança da alegação e  o fundado receio de
dano irreparável ou de difícil reparação.

-  Nos  termos  do  art.  30  da  Lei  n.º  9656/98, os
beneficiários  de  plano  de  saúde  coletivo  possuem
direito  à  manutenção do vínculo com o plano após
seu desligamento,  por demissão sem justa causa ou
aposentadoria, nas mesmas condições de que gozava
quando da vigência de seu contrato de trabalho, sob
determinadas  condições, desde  que  assumam  o
pagamento integral da mensalidade.

-  Ainda  que  o  estipulante  seja responsável  pelo
custeio  da  integralidade  dos  prêmios,  o plano  de
saúde coletivo, concedido pelo empregador, constitui-
se em benefício que se inclui no denominado salário
indireto do empregado, ou seja, provém do trabalho
do  empregado,  sendo  considerado,  portanto,
suficiente  para inserir  o empregado na categoria de
segurado contributário.

- O prazo de utilização do benefício estatuído pela lei
referida encontra limitação no §1º do artigo 30, o qual
estatui que o período de manutenção dos planos de
saúde,  em  casos  de  demissão  ou  exoneração  do
beneficiário,  será  de um  terço  do  tempo  de
permanência nos produtos, não podendo ultrapassar o
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses.

- Agravo parcialmente provido, apenas para limitar o
prazo  máximo da autora como beneficiária do  plano
de saúde coletivo. 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
em sessão ordinária, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto
do relator, unânime.

Trata-se  de Agravo  de  Instrumento  com pedido de  efeito
suspensivo  interposto pela Notre Dame Seguradora S/A, oportunidade em
que se insurge contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo de Direito da
9ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  João  Pessoa  que, nos  autos  da Ação
Declaratória c/c Obrigação de Fazer, concedeu à agravada, Maria Dalva do
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Nascimento, a liminar pleiteada, determinando à agravante a manutenção da
recorrida e  seus  dependentes  no  plano  de  seguro  de  saúde  coletivo,  nas
mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava à época da vigência
do contrato de trabalho.

Em suas razões recursais, aduz  a agravante, em síntese, que a
recorrida  não  preenche  os  requisitos  legais  necessários  à  manutenção  da
cobertura pleiteada, após a rescisão de seu contrato de trabalho, tendo em vista
que apenas o consumidor que contribuir para o pagamento do plano de saúde,
não considerando a coparticipação, terá direito à manutenção de sua condição
de beneficiário.

Assevera  que,  caso  assim  não  se  entenda,  o  direito  à
permanência da agravada somente poderá estender-se até o limite previsto na
Lei  dos  Planos  de  Saúde,  que  corresponde  a  1/3  (um  terço)  do  período
usufruído.

Requer, portanto, seja atribuindo efeito suspensivo ao recurso e,
em  provimento  final,  que  seja  reformado  o  decisum  de  primeiro  grau,
revogando-o de forma definitiva.

O pleito liminar fora indeferido, através de decisão encartada às
fls. 273/176.

Informações prestadas pelo juízo a quo, às fls. 284/285.

Intimada para resposta, a agravada apresentou contraminuta, às
fls.  286/295,  aduzindo a necessidade de  conversão do presente recurso em
agravo retido. No mérito, pugna seja negado provimento ao recurso. 

A Douta Procuradoria de Justiça não ofertou parecer opinativo,
por entender ausente o interesse público que enseje a intervenção do Parquet
(fls. 297/300).

É o relatório.

VOTO.

Conheço  do  recurso,  posto  que  satisfeitos  seus  requisitos
objetivos e subjetivos de admissibilidade.

1. Da  conversão  do  agravo  de  instrumento  em  agravo
retido

A agravada aduziu, preliminarmente, que o recurso não deve ser
processado  por  instrumento,  uma  vez  que  não  restou  demonstrada  a
possibilidade de lesão de difícil reparação.

Segundo o art. 522 do CPC, pela nova redação que lhe foi dada
pela Lei nº 11.187/05, o recurso de agravo será manejado, em regra, pela sua
modalidade  retida,  admitindo-se,  excepcionalmente,  a  sua  forma  de
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instrumento quando se estiver diante de decisões suscetíveis de causar à parte
lesão grave ou de difícil reparação, ou quando for inadmitida apelação, bem
como quando disser respeito aos seus efeitos. 

Para tanto, vejamos o que prescreve o referido artigo:  

“Art.  522.  Das  decisões  interlocutórias  caberá
agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na forma retida,
salvo  quando  se  tratar  de  decisão  suscetível  de
causar  à parte  lesão grave e  de  difícil  reparação,
bem como nos casos de inadmissão da apelação e
nos  relativos  aos  efeitos  em  que  a  apelação  é
recebida, quando será admitida a sua interposição
por instrumento.”

Nesse sentido, com propriedade, manifestou-se Teresa Arruda
Alvim Wambier,  em sua obra “Os Agravos no CPC Brasileiro”, 4ª ed. rev.,
atual. e ampl. de acordo com a nova Lei do Agravo (Lei 11.187/2005), pág.
436: 

“De acordo com a nova redação dos arts. 522 e 527,
inc.  II,  somente  poderá  subsumir-se  ao  regime  de
instrumento o agravo 'quando se tratar de decisão
suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil
reparação'. Caso,  interposto  o  agravo  de
instrumento,  constate  o  relator  que  não  estão
presentes tais condições, ou a decisão recorrida não
diga respeito a 'casos de inadmissão da apelação e
nos  relativos  aos  efeitos  em  que  a  apelação  é
recebida',  estabelece  a  norma  que  'converterá  o
agravo  de  instrumento  em  agravo  retido  (...),
mandando remeter os autos ao juiz da causa'.”

Em que pesem os argumentos utilizados pela recorrida, a meu
ver, o caso em liça enquadra-se na exceção do art. 522, in fine, do CPC, uma
vez que a decisão combatida poderia ocasionar à parte agravante lesão grave,
de maneira que a forma instrumental escolhida afigura-se a mais correta.

Isso porque a agravante alega que a decisão objeto do presente
inconformismo deferiu pleito  liminar,  determinando a manutenção da  parte
autora como  beneficiária  de plano  de  saúde  contratado  com  a  empresa
recorrente, sem que preenchesse os requisitos legais necessários à manutenção
da  cobertura  pleiteada.  Nesse  passo,  resta  indene  de  dúvidas,  pois,  que  o
decisum em liça enseja, sim, agravo na forma de instrumento. 

Por tais razões, rejeito a preliminar.

2. Mérito

De proêmio, destaco que a análise a ser feita, no âmbito deste
recurso,  cingir-se-á  à  verificação  da  existência  ou  não  dos  requisitos
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necessários à concessão da tutela antecipada deferida em primeiro grau, sem
esgotar o mérito da demanda, uma vez que ao órgão ad quem cabe, apenas, o
exame acerca do acerto ou desacerto da decisão judicial combatida.

Como visto do relatório, os agravantes pretendem a reforma da
decisão interlocutória que deferiu o pleito de antecipação de tutela formulado
pela agravada, mantendo-a, com seus dependentes, como beneficiária do plano
de saúde, mesmo após a rescisão do contrato de trabalho.

É  consabido  que  a  tutela  antecipatória  pressupõe a
demonstração  dos  requisitos  estabelecidos  pelo  art.  273  do  Código  de
Processo Civil, ou seja, a prova inequívoca da verossimilhança da alegação
e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ressalta-se que a falta de quaisquer dos requisitos, acarretará o
indeferimento  do  pedido  de  tutela  antecipada,  de  modo  que,  se  restar
comprovada a ausência de um, desnecessária é a aferição do outro.

Quando  da  oportunidade  do  julgamento  do  pleito  liminar
preceituei que os argumentos da agravante não  apresentavam, a princípio e
mediante  um  juízo  de  cognição  sumária,  os  requisitos  indispensáveis  à
concessão da medida de urgência.  Uma análise mais aprofundada dos autos
apenas reforça tal entendimento. Senão vejamos.

Ao que se percebe da análise dos autos, a agravada ajuizou a
referida  demanda ordinária,  alegando  ser beneficiária  de  plano  coletivo  de
saúde  perante  a  ré,  através  de  contrato  firmado  entre  o  Bompreço
Supermercados do Nordeste e a Notre Dame Seguradora S/A. Afirmou ter sido
demitida sem justa causa, em 16/12/2013, tendo sido informada que, por tal
motivo, o plano viria a ser cancelado.

Pois bem.

Sobre o tema, a Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98) em seu
art. 30 estabelece que: 

“Art. 30. Ao consumidor que contribuir para plano
ou seguro privado coletivo de assistência à saúde,
decorrente  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
que  gozava  quando  da  vigência  do  contrato  de
trabalho, desde que assuma também o pagamento da
parcela anteriormente de responsabilidade patronal.

Da  análise  do  artigo  acima  transcrito,  extrai-se  que  os
beneficiários de  plano de saúde coletivo possuem direito  à manutenção do
vínculo com o plano após seu desligamento, por demissão sem justa causa ou
aposentadoria, nas mesmas condições de que gozava quando da vigência de
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seu contrato de trabalho, sob determinadas condições, desde que assumam o
pagamento integral da mensalidade.

O parágrafo 6º do mesmo dispositivo, por sua vez, explicita que
“nos  planos  coletivos  custeados  integralmente  pela  empresa,  não  é
considerada  contribuição  a  co-participação  do  consumidor,  única  e
exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização
dos serviços de assistência médica ou hospitalar.”

Com esteio  neste  dispositivo,  entende  o  recorrente  que,  não
havendo efetiva contribuição pelo beneficiário para o plano empresarial  ao
qual era vinculado, não fará jus ao direito previsto nas normas precitadas.

Razão não lhe assiste, contudo.

Isso  porque,  ainda  que  o  estipulante  fosse  responsável  pelo
custeio da integralidade dos prêmios, o plano de saúde coletivo,  concedido
pelo  empregador,  constitui-se  em  benefício  que  se  inclui  no  denominado
salário indireto do empregado, ou seja, provém do trabalho do empregado.

Assim  sendo,  tem-se  que  a  agravada  contribuiu  sim  para  o
custeio do seu seguro saúde, ainda que indiretamente, enquadrando-se, assim,
na condição de segurado contributário.

Nesse sentido é a jusrisprudência pátria:

“CONSUMIDOR.  APELAÇÃO  CÍVEL.
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  CONTINUIDADE  DE
CONTRATO  DE  PLANO  DE  SAÚDE.  USUÁRIO
DEMISSIONÁRIO.  SEGURO  SAÚDE.  SALÁRIO
INDIRETO. PRAZO. REQUISITOS LEGAIS. 
1.  Na  hipótese  de  o  usuário  do  plano  de  saúde
romper o contrato de trabalho donde se originava a
assistência  médico-hospitalar,  a  lei  de  regência
impõe a possibilidade da continuidade da prestação
do  serviço.  Inteligência  do  artigo  30  da  lei  nº
9.656/98.  2.  Embora a lei  nº  9.656/98 garanta  ao
beneficiário demissionário a manutenção no plano
de saúde na hipótese de haver contribuído com a
contraprestação pecuniária,  ressalvando que a co-
participação  não  tem  natureza  de  contribuição,
certo  é  que  o  seguro  saúde  fornecido  pelo
empregador  tem  evidente  natureza  de  salário
indireto,  sendo  considerado,  portanto,  suficiente
para inserir o empregado na categoria de segurado
contributário. 3.  O  período  de  manutenção  do
consumidor na condição de beneficiário será de no
mínimo seis e no máximo vinte e quatro meses. 4. O
direito  de  o  segurado  manter  sua  condição  de
beneficiário  nas  mesmas  condições  de  cobertura
assistencial  de que  gozava quando da vigência  do
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contrato de trabalho, ocorrerá desde que assuma o
pagamento  integral  e  até  sua  admissão  em  novo
emprego. É o que dispõe o artigo 30, §§ 1º e 5º, da
lei nº 9.656/98. 5. O fato de a operadora de planos
de saúde não mais ofertar a modalidade individual
ou familiar não se mostra como causa impeditiva da
migração para seguro saúde individual. 6. Recurso
provido.”
(TJ-DF - APC: 20120310251837  , Relator: MARIO-
ZAM BELMIRO, Data de Julgamento:  19/03/2014,
3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE : 03/04/2014 . Pág.: 67) (grifei)

PLANO DE SAÚDE Plano Coletivo - Ilegitimidade
passiva afastada - Autora aposentada que continuou
a  trabalhar  na  empresa-  Posterior  demissão  sem
justa causa -  Contribuição para o plano de saúde
por  longo  período-  Aplicação  do  art.  31  da  Lei
9.656/98 - Direito de ser mantida no plano do qual
usufruía  na  vigência  do  contrato  de  trabalho-  A
ausência  de  contribuição  direta  por  parte  do  ex-
empregado não obsta a manutenção do inativo no
plano de saúde coletivo- Sentença mantida Recurso
não provido.
(TJ-SP - APL: 10961445920138260100 SP 1096144-
59.2013.8.26.0100, Relator: Moreira Viegas, Data de
Julgamento:  16/07/2014,  5ª  Câmara  de  Direito
Privado, Data de Publicação: 17/07/2014) (grifei)

“SEGURO-SAÚDE  -  Artigo  31  da  lei  9656/98
Empregado  inativado  da  empresa  estipulante  do
seguro,  a  seguradora  se  negando  a  mantê-lo  na
carteira  da  ex-empregadora  –  Descabimento,
violação frontal à legislação de regência – Direito à
manutenção, nas mesmas condições quando na ativa,
arcando  com  a  contribuição  que  a  empregadora
então pagava - Sentença mantida - Apelo improvido”
(TJSP,  Apelação  nº  9096725-20.208.8.26.00,  8ª
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Ambra, j.
14.03.2012) (grifei)

Desta  forma,  inexiste solidez  jurídica  nos  argumentos
desenvolvidos  pela  recorrente,  de  modo  que  a  manutenção  da cobertura
assistencial nas  mesmas  condições  constantes  do  contrato  coletivo,  até  o
deslinde  final  da  ação,  é  medida  imperiosa,  cabendo  à  autora,  contudo,
assumir o pagamento integral do prêmio.

Outrossim, dada a necessidade de proteção do direito social à
saúde, o perigo de dano para a parte agravada é deveras maior do que aquele
que a empresa, porventura, suportará ao mantê-la filiada ao plano, posto que o
cancelamento deste privará a demandante do atendimento médico e hospitalar

Agravo de Instrumento nº 2005664-96.2014.815.0000. 7



que a qualquer momento pode se fazer necessário, evidenciando efetivo e ine-
quívoco receio de prejuízo irreparável a sua saúde e bem-estar.

A hipótese  dos  autos,  trata-se,  pois,  de  periculum  in  mora
invertido,  posto  que  a  suspensão  da  decisão  atacada,  neste  instante
procedimental, revelar-se-ia claramente irreparável para a parte agravada.

Em caso semelhante, esta Corte de Justiça igualmente decidiu:

“AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
PLANO  DE  SAÚDE  -  DEMISSÃO  SEM  JUSTA
CAUSA  -  PERMANÊNCIA  NO  PLANO
EMPRESARIAL - PREVISÃO NO ART. 30 DA LEI
N°  9.656/98  -  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ  -
INTELIGÊNCIA DO ART.  557, CAPUT, DO CPC-
DESPROVIMENTO. - 0 art. 30 da Lei n.° 9.656/98
confere ao consumidor o direito de contribuir para
plano  ou  seguro  privado  coletivo  de  assistência  à
saúde, decorrente de vínculo empregatício, no caso
de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho
sem justa causa, assegurado-lhe o direito de manter
sua condição de beneficiário, nas mesmas condições
de que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, desde que assuma também o pagamento da
parcela anteriormente de responsabilidade patronal.
REsp  820.379/DF,  Rel.  Min.  Nancy  Andrighi,
Terceira Turma, DJ 6/8/2007”
(TJPB, Acórdão do processo nº 20020121129197001,
Órgão 3ª CÂMARA CÍVEL, Relator Saulo Henriques
de Sá e Benevides, j. Em 26/02/2013)

Ressalto,  ainda, que  o  julgador  deve  aplicar  a  lei  em
atendimento aos fins sociais a que ela se dirige, de forma a preservar os mais
importantes  bens  a  serem  tutelados,  conforme  orienta  o  art.  5º  da  Lei  de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que adiante segue:

Art. 5º. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins
sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum.

Quanto ao prazo de utilização do benefício estatuído pela lei
referida, entendo que melhor  sorte assiste  ao recorrente,  uma vez que,  nos
termos do § 1º do artigo 30 da Lei n.º 9.656/98, o período de manutenção dos
planos de saúde, em casos de demissão ou exoneração do beneficiário, será de
1/3  (um  terço) do  tempo  de  permanência  nos  produtos,  não  podendo
ultrapassar o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses.

Na  presente  hipótese,  a  adesão  da  autora  ao  seguro-saúde
ocorreu em 01 de abril de 2008, ao passo em que sua demissão se deu em 16
de  dezembro  de  2013,  do  que  se  pode  concluir  que  a  agravada  poderá
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permanecer com o contrato de plano de saúde durante o período máximo de 22
(vinte e dois) meses, correspondente a 1/3 (um terço) dos 68 (sessenta e oito)
meses durante o qual durou a pactuação.

Por  todo o exposto,   DOU PROVIMENTO  PARCIAL AO
AGRAVO, para determinar a permanência da agravada e seus dependentes no
plano de saúde coletivo fornecido pela agravante até 16.10.2015, arcando com
o pagamento integral da mensalidade.

É COMO VOTO. 

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro  do  Valle
Filho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho,  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior  (juiz  convocado,  para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator 
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