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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0123900-23.2012.815.2001.
ORIGEM: 11ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Gerlandia de Cássia Dantas Freire e outros. 
ADVOGADO: Martinho Cunha (OAB/PB 11086). 
APELADA: GEAP – Fundação de Seguridade Social. 
ADVOGADO: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/SP 128341). 

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.  CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO
TITULAR DO PLANO.  MANUTENÇÃO DO CONTRATO AOS DEPENDENTES.
CONTINUIDADE CONTRATUAL APÓS PRAZO DE TÉRMINO PREVISTO EM
CLÁUSULA.  POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS  PÁTRIOS E
DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

1. “Comprovada a condição das autoras de dependentes do plano de saúde, devem ser
concedidos  os  benefícios  previamente  contratados  pelo  titular,  inclusive  com  a
prorrogação do contrato,  nas mesmas condições pactuadas” (TJ/MG, Apelação Cível
1.0133.16.001467-5/003, Rel. Des. Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento
em 31/01/2018, publicação da súmula em 07/02/2018).

2.  “Hipótese  de  aplicação,  por  analogia,  do artigo  30,  §3º,  da  Lei  9.656/98,  o  qual
garante, em caso de morte do titular de plano de saúde, o direito de manutenção dos
dependentes  como  beneficiários.  Assim,  possível  a  manutenção  da  autora  como
beneficiária  do  contrato”  (TJ/RS,  Apelação  Cível  Nº  70076627579,  Quinta  Câmara
Cível, Rel. Isabel Dias Almeida, julgado em 28/03/2018). 

3. Apelação conhecida e provida.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento  referente à Apelação
Cível n.º  0123900-23.2012.815.2001,  em que figuram  como Apelante  Gerlandia de
Cássia Dantas Freire e Outros, e como Apelada GEAP – Fundação de Seguridade
Social.

ACORDAM  os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e dar-lhe provimento.

VOTO.

Gerlândia  de  Cássia  Dantas  Freire,  Lisabelle  Dantas  de  Araújo,
Pollyanna Dantas de Araújo, Pedro Henrique Dantas de Araújo, menor impúbere,
representado por sua genitora, Gerlândia de Cássia Dantas Freire e Eurídice da
Cunha Ramos interpuseram Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 11.ª
Vara Cível da Comarca desta Capital, f. 175/178, nos autos da Ação de Obrigação de
Fazer por elas ajuizada em face da  GEAP – Fundação de Seguridade Social,  que
julgou  improcedente  o  pedido,  ao  fundamento  de  que,  após  a  morte  do  titular  do
Convênio Médico, a manutenção de beneficiário no Plano de Saúde somente é cabível
pelo período de  vinte e  quatro  meses,  contado da  data  do óbito,  condenando-as ao



pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no valor de
R$ 800,00, suspensa sua execução por serem as Recorrentes beneficiárias da Justiça
Gratuita. 

Em suas razões, f. 184/205, alegaram que, na qualidade de dependentes do
titular Faustino Dantas do Nascimento, mantinham o vínculo contratual com a Apelada,
por meio do Plano de Saúde denominado GEAPFamília. 

Afirmaram  que,  com  o  falecimento  do  titular,  ocorrido  em  16/12/2010,
assinaram um novo contrato de adesão, o GEAPFamília-Manutenção, constando como
prazo final de validade a data de 31/12/2012. 

Asseveraram que a Operadora de Plano de Saúde informou a impossibilidade
de sua prorrogação por tempo indeterminado, ao argumento de que a Súmula n.º 13, da
ANS não seria aplicável aos Planos de Autogestão. 

Aduziram que os Tribunais de Justiça já consolidaram o entendimento de que
o  contrato  dos  dependentes  de  plano  de  saúde  não  podem  ser  rescindidos  com  o
falecimento do titular, devendo permanecer nos mesmos moldes do anterior, de acordo
com a Súmula n.º 13, da Agência Nacional de Saúde. 

Requereram o provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e o
pedido  julgado  procedente,  condenando  a  Apelada  à  obrigação  de  fazer
consubstanciada na determinação de permanência no Plano de Saúde, invertendo-se o
ônus da sucumbência. 

Nas  Contrarrazões,  f.  209/215,  a  Apelada  defendeu  que  o  período  de
manutenção de dependente ou agregado do titular  falecido do Convênio será de no
máximo vinte quatro meses, a contar da data do seu óbito, nos termos do item 3.3., da
Norma Regulamentadora do Plano de Saúde GEAPFamília,  razão pela qual pugnou
pela manutenção da Sentença. 

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Parecer,  f.  220/224,  opinando  pelo
provimento do Recurso, ao argumento de que a exclusão das Recorrentes do Plano de
Saúde as obrigará que contratem um novo plano com outra Operadora, o que poderá
trazer prejuízos financeiros. 

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo, e as Recorrentes são beneficiárias da Justiça Gratuita,
pelo que, presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço. 

Faustino Dantas do Nascimento, titular do Plano de Saúde da GEAPFamília,
faleceu em 16/12/2010. 

Após  o  falecimento,  os  Autores,  ora  Apelantes,  na  qualidade  de  seus
beneficiários,  celebraram  o  Contrato  de  Adesão  GEAPFamília–Manutenção,  em
5/8/2011, conforme se depreende dos documentos de f. 30/56. 

Extrai-se da Cláusula 14ª, Parágrafo 1.º1, do Contrato acima mencionado, que
o prazo de sua vigência é de doze meses contados a partir da data da assinatura. 

1 Parágrafo Primeiro – Este Contrato terá vigência de doze meses a partir da data da sua assinatura, 
respeitadas as Cláusulas Primeira e Oitava. 



No entanto, extrai-se do parágrafo transcrito logo a seguir, o Parágrafo 2.º2,
que ele será renovado automaticamente por períodos sucessivos de doze meses, salvo
manifestação em contrário, por escrito, do beneficiário familiar, até trinta dias antes do
vencimento de cada período contratual. 

Nesse contexto, embora o 1.º, da Cláusula retromencionada estabeleça que o
prazo de vigência contratual seja de doze meses contados a partir da data da assinatura,
extrai-se que o desligamento dos Recorrentes do Plano implica em ofensa ao disposto
no  Parágrafo  2.º,  que  prever,  repete-se,  a  renovação  automática  do  Contrato  por
períodos anuais e sucessivos. 

Ademais, os Tribunais de Justiça pátrios3 já decidiram que, após o falecimento
do titular do plano de saúde, seus dependentes têm direito à manutenção da assistência
nas mesmas condições pactuadas, entendimento igualmente esposado por este Tribunal

2 Parágrafo Segundo – O presente Contrato será renovado automaticamente por períodos sucessivos de
12 (doze) meses, salvo manifestação em contrário, por escrito, do Beneficiário Familiar, até 30 
(trinta) dias antes do vencimento de cada período contratual. 

3 EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
MORTE DO TITULAR. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. CDC.
DIREITO  DE  PERMANÊNCIA  DOS  DEPENDENTES  NAS  MESMAS  CONDIÇÕES
CONTRATADAS. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. 1) Tendo em vista que a relação jurídica existente entre a prestadora do serviço de
plano de saúde e o contratante é tipicamente de consumo, aplicáveis, à espécie, as normas do CDC.
2) Comprovada a condição das autoras de dependentes do plano de saúde, devem ser concedidos os
benefícios  previamente  contratados  pelo  titular,  inclusive  com  a  prorrogação  do  contrato,  nas
mesmas  condições  pactuadas.  3)  A recusa  da  renovação  do  plano  baseada  em interpretação  de
cláusula  contratual,  não  gera  danos  morais  indenizáveis."  (TJ/MG,  Apelação  Cível
1.0133.16.001467-5/003,  Rel.  Des.  Marcos  Lincoln,  11ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em
31/01/2018, publicação da súmula em 07/02/2018). 

EMENTA:  APELAÇÃO.  PLANO  DE  SAÚDE.  FALECIMENTO  DO  TITULAR.
CONTINUIDADE  CONTRATUAL  APÓS  PRAZO  DE  CLÁUSULA  DE  REMISSÃO.
MANUTENÇÃO DO CONTRATO AOS DEPENDENTES. POSSIBILIDADE. ART.30, §3º DA
LEI 9656/98.  Após o falecimento do titular  do plano de saúde,  seus dependentes  têm direito  à
manutenção da assistência nas mesmas condições do contrato original, após o prazo da cláusula de
remissão,  como  prescreve  o  artigo  30,  §3º,  da  Lei  9656/98  (TJ/MG,  Apelação  Cível
1.0000.17.066882-6/001, Rel.  Des.  Alberto Diniz Júnior,  11ª  CÂMARA CÍVEL, julgamento em
29/11/0017, publicação da súmula em 07/12/2017). 

EMENTA: Apelação cível. Seguros. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Falecimento do
titular. Pedido de manutenção da dependente no plano de saúde coletivo. Possibilidade. Ausência de
afronta às disposições da RN 195 da ANS, pois a autora já figurava no rol de beneficiários do plano.
Não caracterizada nova inclusão. Apelo não provido (TJ/RS, Apelação Cível Nº 70076318443, Sexta
Câmara Cível, Rel. Ney Wiedemann Neto, julgado em 29/03/2018). 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  PLANO  DE  SAÚDE  COLETIVO.
RESCISÃO.  FALECIMENTO  DO  TITULAR.  MANUTENÇÃO  DA  BENEFICIÁRIA.
POSSIBILIDADE. 1. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do
Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 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. 2. Caso em que a parte autora pretende a sua
manutenção  no plano  de  saúde coletivo,  no  qual  figurava  como beneficiária  dependente  de  seu
falecido marido. 3. Hipótese de aplicação, por analogia, do artigo 30, §3º, da Lei 9.656/98, o qual
garante, em caso de morte do titular de plano de saúde, o direito de manutenção dos dependentes
como  beneficiários.  Assim,  possível  a  manutenção  da  autora  como  beneficiária  do  contrato.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ/RS, Apelação Cível Nº 70076627579, Quinta Câmara Cível, Rel.
Isabel Dias Almeida, julgado em 28/03/2018). 



de Justiça4.

Posto isso, conhecida a Apelação, dou-lhe provimento para, em harmonia
com o Parecer Ministerial, reformar a Sentença e julgar procedente o pedido, para
condenar a Ré para proceder à reinclusão e manutenção dos Autores no Plano de
Saúde GEAPFamília, nas mesmas condições pactuadas nos Contratos de f. 30/56,
no prazo de dez dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitando-
a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento da obrigação, e, invertendo o ônus da
sucumbência, condená-la ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00, com base no art. 85, § 8.º c/c o § 2.º, do
Código de Processo Civil. 

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 08 de maio de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

4 APELAÇÃO CÍVEL. UNIMED. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULAÇÃO DE
CLÁUSULA  CONTRATUAL.  PLANO  DE  SAÚDE.  FALECIMENTO  DA  TITULAR.
PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES COMO SEGURADOS NAS MESMAS CONDIÇÕES.
EXEGESE  DOS  ARTIGOS  31,  §2º,  E  30,  §3º,  DA  LEI  9.656/98.  PLEITO  DE
RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA QUANTO À APLICABILIDADE DA
SÚMULA  NORMATIVA Nº  13  DA AGÊNCIA  NACIONAL DE SAÚDE.  INOCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  PRIMEVA.  PRECEDENTES  DOS  TRIBUNAIS  PÁTRIOS.
DESPROVIMENTO DO RECURSO

-  A  atividade  securitária  objeto  dos  autos  está  abrangida  pelo  Código  de  Defesa  do  Consumidor,
consoante disposição do artigo 3º, § 2º, devendo suas cláusulas obedecerem ao regramento disposto na
legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em
virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.
- […].
- Mostra-se correta a decisão prolatada pelo magistrado de base, tanto na aplicação, por analogia, do
artigo 30, §3º da Lei 9.656/98, que garante o direito de manutenção daqueles no caso de morte do titular
do plano de saúde, quanto por ter declarado a nulidade da cláusula 12.1, referente ao contrato firmado
entre a Unimed campinense e a Universidade Estadual da Paraíba, cujos termos estipulam limite para
fruição pelos dependentes dos serviços prestados na hipótese de falecimento do contratante.
- À luz do art. 31 da Lei 9.656/98, o titular que, de forma ininterrupta, contribuiu para o plano coletivo
de assistência à saúde por mais de 10 anos,  é  garantido a ele e aos  seus beneficiários  o direito de
permanecer no plano, por prazo indeterminado, desde que assuma o seu pagamento integral.
-  A despeito da Súmula nº 13/ANS reportar-se,  de modo específico, aos planos familiares,  inexiste
distinção substancial entre estes e os planos coletivos convencionados pelas empresas ou instituições, a
exemplo da Universidade Estadual da Paraíba, que permita afastar a inteligência do referido enunciado
normativo  ao  presente  caso  (TJ/PB,  AC 0025709-30.2011.815.0011,  Rel.  Des.  José  Ricardo  Porto,
julgado em 16/5/2017). 


