
Nova regra para carências

Boa notícia para os consumidores de planos 
de saúde: a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) proibiu a aplicação de 

novos prazos de carência (período em que o usuário 
não pode utilizar serviços como consultas, exames 
e cirurgias) para os beneficiários que desejarem 
mudar a modalidade de plano de saúde dentro da 
mesma operadora. A nova regra foi publicada em 
15 de agosto na Súmula Normativa no 21.

Para o Idec, a mudança é importante para 
o setor. Tanto que, na consulta pública sobre a 
revisão das normas de portabilidade, realizada 
em outubro de 2010, já havia solicitado a per-
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Idec lança campanha Celular é Essencial!

missão de troca de plano de saúde portando as 
carências já cumpridas. “A medida é positiva para 
o consumidor, pois não poderá mais ser exigida a 
recontagem de carência para um beneficiário que 
decide mudar de um contrato coletivo empresa-
rial para um contrato individual na mesma ope-
radora, por exemplo”, afirma a advogada do Idec 
Juliana Ferreira.

Já para os serviços que não eram cobertos pelo 
plano antigo (coberturas adicionais, novos profissio-
nais, melhoria do padrão de acomodação em caso de 
internação etc.) poderá ser exigida carência de até 180 
dias, conforme estabelece a Lei de Planos de Saúde.

O Idec lançou, em 1o de setembro, a campanha 
Celular É Essencial!, que tem como objetivo pres-
sionar as empresas fabricantes a realizarem a troca 
imediata de aparelhos com defeito, respeitando, 
assim, o direito dos consumidores. 

No ano passado, o Departamento de Proteção e 
Defesa do Consumidor (DPDC), órgão do Ministério 
da Justiça, emitiu uma nota técnica que considera-
va o celular um produto essencial. Ao definir a 
essencialidade do aparelho, o DPDC garantiu que 
em caso de problemas de funcionamento, o con-
sumidor possa exigir a substituição imediata do 
aparelho com defeito por outro igual, a devolução 
do valor pago ou ainda o abatimento do preço, 
sem ter de esperar o prazo de 30 dias dado aos 
fornecedores para consertar o produto. Contudo, 
a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e 
Eletrônica (Abinee), que representa empresas como 
Sony Ericsson, Nokia, LG, Samsung e Motorola, 
conseguiu suspender a determinação do DPDC por 
meio de ação judicial. 

Em 12 de setembro, a Abinee e o DPDC par-
ticiparão de uma audiência para tentar entrar em 
acordo sobre o assunto. Por isso, o Idec convida os 
consumidores a enviarem e-mails e mensagens às 
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redes sociais e às empresas ligadas à associa-
ção, cobrando respeito aos seus direitos. 
“Não há dúvida de que o celular é 
hoje um artigo essencial para garantir 
o direito à comunicação, pois mui-
tos brasileiros têm a telefonia móvel 
como única opção viável de acesso, 
a despeito da telefonia fixa”, ressalta 
Veridiana Alimonti, advogada do Idec. 
“Além disso, ficar um mês sem celular 
é um absurdo, considerando que o 
aparelho é ferramenta de trabalho indis-
pensável a grande parte dos brasileiros e 
fundamental em situações de emergên- 
cia”, completa.

A campanha continuará mesmo 
depois da audiência. Para parti-
cipar, acesse a página <www.
idec.org .br /
campanhas / 
celular-essencial>.
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DÚVIDA LEGAL

Dívida
Quando o titular de um empréstimo pessoal morre, o débito deve
ser pago com a herança deixada por ele. No caso de crédito consignado,
no entanto, uma lei de 1950, ainda em vigor, prevê a extinção da dívida

Quando um ente querido morre, a 
última coisa em que a família quer 
pensar é nas contas deixadas por 

ele. No entanto, passado o período inicial 
de luto, é preciso voltar a atenção para 
esses assuntos burocráticos. Por exemplo, 
se o falecido tem um empréstimo pessoal, a 
família deve arcar com o pagamento? 

De acordo com alguns artigos do Código 
Civil, em especial o artigo 1.792, a herança 
do morto deve ser usada para quitar débitos 
pendentes em seu nome. A família deve 
fazer um inventário – documento que rela-
ciona todos os bens, as dívidas e os herdei-
ros do falecido –, e a partir dele, o juiz vai 
determinar quanto do espólio (conjunto de 
bens da pessoa que morreu) será usado para 
pagar dívidas e quanto ficará para cada her-

deiro. Caso o valor do espólio não seja suficiente para cobrir todos 
os débitos, os familiares do titular não podem ser responsabilizados 
pelo pagamento. “A dívida não passa para os herdeiros. O que paga 
as dívidas do falecido é a herança deixada por ele, apenas”, explica 
a advogada Maria Elisa Novais, gerente jurídica do Idec. 

A regra prevista pelo Código Civil para a quitação de dívidas em 
caso de óbito do devedor, no entanto, não se aplica ao crédito con-
signado. O artigo 16 da Lei no 1.046, sancionada em 1950, diz que 
os empréstimos consignados em folha de pagamento extinguem 
quando o consignante falece. Mesmo após mais de seis décadas, a 
determinação continua valendo, já que a atual legislação que trata 
de crédito consignado, a Lei no 10.820/2003, não aborda a questão 
da morte do mutuário. “Não houve revogação expressa ou tácita do 
artigo, logo, ele está em vigor”, conclui Maria Elisa. 

Na prática

A lei de 1950, no entanto, é desconhecida da maioria dos 
consumidores e não é considerada em cláusulas de alguns 
contratos de crédito consignado de grandes instituições 

financeiras. Contudo, o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) 
confirma que “os empréstimos consignados contraídos por bene-
ficiários da Previdência Social se extinguem quando da morte do 
titular”. A posição do órgão é importante, já que aposentados e 
pensionistas são os principais “alvos” do crédito em folha. De acor-
do com o INSS, a regra consta da Instrução Normativa no 39/2009, 
que prevê que a consignação “não persistirá por sucessão, em rela-
ção aos respectivos pensionistas e dependentes”.

A Revista do idec também questionou o Banco Central (BC) 
sobre o assunto, mas o órgão respondeu que “não tem atribuição 
legal em matéria de defesa do consumidor” e que “as questões rela-
tivas à extinção de dívidas com banco, em virtude do falecimento 
do cliente, devem ser definidas pela própria instituição, pelos her-
deiros e pelo Poder Judiciário”. Apesar da omissão do BC, a família 
do mutuário de crédito consignado tem o respaldo da lei para 
requerer ao banco a extinção da dívida em caso de falecimento. E 
se a resposta não for satisfatória, poderá recorrer à Justiça.
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