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Tribunal de Justiçado Estado da Paraíba
Gabinete da Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042824-79.2009.815.2001
Origem : 6ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico
Advogado : Luis Augusto Crispim Filho, Felipe Ribeiro Coutinho, André 

Luiz Cavalcanti Cabral e Marcelo Weick Pogliese
Apelado : Paulo Roberto da Silva Moura
Defensora : Rizalva Amorim de Oliveira Sousa

CONSUMIDOR.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER. 
PLANO  DE SAÚDE.  GASTROPLASTIA  -  CIRURGIA 
BARIÁTRICA.  OBESIDADE  MÓRBIDA  ASSOCIADA  A 
DIVERSAS  PATOLOGIAS.  INDICAÇÃO  CIRÚRGICA. 
CONTRATO COLETIVO.  CLÁUSULA DE CARÊNCIA DE 
24  MESES.  DOENÇA  PREEXISTENTE.  AUSÊNCIA  DE 
EMERGÊNCIA/URGÊNCIA.   OBSERVÂNCIA  DO 
PACTUADO. PROVIMENTO. 

− É admissível a negativa do plano de saúde em autorizar 
a realização da cirurgia bariátrica, quando, apesar de estarem 
preenchidos  os  requisitos  estabelecidos  pela  Agência 
Nacional de Saúde, não há emergência/urgência a autorizar a 
dispensa do prazo de carência de 24 meses para realização 
desse procedimento cirúrgico.

−  O  beneficiário  que  detinha  pleno  conhecimento  da 
previsão contratual a respeito da carência só possui direito à 
cirurgia,  na rede hospitalar credenciada e  com os médicos 
integrantes do convênio, após o término do prazo estipulado, 
não  havendo  que  se  falar  em  abusividade  da  cláusula 
pactuada.
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V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, por maioria, em conhecer do recurso e dar-lhe 
provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  Unimed  João 
Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida pelo Juízo da 
6ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação 
de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por Paulo Roberto da Silva 
Moura.

A julgadora a quo, às fls. 141/150, acolheu o pedido inicial nos 
seguintes termos:

“ISTO POSTO, e com arrimo nos preceitos de direito atinentes à espécie, 
confirmando a medida liminar concedida às fls. 62/66, a qual determinou 
que  Unimed  realizasse  a  cirurgia  bariátrica  em  favor  do  autor,  Julgo 
PROCEDENTE a Ação de Obrigação de Fazer, extinguindo o processo 
com resolução do mérito, nos moldes do art. 269, I, do CPC.
Condeno a  parte  demandada  em custas  e  despesas  do processo,  bem 
como em honorários  de  advogado que fixo  em 15% sobre  o valor  da 
causa, a teor do art. 20, § 4º, do CPC.”

Em suas razões recursais, às fls. 152/167, a apelante sustenta 
que a negativa da cobertura da cirurgia bariátrica, requerida pelo apelado, ocorreu 
em virtude  da carência atribuída às doenças preexistentes.

Alega que o titular do plano, à época da contratação, já era 
portador de obesidade mórbida há mais de 5 (cinco) anos, conforme declaração da 
nutricionista que o acompanhava.

Aduz que a assinatura do pacto ocorreu em 17 de agosto de 
2008  e,  que,  apenas  em  2010 o  daria  cobertura  às  doenças  preexistentes. 
Entretanto, em meados de 2009 o requerido solicitou a realização da cirurgia, o 
que demonstra a sua provável pretensão em contratar o plano de saúde.

Pontifica que “ao declarar as doenças e/ou lesões que o beneficiário  
saiba  ser  portador  no  momento  da  contratação,  a  operadora  não  poderá  impedi-lo  de  
contratar  o  plano  de  saúde  e  deverá  oferecer  cobertura   total  ou  cobertura  parcial  
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temporária. No caso de CPT, haverá restrição de cobertura para cirurgias, leitos de alta  
tecnologia, como CTI e, procedimentos de alta complexidade exclusivamente relacionados à  
doença  ou  lesão  declarada,  até  24  (vinte  e  quatro)  meses,  contados  da  assinatura  do  
contrato.”

Assevera que no requerimento da cirurgia, apresentado pelo 
próprio requerido, percebe-se o caráter eletivo da internação, não sendo, portanto, 
emergencial.

Afirma não ter desrespeitado qualquer cláusula contratual, 
haja vista ter obedecido as regras determinadas pela Agência Nacional de Saúde 
Complementar – ANS (Resolução 13/98, arts. 2º e 3º).

Narra  que  o  CONSU  –  Conselho  de  Saúde  Suplementar, 
visando  normatizar  a  cobertura  do  atendimento  nos  casos  de  urgência  e 
emergência, editou a Resolução nº 13, de 03.11.98, através da qual definiu que nos 
planos de saúde do segmento hospitalar, quando o atendimento de emergência for 
efetuado no decorrer dos períodos de carência, a operadora só estará obrigada a 
dar assistência nas primeiras 12 horas, ou antes disso, se o quadro evoluir para 
internação.

Pontua que, apesar do caso tratar de um direito fundamental, 
“  o dever de fornecer atendimento integral à saúde da população é do Estado e não das  
empresas  privadas.”  Alega  que  estas  devem  ser  obrigadas  tão  somente  ao 
fornecimento  de  serviços  médicos  na  forma  estabelecida  na  legislação  e  nos 
contratos assinados com os consumidores, nos termos que autoriza o art. 122 do 
Código Civil.

Requer o provimento do recurso apelatório e  a  decretação 
para reformar todos os termos da sentença, invertendo os ônus sucumbenciais. Em 
caso de entendimento diverso, pugna que a verba honorária seja reduzida para o 
valor compatível com o disposto do art. 20, § 4º do CPC.

Não  obstante  intimado,  o  apelado  deixou  de  ofertar 
contrarrazões, conforme atesta a Certidão de fl. 175.

A  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  180/181,  opina  pelo 
desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora
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Colhe-se  dos  autos  que  Paulo  Roberto  da  Silva  Moura 
ajuizou uma Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada em face da Unimed 
João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico, requerendo a cobertura do plano 
para  a  realização  de  uma  cirurgia  bariátrica,  por  ser  portador  de  obesidade 
mórbida, mesmo sendo a moléstia preexistente ao seu ingresso no pacto e o prazo 
de carência não ter sido cumprido.

O  Juízo  primevo  julgou  procedente  o  pedido  inicial  para 
determinar que a Unimed realizasse o procedimento cirúrgico, ao fundamento de 
que o caso dos autos não tratava de obediência ao lapso temporal da inefetividade 
do contrato, mas de reconhecimento do direito à vida, bem supremo garantido 
pela Carta Política de 1988.

Em  sede  de  recurso  apelatório,  a  recorrente  alega  que  o 
beneficiário sofria de obesidade mórbida há mais de 5 anos e,  no momento da 
contratação, tomou conhecimento de que o plano exigia uma carência de 24 meses 
para utilizá-lo quanto a essa doença, em razão da sua preexistência.

Pois bem.

Em  análise  do  conjunto  probatório,  vislumbro  que  o 
recorrido  é  portador  de  Obesidade  Mórbida,  Hipertensão  Arterial  Sistêmica, 
Diabetes  Mellius  tipo  2  e  Dislipidemia,  conforme  declara  o  laudo  médico 
encartado à fl. 08. Neste documento, a endocrinologista Tatiana Pinto de França, 
indicou a cirurgia bariátrica para a melhora  do quadro clínico.

Lado outro, é cediço que o beneficiário tinha conhecimento 
de  que,  nos  pactos  coletivos,  havia  um prazo  para  utilizar  o  plano  quanto  às 
doenças preexistentes. Insta ressaltar que o recorrido ingressou como usuário na 
Unimed através do contrato desta firmado com a Associação dos Delegados da 
Polícia Civil da Paraíba – ADEPOL.

Vejamos a cláusula 9.3 do pacto firmado entre as partes:

9.3 Nos CONTRATO COLETIVOS as carências serão as seguintes:
a)Caso a empresa  possua entre 10 (dez) e 50 (cinquenta) usuários, haverá 
carência de 300 (trezentos) dias para partos, 180 (cento e oitenta) para 
internações clínicas e cirúrgicas e 24 (vinte e quatro) meses para doenças e 
lesões pré-existentes. (..)” (fl. 52)

Em que pese a Lei nº 9.656/98 regular os planos e seguros 
privados de assistência à saúde, os contratos que os envolvem são regidos pelos 
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preceitos  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  porquanto  norma cogente,  de 
aplicação imediata e obrigatória sempre que se tratar de relação de consumo.

A  questão  resta  pacificada  e  cristalizada  no  enunciado 

sumular nº  469 do STJ, sic:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Dessa feita, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas 
de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC.

Feitas  tais  considerações,  passo  à  análise  da  controvérsia 
havida entre as partes.

Acerca do tratamento da obesidade mórbida, estabelecem a 
Resolução Normativa nº 262/2012, da Agência Nacional de Saúde e a Resolução do 
Conselho  Federal  de  Medicina  nº  1.766/05  (alterada  pela  de  nº  1.942/2010),  o 
seguinte:

“Art. 8º O tratamento da obesidade mórbida, por sua gravidade e risco à 
vida do paciente, demanda atendimento especial devendo ser assegurado 
e  realizado,  preferencialmente,  por  equipe  multiprofissional,  em  nível 
ambulatorial. 

Parágrafo  único.  Em  caso  de  indicação  médica,  poderá  ocorrer  a 
internação em estabelecimentos médicos, tais como, hospitais e clínicas 
para tratamento médico, assim consideradas pelo Cadastro Nacional de 
Estabelecimento de Saúde – CNES.”

É  de  bom  alvitre  destacar  que  o  referido  ato  normativo 
dispõe de três hipóteses de cobertura obrigatória da  gastroplastia para esse tipo 
de obesidade. Vejamos:

“GASTROPLASTIA  (CIRURGIA  BARIÁTRICA)  POR 
VIDEOLAPAROSCOPIA OU POR VIA LAPAROTÔMICA

1.  Cobertura obrigatória para pacientes com idade entre 18 e 65 anos, 
com  falha  no  tratamento  clínico  realizado  por,  pelo  menos,  2  anos  e 
obesidade mórbida instalada há mais de cinco anos, quando preenchido 
pelo menos um dos critérios listados no grupo I e nenhum dos critérios 
listados no grupo II:

Grupo I:

a.  Índice  de  Massa  Corpórea  (IMC)  entre  35  e  39,9  Kg/  m2,  com 
comorbidades (diabetes, ou apnéia do sono, ou hipertensão arterial, ou 
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dislipidemia,  ou doença coronariana, ou osteo-artrites,  entre outras)  b. 
IMC igual ou maior do que 40 Kg/m2, com ou sem co-morbidades 

Grupo II:

a. pacientes psiquiátricos descompensados, especialmente aqueles com
quadros psicóticos ou demenciais graves ou moderados (risco de
suicídio);

b. uso de álcool ou drogas ilícitas nos últimos 5 anos.”

 O  apelado  tem  59  anos  de  idade,  apresenta  obesidade 
mórbida e, há mais de cinco anos, mesmo com vários tratamentos, a doença se 
agravou,  apresentando  IMC  de  40  kg/m2.  Além  disso,  as  declarações  dos 
profissionais  de  saúde  registram  diversas  patologias  associadas  ao  acúmulo 
excessivo de gordura corporal, chamadas comorbidades (fls. 08/13). 

Feito  este  registro,  embora  o  recorrido  apresente  quadro 
indicativo de submissão à gastroplastia (cirurgia bariátrica), é necessário que este 
aguarde o prazo de carência temporária de 24 (vinte e quatro) meses, conforme 
previsto  no  item  9.3  do  contrato  firmado  (fl.  52),  haja  vista  não  ter  sido 
demonstrado o caráter de urgência ou emergência da cirurgia.

No que diz respeito aos prazos de carência para a cobertura, 
cumpre destacar que inexiste qualquer irregularidade na fixação desses períodos 
em planos de saúde, exceto em se tratado de casos de emergência, que o prazo 
reduz para 24 horas, conforme dispõe o art. 12, inciso V, alínea "c" da Lei 9.656/98 
(Lei  que  dispõe  sobre  os  planos  e  seguros  privados  de  assistência  à  saúde). 
Ademais,  de acordo com o artigo 11 daquela lei, o prazo de carência de vinte e 
quatro meses está adstrito à comprovação, pela operadora, da existência de doença 
preexistente e do seu conhecimento pelo consumidor. 

In verbis:

 Art.  11.   É  vedada  a  exclusão  de  cobertura  às  doenças  e  lesões 
preexistentes à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I 
e o § 1º do art. 1º desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do 
aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus 
da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou 
beneficiário. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos 
de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações  
previstas  nos  incisos  I  a  IV  deste  artigo,  respeitadas  as  respectivas 
amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 
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10, segundo as seguintes exigências mínimas. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 2001)

(…)

V - quando fixar períodos de carência:

(…)

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de 
urgência e emergência.  (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-
44, de 2001)

No  caso  em  tela,  o  contrato  fez  referência  expressa  da 
exclusão  de  cobertura  de  realização  de  procedimento  cirúrgico  antes  do  lapso 
temporal estipulado e, as partes contratantes tinham pleno conhecimento da pré 
existência  da  enfermidade.  Nesses  termos,  o beneficiário  só  possui  o  direito  à 
cirurgia em sua rede hospitalar credenciada e com os médicos também integrantes 
do  convênio,  após  o  término  da  carência,  não  havendo  que  se  falar  em 
abusividade da cláusula contratual ensejada de nulidade.

Forte em tais razões, verifico a admissibilidade da negativa 
de autorização da cirurgia por parte do plano de saúde.

Acerca desse posicionamento, colaciono alguns julgados:

CONSUMIDOR.  PLANO  DE  SAÚDE.  CIRURGIA  BARIÁTRICA. 
INDICAÇÃO  MÉDICA.  AUSÊNCIA  DE  EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. 
DOENÇA PREEXISTENTE. CLÁUSULA DE CARÊNCIA DE 24 MESES. 
OBSERVÂNCIA.  I.  É  admissível  a  negativa  do  plano  de  saúde  em 
autorizar a realização da cirurgia bariátrica, quando, apesar de estarem 
preenchidos os requisitos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde, 
não há emergência/urgência a autorizar a dispensa do prazo de carência 
de 24 meses para realização desse procedimento cirúrgico. II. Negou-se 
provimento ao recurso. (Acórdão n.722127, 20120111403637APC, Relator: 
JOSÉ DIVINO  DE  OLIVEIRA,  Revisor:  VERA  ANDRIGHI,  6ª  Turma 
Cível,  Data  de  Julgamento:  09/10/2013,  Publicado  no  DJE:  15/10/2013. 
Pág.: 185)

APELAÇÃO  CÍVEL.  PLANOS  DE  SAÚDE.  CIRURGIA BARIÁTRICA. 
DOENÇA  PREEXISTENTE.  PRAZO  DE  CARÊNCIA.  REDE 
CREDENCIADA. Tratando-se de contrato de plano de saúde, a ré não 
pode  negar  a  cobertura,  mas  o  contratante  deve  respeitar  o  prazo  de 
carência  de  24  meses,  conforme  dispõe  o  art.  11  da  Lei  9.656/98. 
Transcorrido o prazo, a ré tem o dever de cobrir a cirurgia solicitada em 
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sua  rede  de  hospitais  credenciada.  APELO  DESPROVIDO.  (Apelação 
Cível Nº 70048655666, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 27/06/2012)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  COMINATÓRIA  COM  PEDIDO  DE 
TUTELA  ANTECIPADA.  CONTRATO  DE  PLANO  DE  SAÚDE. 
NEGATIVA  DE  COBERTURA  PARA  CIRURGIA  BARIÁTRICA. 
OBESIDADE MÓRBIDA.  O contrato  prevê o  prazo  de carência  de  24 
meses  para  doenças  pré-existentes.  Sete  meses  após  a  contratação  a 
requerida solicitou autorização para a realização da cirurgia. Necessidade 
de perícia para averiguar se se trata de doença pré-existente. Recurso que 
se conhece para lhe dar provimento. Desconstituição da sentença. Decisão 
unânime. (TJSE; AC 2011203471; Ac. 8480/2011; Segunda Câmara Cível; 
Rel. Des. Cezário Siqueira Neto; DJSE 04/07/2011; Pág. 23)

Com  essas  considerações,  dou  provimento  ao  recurso 
apelatório.

Condeno  o  apelado  ao  pagamento  dos  honorários 
advocatícios, em face de sua sucumbência recursal, em R$ 1.500,00, ex vi art 20, § 4º 
c/c  § 3º,  alínea 'c',  do CPC e,  em despesas  e  custas processuais,  observada em 
relação a estas a regra do artigo 12 da Lei 1.060/50.

É como voto.

Presidi  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 
de agosto de 2014, conforme certidão de julgamento de fl. 205. Participaram do 
julgamento,  além  desta  Relatora,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz 
convocado para substituir  o  eminente Desembargador Saulo Henrique de Sá e 
Benevides e o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Sr. Dr. 
Francisco Paula Ferreira Lavor, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 14 de agosto de 2014

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                         Relatora
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