
Processo nº. 0089161-24.2012.815.2001

Acórdão
Apelação Cível – nº. 0089161-24.2012.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do 
Brasil – Adv.: Nildeval Chianca Rodrigues Júnior

Apelado: João Bosco dos Santos – Adv.: Donato Henrique da Silva

EMENTA: – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO   DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA  – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - 
PACIENTE DIAGNOSTICADO COM QUADRO DE 
NEOLASIA  DA  PRÓSTATA  –  NECESSIDADE 
IMEDIATA  DE  CIRURGIA  – 
EMERGÊNCIA/URGÊNCIA  CARACTERIZADA  – 
PRAZO  DE  CARÊNCIA  REDUZIDO  PARA  24 
HORAS  –  NECESSIDADE  DE  AUTORIZAÇÃO 
DO  PROCEDIMENTO  MÉDICO  REQUERIDO  - 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  – 
DESPROVIMENTO DO APELO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por 
unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível,  interposta  pela  CASSI  – 
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, hostilizando a 
sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital que 
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nos  autos  da  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  c/c  Antecipação  de  Tutela, 
manejada por João Bosco dos Santos,  julgou procedente o pedido contido 
na inicial. 

Nas  razões  recursais  (fls.  91/104),  alega  a  apelante 
que  trata-se  de  pessoa  jurídica  sem  fins  lucrativos  que  atua  como 
operadora de plano de saúde na modalidade de “autogestão”, não sendo 
desta forma regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Alega  ainda  que,  o  seu  estatuto  demonstra  que  os 
empregados  do  Banco  do  Brasil,  reuniram-se e  decidiram formar  uma 
associação  que  teria  como  objeto  a  assistência  a  saúde  entre  os 
associados.

Aduz  que,  a  cláusula  14  do  regulamento  do  plano 
anexo aos  autos  prevê expressamente as  carências  ao qual  o apelado 
estava submetido e deveria cumprir antes de solicitar a cobertura para o 
tratamento médico.

Aduz ainda que, não pode ser condenada a pagar por 
aquilo  que  não  se  encontrava  previsto  no  seu  estatuto,  sob  pena  de 
abrigar perigoso precedente para casos da espécie.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 140/141.

A  Procuradoria  de  Justiça  manifestou-se  pelo 
desprovimento do recurso. (fls. 148/154).

É o relatório.

V O T O

Inicialmente,  vale  ressaltar  que  o  apelado  ingressou 
com uma Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela, contra a 
apelante,  buscando  a  autorização  para  realização  de  procedimento 
cirúrgico.
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Pelo que se constata dos autos, o apelado celebrou um 
contrato de plano de saúde com a apelante no dia 17/05/2012 (fls. 11).

Os  documentos  de  fls.  17/19,  comprovam  que  o 
apelado  está  acometido  de  neoplasia  da  próstata,  necessitando 
urgentemente  de  procedimento  cirúrgico  denominado  “cistostomia  por 
punção com trocater + Cistoscopia = 3110319-7+31103030 OPME = fio 
guia hidrofólico + torcater de cistostomia”

Analisando a cópia do contrato (fls. 13/16) se observa o 
seguinte:

“CAPÍTULO V
DOS SERVIÇOS COBERTOS
CLÁUSULA 8ª – O CASSI FAMÍLIA oferece a 
seguinte cobertura assistencial:
I- Do atendimento ambulatorial
c) serviços de apoio diagnóstico, tratamentos 
e  demais  procedimentos  ambulatoriais, 
incluindo  procedimentos  cirúrgicos 
ambulatoriais  solicitados  pelo  médico 
assistente;

CAPÍTULO VI
DAS CARÊNCIAS
CLÁUSULA  14  –  os  serviços  cobertos  pelo 
CASSI FAMÍLIA estarão sujeitos aos seguintes 
períodos  de  carência,  contados  da  data  da 
assinatura da Proposta de Adesão.
I – Atendimento médico-hospitalar

a)  atendimentos  de 
urgências/emergências  –  24  (vinte  e 
quatro) horas

d) internações hospitalares (inclusive serviços 
de diagnose e terapia intrínsecos), remoções 
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não  relacionadas  aos  atendimentos  de 
urgência  e  emergência,  procedimentos 
cirúrgicos – 180 (cento e oitenta) dias.

 Desta forma, não, poderia a apelante ter recusado o 
atendimento  médico  ao  apelando,  diante  do  quadro  de  emergência 
(“cistostomia  por  punção  com  trocater  +  Cistoscopia  =  3110319-
7+31103030 OPME = fio guia hidrofólico + torcater de cistostomia”), em 
que  se  encontrava  o  apelado,  devendo  ser  submetida  de  imediato  a 
procedimento cirúrgico, pois neste caso o prazo de carência seria reduzido 
para 24 horas.

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, 
mantendo a sentença combatida em todos os seus termos, em harmonia 
com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 12 
de agosto de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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