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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER.  PRELIMINARES  DE  FALTA  DE 
INTERESSE  RECURSAL  E  INÉPICA  DA 
APELAÇÃO.  NÃO  CONFIGURAÇÃO. 
REJEIÇÃO. 

“Para  que  se  reconheça  à parte  interesse em 
recorrer,  é bastante,  desse  ponto  de vista,  que  a  
eventual   interposição   do  recurso  lhe   abra   o  
ensejo  de  alçar-se  a  situação mais  favorável  do  
que  a que  lhe  adveio  da decisão  impugnada"  
(Cândido  Rangel  Dinamarco  in  Capítulos  de  
Sentença.  São Paulo:  Malheiros,  2002.  pp.  102  e  
103).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER.  PLANO  DE  SAÚDE.  CARÊNCIA. 
URGÊNCIA  E/OU  EMERGÊNCIA  NO 
ATENDIMENTO.  RECUSA  ABUSIVA. 
NECESSIDADE  DE  REEMBOLSO  DAS 
DESPESAS  PAGAS  AO  HOSPITAL. 
PROVIMENTO  DO  APELO  DO  AUTOR  E 
DESPROVIMENTO  DAQUELE  MANEJADO 
PELA PROMOVIDA. 

-  A  situação  emergencial  e  a  recusa  da 
administradora  do  plano  de  saúde  em proceder  a 
internação  do  paciente,  fundada  no  não 
cumprimento do prazo de carência, se mostra ilegal 
e abusiva, eis que ofende o Código de Defesa do 
Consumidor, aplicável aos contratos desta natureza, 
bem  como  à  Lei  nº  9.656/98,  que  disciplina  os 
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planos de saúde, devendo, por conseguinte,  haver 
o  ressarcimento  das  despesas  efetivadas  pelo 
cliente para o custeio do tratamento médico. 

Vistos relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a  Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, por unanimidade,  REJEITAR as preliminares, PROVER a 
Apelação  Cível  interposta  pelo  Autor  e,  DESPROVER,  o  recurso  apelatório 
manejado pela Promovida, nos termos do voto da Relatora e da certidão de 
julgamento  de fl. 205.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pela UNIMED João 

Pessoa  –  Cooperativa  de  Trabalho  Médico  e  por  Guilherme  Bruno  Silva 

Nascimento, representado por sua genitora Ana Karla da Silva Ferreira, ambos 

inconformados com a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de 

Fazer, na qual o Magistrado da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital julgou 

procedente o pedido,  condenando  a  Promovida  a  autorizar  e  custear  o 

atendimento  médico  necessário  ao  Autor,  independentemente  do  prazo  de 

carência previsto em contrato.

A primeira Apelante, UNIMED João Pessoa – Cooperativa de 

Trabalho Médico, alegou que a cobrança dos custos relativos à internação do 

usuário se deu em virtude da carência de 180 (cento e oitenta) dias a contar da 

adesão ao plano de saúde.

Afirmou que o Juiz “a quo” não poderia ter considerado que o 

prazo de carência para as hipóteses de emergência é de 24 (cinte e quatro) 

horas, eis que o art. 12, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 9.656/98, determina que 

somente quando o contrato fixar períodos de carência é que esta não pode 

ultrapassar o referido lapso de tempo.

Disse que é o próprio órgão regulador, o CONSU, que através 

de  resolução,  desobriga  a  Recorrente  de  prestar  atendimento  cujo 

procedimento se encontra em período de carência após as 12 (doze) primeiras 

horas,  ou  quando  o  caso  evolua  para  internação,  devendo,  após  isso,  ser 

respeitada a carência contratual.
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Sustenta que não desrespeitou qualquer cláusula contratual e 

que as empresas privadas somente podem ser obrigadas ao fornecimento de 

serviços médicos na forma estabelecida na legislação nacional e nos contratos 

assinados com os consumidores, motivos pelos quais, pugnou pelo provimento 

da  Apelação,  tendo  em vista  que  cumpriu  os  requisitos  legais  para  a  não 

autorização da internação (fls. 126/138).

O  segundo  Apelante,  Guilherme  Bruno  Silva  Nascimento, 

representado por sua genitora Ana Karla da Silva Ferreira, alegou que se o Juiz 

“a  quo”  reconheceu  a  abusividade  do  prazo  de  carência,  deveria  ter 

determinado a devolução do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pago pelo 

Promovente para custear a sua permanência no Hospital (fls. 147/153).

Contrarrazões pelo Autor às fls. 158/167.

Contrarrazões  pela  UNIMED  às  fls.  168/180.  Alegou,  em 

preliminar, a falta de interesse recursal do Autor/Apelante, eis que a ação foi  

julgada procedente. Ainda em preliminar, aventou a inépcia da Apelação, sob o 

argumento de que a matéria que o Recorrente pretende devolver ao Tribunal 

de Justiça sequer foi discutida na petição inicial. No mérito, pelo desprovimento 

do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo 

desprovimento  do  recurso  interposto  pela  UNIMED  e,  provimento  daquele 

manejado pelo Autor, para incluir na sentença o reembolso do valor pago para 

a  permanência  do  menor  na  unidade  hospitalar  na  qual  foi  internado  (fls. 

186/193).

É o relatório.

VOTO

Compulsando  os  autos,  verifico  que  as  partes  interpuseram 

recursos voluntários, visando a reforma da sentença recorrida. Nesse sentido, 

ainda que cada uma delas tenha impugnado pontos diversos do “decisum”, a 
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análise de ambos terminará por impor a revisão integral da matéria decidida na 

primeira instância, motivo pelo qual, os examinarei em conjunto.  

Em primeiras linhas, faz-se necessário apreciar as preliminares 

aventadas pela UNIMED João Pessoa em sede de contrarrazões ao recurso 

manejado pelo Autor. Alegou falta de interesse recursal sob o argumento de 

que  Ação  foi  julgada  procedente.  Levantou,  ainda,  a  inépcia  da  Apelação, 

sustentando que sequer houve pedido de dano moral na petição inicial. 

Todavia, dando-se a devida atenção à petição inicial, percebo 

que houve pedido do Autor no sentido de que uma vez considerada ilegal a 

recusa da UNIMED em custear a internação, fosse ela obrigada a reembolsar a 

quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) paga pelo Promovente para cobrir as 

despesas médicas realizadas. 

Assim  sendo,  muito  embora  a  Juíza  “a  quo”  tenha  julgado 

procedente o pedido, não fez referência à questão da devolução dos valores 

pagos  à  UNIMED.  Portanto,  entendo  que  o  Promovente,  neste  particular, 

possui interesse recursal em alterar a sentença, motivo pelo qual,  REJEITO 
preliminar de falta de interesse recursal aventada pela Promovida.

Quanto à alegação de inépcia da Apelação, o Autor/Recorrente 

não pugnou pela fixação de indenização por danos morais,  mas sim, como 

acima  dito,  pelo  reembolso  dos  R$  10.000,00  (dez  mil  reais)  pagos  para 

garantir a internação, motivo pelo qual, igualmente, REJEITO esta preliminar.

Partindo para o mérito, tenho que toda a celeuma dos autos 

girou em torno da possibilidade ou não de a UNIMED se negar a proceder a 

internação do Autor, levando em conta a questão do período de carência do 

Plano de Saúde firmada entre as partes, ou seja, restou incontroverso que a 

situação  pela  qual  passava  o  Promovente  era  grave  e  se  enquadrava  e 

necessitava de tratamento de emergência.

Nessa  senda,  como se  sabe,  a  negativa  de  internação  não 

pode se basear no fato de o Autor estar cumprindo período de carência, pois tal 
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motivação não pode sobrepor-se ao direito à vida, especialmente, em situação 

de emergência  em que o  bem jurídico  “vida”  mostra-se  submetido  a  maior 

risco.

A situação  emergencial  e  a  recusa  da  Ré,  em  proceder  a 

internação do Autor fundada no não cumprimento do prazo de carência,  se 

mostra ilegal e abusiva, eis que ofende o Código de Defesa do Consumidor,  

aplicável  aos  contratos  desta  natureza,  bem como,  a  Lei  nº  9.656/98,  que 

disciplina os planos de saúde. 

A Lei nº 9.656/98, no artigo 12, V, “c”, estatui prazo máximo de 

carência de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e 

emergência.

Sobre  o  tema,  vale  transcrever  os  seguintes   precedentes 

jurisprudenciais:

SEGURO. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. URGÊNCIA 
E/OU  EMERGÊNCIA  NO  ATENDIMENTO.  HIPÓTESE 
EM  QUE  O  SEGURADO  CUMPRIA  PERÍODO  DE 
CARÊNCIA  PARA  INTERNAÇÃO.  EXISTÊNCIA  DE 
CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. Jurisprudência, 
todavia,  que  vem  se  orientando  no  sentido  de 
reconhecimento  de  abusividade  das  cláusulas  de 
carência.  Precedentes  do  STJ.  Sentença  mantida. 
Recurso  improvido.  (TJSP;  APL  0024348-
47.2012.8.26.0007;  Ac.  7497636;  São  Paulo;  Sexta 
Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Vito Guglielmi; Julg. 
10/04/2014; DJESP 02/05/2

E:

APELAÇÃO  AÇÃO  DE  COBRANÇA PRESTAÇÃO  DE 
SERVIÇOS  MÉDICOS  EMERGÊNCIA  E  URGÊNCIA 
PLANO  DE  SAÚDE  AUSÊNCIA  DE  NEGATIVA  I. 
Existência de plano de saúde que não é negada pelas 
partes. Menor, filha do réu, que contava com menos de 
três meses de vida e foi diagnosticada com cianose/crise 
convulsiva.  A cianose  (o  bebê  fica  roxo)  significa,  em 
princípio, dificuldade nas trocas gasosas no pulmão o que 
origina  deficiência  de  oxigenação  nos  vários  órgãos-
cérebro,  coração  etc.  Sendo  compreendido  como  um 
atendimento  emergencial  e  de  urgência  que  demanda 
risco  imediato  de  vida,  portanto  dentro  da  cobertura 
prevista em qualquer plano de saúde, como acentua a Lei 
nº  9.656/98.  Somado  aos  princípios  constitucionais 
derivados  da  dignidade da pessoa humana,  implica  na 
vedação  de  imposição  de  observância  a  período  de 
carência  para  consultas,  internações,  procedimento  e 
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exames; II Réu que não nega a prestação dos serviços 
médico-hospitalares, e nem se recusa ao pagamento de 
parte do atendimento, desde que o plano de saúde arque 
com  a  parte  que  lhe  é  devida.  RECURSO  PROVIDO. 
(TJSP;  APL  0111673-56.2009.8.26.0010;  Ac.  7505274; 
São  Paulo;  Vigésima  Câmara  de  Direito  Privado;  Relª 
Desª  Maria  Lúcia  Pizzotti;  Julg.  07/04/2014;  DJESP 
30/04/2014).

Dessa  forma,  como  o  contrato  foi  firmado  pelas  partes  em 

23.03.2011 e o encaminhamento do Autor para o Hospital da UNIMED somente 

se deu em 29.04.2011, inadmissível, na hipótese, a negativa da operadora do 

plano  de  saúde  em  fornecer  o  tratamento  de  urgência  solicitado,  sob  o 

fundamento de ter que aguardar o término do período de carência contratual de 

cento  e  oitenta  dias,  porquanto  frustra  a  legítima  expectativa  gerada  no 

consumidor no momento da contratação, razão pela qual a sentença recorrida 

não merece quaisquer reparos nesse ponto.

Assim sendo,  reconhecida  a  ilegalidade  e  a  abusividade  da 

negativa  de  internação,  por  conseguinte,  deve  a  UNIMED  promover  o 

ressarcimento das despesas efetivadas pelo Promovente para o custeio de seu 

tratamento médico.

INDENIZATÓRIA.  CONSUMIDOR.  PLANO DE SAÚDE. 
Prazo  de  carência  que  não  se  aplica  nos  casos  de 
procedimentos de urgência ou emergência. Artigo 35-c da 
Lei  nº 9.656/98.  Cesariana antecipada.  Reembolso das 
despesas  com  o  procedimento.  Sentença  confirmada. 
Recurso  desprovido.  (TJRS;  RecCv  43149-
36.2012.8.21.9000;  Porto  Alegre;  Terceira  Turma 
Recursal  Cível;  Rel.  Des.  Cleber  Augusto  Tonial;  Julg. 
24/04/2014; DJERS 29/04/2014).

Por tais razões,  PROVEJO a Apelação Cível  interposta pelo 

Autor, impondo à Promovida a obrigação de reembolsar os R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) pagos pelo Promovente, acrescidos de correção monetária e juros. 

Por  outro  lado,  DESPROVEJO o  recurso   manejado  pela  UNIMED João 

Pessoa.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  da 
relatora,  Excelentíssima  Senhora  Dra.  Vanda  Elizabeth  Marinho (Juíza 

6



Apelação Cível nº 0018738-73.2011.815.2001

convocada  para  substituir  o  Des.  Leandro  dos  Santos),  os  Excelentíssimos 
Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque e  José 
Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 29 de julho de 2014.

Juíza convocada VANDA ELIZABETH MARINHO
Relatora
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