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ACÓRDÃO
APELAÇÃO N. 0013111-83.2014.815.2001
ORIGEM: Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE:  Geap  Autogestão  em  Saúde  (Adv.  Nelson  Wilians  Fratoni  Rodrigues  – 
OAB/PB 128.341)
APELADO: Íris Correia Lima Cariry (Adv. Edson Ulisses Mota Cometa -  OAB/PB 13.334)

APELAÇÃO. PRELIMINAR. SUPOSTA INFRAÇÃO AO PRINCÍPIO 
DA  DIALETICIDADE.  REJEIÇÃO.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER. 
PLANO DE SAÚDE. REABILITAÇÃO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. 
REALIZAÇÃO  EM  CLÍNICA  NÃO  CREDENCIADA. 
IMPOSSIBILIDADE  APENAS  QUANDO  DISPONÍVEL  SERVIÇO 
NA  REDE  INTEGRANTE  DO  PLANO.  AUSÊNCIA  DE 
DEMONSTRAÇÃO NESTE SENTIDO. ÔNUS DA OPERADORA DO 
PLANO  DE  SAÚDE.  CPC,  373,  II.  DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO.

− “[…] a repetição dos argumentos aduzidos na contestação não 
implica  em  inobservância  ao  princípio  da  dialeticidade,  nas 
hipóteses  em  que,  como  a  dos  presentes  autos,  as  razões 
apresentadas deixem configuradas a compatibilidade com os temas 
decididos na sentença e o interesse pela sua reforma” (STJ - AgRg 
no  AREsp:  335051  PR 2013/0128111-3,  Relator:  Ministro  SÉRGIO 
KUKINA,  Data  de  Julgamento:  17/12/2013,  T1  -  PRIMEIRA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2014).

- “ É pacífico na jurisprudência dos Tribunais que o Plano de Saúde tem 
o dever de ressarcir as despesas tidas pelo seu cliente quando não dispõe 
de profissionais que ofereçam "o mesmo tratamento" obtido fora da rede 
credenciada para a doença coberta pelo plano.”.1

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como 
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba,  por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar 

1 TJPR - AC 656.938-0 – Relª Desª Rosana Amara Girardi Fachin – 9ª C. Cível – j. 24/06/2010 – DJ 427.



provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de 
julgamento de fl. 202.

Relatório

Trata-se  de  apelação  interposta contra  sentença  que  julgou 
procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer proposta por  Íris Correia 
Lima Cariry em desfavor da Geap Autogestão em Saúde e da Clínica Terapêutica Vaad 
Ltda.

Na sentença, o magistrado reconheceu a preliminar de ilegitimidade 
da Clínica Terapêutica Vaad Ltda e registrou que a negativa do plano de saúde em prestar 
a assistência ao promovente é ilegal, eis que prevista contratualmente. Acrescentou que “a 
alegação  de  a  Clínica  Vaad  Ltda  não  estar  credenciada  não  tem força  suficiente  para 
desconstituir o direito da autora, sobretudo pela grave situação de dependência química 
narrada na peça inaugural”. Por estas razões, condenou a operadora do plano de saúde a 
custear o tratamento do demandante, além de custas e honorários, fixados no importe de 
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Inconformada, recorre a  Geap Autogestão em Saúde aduzindo que 
somente está obrigada a custear tratamento de saúde a seus filiados na rede credenciada,  
não  sendo  possível  permitir  que  estes  possam  escolher  livremente  onde  desejam  ser 
tratados.

Ressalta  não  ter  se  eximido  em  momento  algum  de  suas 
responsabilidades, bem assim que somente é possível a prestação do serviço ocorra em 
estabelecimento não credenciado quando houver indisponibilidade deste, o que não seria 
o  caso.  Ao  final,  pediu  o  provimento  do  recurso  para  reformar  a  sentença  e  julgar 
improcedente o pedido inicial.

Em sede de contrarrazões, a parte adversa alega preliminar de não 
conhecimento do recurso, eis que não teria atacado especificamente as razões da decisão, 
infringindo o princípio da dialeticidade. No mérito, relembra a responsabilidade objetiva 
do plano de saúde, bem assim que a recorrente não logrou demonstrar estabelecimentos 
credenciados  que  estivessem  aptos  ao  tratamento  reclamado.  Ao  final,  pediu  o  não 
conhecimento do recurso ou, acaso assim não entenda, o desprovimento da apelação.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do 
RITJPB c/c o art. 178 do CPC/2015.

É o que importa relatar. 

VOTO



Em  que  pese  esforço  do  recorrido,  suas  razões  não  convencem 
quanto à alegação de que o recurso não impugna corretamente a sentença. 

A alegação  deve  ser  rechaçada,  na  medida  em  que  o  só  fato  de 
reiterar a argumentação posta na contestação não enseja a violação sustentada pela parte. 
O que importa, em verdade, é que esses argumentos sejam suficientes para combater a 
sentença atacada, o que acontece no caso em debate. Esse, aliás, é o entendimento adotado 
pelo  STJ,  para  quem  “[…]  a  repetição  dos  argumentos  aduzidos  na  contestação  não 
implica em inobservância ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que, como a dos 
presentes autos, as razões apresentadas deixem configuradas a compatibilidade com os 
temas decididos na sentença e o interesse pela sua reforma” (STJ - AgRg no AREsp: 335051 
PR 2013/0128111-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/12/2013, 
T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2014).

Isto  posto,  rejeito  a  preliminar de  não conhecimento  do recurso  e 
passo a enfrentar o mérito do litígio posto em desate.

A controvérsia  devolvida à Corte é  simples e não merece maiores 
ilações,  cabendo  ao  colegiado  definir  se  subsiste  a  responsabilidade  da  operadora  de 
planos de saúde em custear o tratamento do recorrido em clínica não credenciada.

De início, registre-se que a recorrente não nega que tenha a obrigação 
de prestar a assistência, mas afirma que só pode fazê-lo em estabelecimento integrante de 
sua rede credenciada. Em que pese a alegação de que possui em seu corpo prestadores de 
serviço  para  reabilitação  de  dependentes  químicos,  a  recorrente  não  juntou  aos  autos 
qualquer documentação ou outro meio de prova capaz de dar sustentação a sua tese.

Neste particular, exsurge que, à improcedência do pleito, nos termos 
do ordenamento jurídico, afigura-se imprescindível a demonstração, pela recorrente, que 
possuía  agentes  credenciados  para  realizar  o  serviço  demandado  e  assegurado 
contratualmente.  Tal  raciocínio  decorre  da  regra disposta  no art.  373,  II,  do  CPC,  que 
estabelece caber ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo do direito 
do autor, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor.

Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior2: 

“No  processo  civil,  onde  quase  sempre  predomina  o  princípio 
dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse 

2 in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 18ª  ed., Forense, 1999, p. 421.



da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus 
da prova”. 

Com efeito, frise-se que referido ônus consiste na conduta processual 
exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. 
Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do 
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa 
se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que 
pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, 
fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

No  dizer  de  Kisch,  o  ônus  da  prova  vem  a  ser,  portanto,  a 
“necessidade  de  provar  para  vencer  a  causa,  de  sorte  que  nela  se  pode  ver  uma 
imposição e uma sanção de ordem processual”.3

Também é apropriada a lição de Nelson Nery Júnior, para quem:

“O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo 
ao  juiz,  quando  da  prolação  da  sentença,  proferir  julgamento 
contrário  àquele  que  tinha  o  ônus  da  prova  e  dele  não  se 
desincumbiu.”

A  jurisprudência  pátria  já  entendeu,  por  diversas  vezes,  neste 
sentido, in verbis:

“ É pacífico na jurisprudência dos Tribunais que o Plano de Saúde tem o 
dever de ressarcir as despesas tidas pelo seu cliente quando não dispõe 
de profissionais que ofereçam "O MESMO TRATAMENTO" obtido fora 
da rede credenciada para a doença coberta pelo plano.”.4 

Expostas  estas  considerações,  rejeito  a  preliminar  de  não 
conhecimento  do  recurso  e,  no  mérito,  nego  provimento  à  apelação,  mantendo 
integralmente a sentença. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar 
provimento à apelação, nos termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. 
Participaram do  julgamento  o  Exmo.  Des.  João  Alves  da  Silva,  o  Exmo.  Des.  Romero 
Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Juiz Convocado Dr. Gustavo Leite Urquiza (com 

3 apud, Kisch, p. 421.
4 TJPR - AC 656.938-0 – Relª Desª Rosana Amara Girardi Fachin – 9ª C. Cível – j. 24/06/2010 – DJ 427.



jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho).

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  José  Raimundo  de  Lima, 
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 12 de dezembro de 2016.

João Pessoa, 14 de dezembro de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


