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PRELIMINAR.  PERDA  DO  OBJETO  POR
INADIMPLEMENTO  CONTRATUAL.  SUSPENSÃO
OU RESCISÃO CONTRATUAL EM PERÍODO DE
INTERNAÇÃO.  VEDAÇÃO.  INTERESSE
PROCESSUAL  MANTIDO.  REJEIÇÃO  DA
QUESTÃO PRÉVIA.

- É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato,
em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação
do titular (art. 13, III, da Lei 9.656/98), situação esta que
ocorreu através da antecipação de tutela concedida às fls.
180/181-v, quando o autor foi internado e deu início ao seu
tratamento.

-  A ausência  ou atraso  de pagamento,  pelo demandante,
não  tem  a  capacidade  de  induzir  o  desfazimento
automático  do  contrato  durante  o período de  internação,
permanecendo o interesse processual no prosseguimento da
ação, já que existe a necessidade, utilidade e adequação na
pretensão  de  que  seja  concluído  o  tratamento  da
dependência  química  requerido  na  inicial,  na  forma
pleiteada.

APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  COM  NULIDADE  DE
CLÁUSULA  CONTRATUAL.  PLANO  DE  SAÚDE.
AUTOR  ACOMETIDO  DE  DEPENDÊNCIA
QUÍMICA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO  DE
URGÊNCIA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NÃO
COMPROVAÇÃO  DE  EXISTÊNCIA  DE  CLÍNICA
CREDENCIADA  HABILITADA  PARA



REALIZAÇÃO        DO          TRATAMENTO
DO
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SEGURADO. LIMITAÇÃO DE COBERTURA.  VIOLAÇÃO
AO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
ABUSIVIDADE  CARACTERIZADA.  CUSTEIO  DAS
DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS DA EMPRESA PROMOVIDA.
PRECEDENTES  DESTA  CORTE  E  DOS  TRIBUNAIS
PÁTRIOS.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

- Se a pretensão dos planos médicos é agir de forma complementar
ao sistema de saúde nacional, onde para isso, inclusive, cobram um
valor  considerável  de  seus  segurados,  devem  também  atuar  de
forma global no trato da matéria, sem exclusão desse ou daquele
tratamento  à  enfermidade,  assumindo  os  riscos  próprios  de  sua
atividade.

-  Afigura-se evidente  a  abusividade da negativa  da cobertura de
tratamento  de  dependente  químico,  por  malferir  o  equilíbrio  do
contrato  ao  deixar  a  empresa  em vantagem exagerada  frente  ao
consumidor, afrontando os arts. 6º, IV, 39, V e 51, IV da Lei nº
8078/90. 

-  A  moléstia  em  questão  depende  de  tratamento  especializado,
inclusive  com  o  sistema  de  "internação  fechada".  Sem  tais
requisitos, a despesa seria inócua. 

-O  objetivo  contratual  da  assistência  médica  comunica-se,
necessariamente,  com  a  obrigação  de  restabelecer  ou  procurar
restabelecer,  através  dos  meios  técnicos  possíveis,  a  saúde  do
paciente.  Assim,  viola  os  princípios  mencionados,  qualquer
limitação  contratual  que  impeça  a  prestação  do  serviço  médico
hospitalar, na forma pleiteada. 

-  É  ônus  da  seguradora  comprovar  a  existência  de  clínica
credenciada  e  habilitada  para  a  realização  do  tratamento  em
questão, por isso, como não o fez até a presente data, devida é a
manutenção da internação em clínica não credenciada.

V I S T O S, relatados e discutidos os autos acima referenciados,

A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
da Paraíba, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR E DESPROVER O RECURSO. 

RELATÓRIO

Daniel  Pereira Brito,  devidamente  qualificado nos autos,  representado por sua
genitora, Maria da Conceição Isidio Brito, moveu “AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO
DE  FAZER  COM  NULIDADE  DE  CLÁUSULA  CONTRATUAL  COM  PEDIDO  DE
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ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COM LIMINAR”  contra a  SUL AMÉRICA COMPANHIA
DE SEGURO SAÚDE,  igualmente  qualificada,  alegando,  em síntese,  que  em decorrência  de
dependência química de substâncias lícitas (álcool) e ilícitas (maconha, cocaína e crack), CID 10 F
19, o autor necessitou ser internado em caráter de urgência, havendo negativa  por parte do plano de
saúde, motivo pelo qual requer o custeio do tratamento, já em curso desde o dia 03/09/2013, junto à
Clínica Especializada Nova Aliança, até o dia de sua alta.

Liminar deferida no sentido de “determinar que o plano promovido assegure em 24
horas a realização do tratamento já em curso pelo conveniado, desde o dia 03/09/2013, junto à
Clínica Especializada Nova Aliança, descrita na exordial, pelo prazo ali requerido(...)” - fls. 181-
v.

Com  o  advento  da  sentença  (fls.  193/195-v),  o  juízo  a  quo confirmou  a  tutela
antecipada,  decidindo  pela  procedência  parcial  do  pleito  exordial,  para  “determinar  que  a
promovida custeie  o  tratamento  do promovente  já  em curso,  desde o  dia  03/09/2013,  junto  à
Clínica Especializada Nova Aliança, até o dia de sua alta, sob pena de multa diária no valor de R$
1.000,00 (mil reais), até o limite máximo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).”

Às  fls.  202/226,  o  plano  de  saúde  interpôs  apelação  cível,  suscitando,
preliminarmente,  que  a  parte  autora  deixou  de  adimplir  as  prestações  do  seguro  saúde,  tendo
ocorrido, portanto, a perda do objeto.

No mérito,  defende que  o tratamento  requerido  na exordial  não  está  previsto  no
contrato, bem como que a clínica em que o promovente deseja realizar o tratamento não é hospital e
não é credenciada junto à promovida, pelo que está fora da cobertura prevista em lei. Menciona
ainda que há inúmeras  denúncias  de maus tratos a  pacientes  envolvendo o estabelecimento  em
questão.

Ao  final,  requereu  o  provimento  do  recurso,  no  sentido  de  que  seja  julgado
improcedente o pedido formulado na exordial.

Contrarrazões não apresentadas, conforme atesta a certidão de fls. 

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  inacolhimento  da
prefacial, bem como pelo desprovimento da apelação cível - fls. 248/257.

Processo enviado ao Núcleo de Conciliação  deste  Tribunal,  a  fim de se tentar  a
composição amigável entre as partes, a qual restou frustrada (vide termo às fls. 265).

É o relatório.

VOTO

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Inicialmente, o apelante levantou a preliminar de perda do objeto por inadimplência
do  pacto  celebrado  entre  as  partes,  aduzindo  que,  desde  dezembro  de  2014  o  demandante
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descumpre a obrigação de efetuar o pagamento das prestações do plano de saúde, reiterando os
termos da petição protocolada às fls. 198.

Importante  registrar que,  analisando o documento apresentado às fls. 199, não se
pode concluir pela ausência de pagamento a partir do mês de dezembro de 2014, eis que só existem
na planilha os valores vencidos e pagos até novembro de 2014. Entretanto,  da análise pode ser
verificado atrasos no adimplemento superiores aos 60 (sessenta) dias determinados em lei.

Apesar disso, é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer
hipótese, durante a ocorrência de internação do titular (art. 13, III, da Lei 9.656/98), situação esta
que  ocorreu  através  da  antecipação  de  tutela  concedida  às  fls  180/181-v,  quando  o  autor  foi
internado e deu início ao seu tratamento.

Dessa  forma,  a  ausência  ou  atraso  de  pagamento,  pelo  demandante,  não  tem  a
capacidade  de induzir  o  desfazimento  automático  do contrato  durante  o período de internação,
permanecendo  o  interesse  processual  no  prosseguimento  da  ação,  já  que  existe  a  necessidade,
utilidade e adequação na pretensão de que seja concluído o tratamento da dependência química
requerido na inicial, na forma pleiteada.

Por essas razões, rejeito a questão prévia suscitada no apelo.

DO MÉRITO

Conforme  visto  e  consta  dos  autos,  o  autor,  dependente  químico  de  substâncias
lícitas (álcool) e ilícitas (maconha, cocaína e crack), portador do CID 10 F 19 (fls.32), é segurado
do plano médico apelante e necessitou de internação de urgência, havendo negativa por parte da
empresa  médica,  motivo  pelo  qual  requereu  o  custeio  do  tratamento,  já  em curso  desde  o dia
03/09/2013, junto à Clínica Especializada Nova Aliança, até o dia de sua alta.

O Magistrado de base,  em sede de sentença,  confirmou a liminar  e decidiu  pela
procedência parcial do pleito exordial, para “determinar que a promovida custeie o tratamento do
promovente já em curso, desde o dia 03/09/2013, junto à Clínica Especializada Nova Aliança, até o
dia de sua alta, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite máximo
de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).” -  fls. 193/195-v.

Pois bem. Importante registrar, inicialmente, que a vida é o bem maior do cidadão e
deve  estar  protegida  acima  de  todos  os  outros  direitos,  inclusive,  amparada  por  garantias
constitucionais e pelo Código de Defesa do Consumidor.

O consumidor, ao aderir ao plano de saúde, o faz na convicção e certeza de que, na
infelicidade de adoecer, será atendido com os cuidados específicos que exigem a moléstia que o
acomete.

A seguradora,  por  sua  vez,  que  se  obriga  por  conta  própria  ao  cumprimento  do
contrato,  agiu  de  forma  negligente  ao  receber  prêmio  e  não  prestar  o  serviço  esperado  pelo
contratante.
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Outrossim, nos últimos anos, a deficiência no atendimento médico da rede pública
brasileira estimulou o advento de inúmeras instituições particulares prestadoras de serviço de saúde,
seja com ou sem fins lucrativos.

Oportuno destacar,  também,  que  todas  essas  empresas  ou entidades  cobram uma
mensalidade e oferecem ao cliente diversos planos, cada um deles com serviços e preços diferentes.
Dito isto,  tem-se que o CDC tem como objetivo impedir  a formulação de contratos  lesivos  ao
consumidor, devido a sua posição de hipossuficiência na relação.

Quando  o  mencionado  diploma  fala  em  hipossuficiência,  não  está  se  referindo
exclusivamente à posição econômica ou financeira do segurado, mas a sua inexperiência diante dos
aspectos  técnicos  que  envolvem a  avença.  Isso  se  reforça,  mais  ainda,  com o  surgimento  dos
contratos  de  adesão,  onde  cláusulas,  estabelecidas  previamente,  são  colocadas  diante  do
consumidor, que muitas vezes não possui outra opção a não ser concordar com tais normas, mesmo
que estas venham a lhes causar prejuízos futuros.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 51, inciso IV, conferiu nulidade de
pleno direito a dispositivo contratual referente a fornecimento de produtos e serviços que coloquem
o consumidor  em desvantagem exagerada  na  relação  de  consumo.  São  as  chamadas  cláusulas
abusivas, que vêm sendo coibidas pelo Judiciário em defesa do segurado, que na maioria das vezes
encontra-se em situação desfavorável.

Embora muitos  sejam os aborrecimentos  causados por tais  empresas,  a nossa Lei
vigente e as regulamentações que versam sobre essa matéria estão a auxiliar o cidadão, consumidor,
que sendo a parte mais frágil desses contratos, quase sempre leoninos, acabam como verdadeiras
vítimas de práticas reiteradamente mercantilistas, que põem em desconfiança a própria política de
saúde de nossa pátria. 

O  art.  1º  da  Resolução  nº  1.401/93,  do  Conselho  Federal  de  Medicina,  que
preconizou o art. 10 da Lei nº 9.656/98, já levantava a questão acerca das cláusulas restritivas de
cobertura:

“As  empresas  de  seguro-saúde,  empresas  de  medicina  de  grupo,
cooperativas de trabalho médico,  ou outras,  que atuem sob forma de
prestação  direta  ou  intermediação  dos  serviços  médico-hospitalares,
estão  obrigadas  a  garantir  o  atendimento  a  todas  as  enfermidades
relacionadas  no  Código  Internacional  de  Doenças  da  Organização
Mundial de Saúde, não podendo impor restrições quantitativas ou de
qualquer outra natureza”. (grifo meu).

O contrato de seguro cuida do amparo à saúde de quem o pactua, na medida em que
fornece,  ao  segurado,  os  meios  concretos  e  imprescindíveis  existentes  no  ambiente  médico-
hospitalar para tratá-lo e muitas vezes curá-lo. 

Nesse ponto da discussão, é pertinente lembrarmos que a saúde de um indivíduo não
deve ser avaliada por meios econômicos, especialmente quando for verificada a complexidade de
algumas doenças, como no caso em tela, onde a moléstia que acometeu o ora apelado necessita de
internação em clínica especializada, o que encarece o tratamento a ser pago pelo plano de saúde,
porém, este não poderá medir esforços para solucionar o problema do segurado.

Aluizio Bezerra Filho
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Ora, o art. 199 e seu § 1º, da Constituição Federal, assevera:

“Art. 199. A assistência à saúde é livre a iniciativa privada.
§  1º  As  instituições  privadas  poderão  participar  de  forma
complementar  do  sistema  único  de  saúde,  segundo  diretrizes  deste,
mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos”.

Portanto, se a pretensão dos planos dessa área é de agir de forma complementar ao
sistema  de  saúde  nacional  onde,  para  isso,  inclusive,  cobram  um  valor  considerável  de  seus
associados, é seu dever atuar de forma global no trato da vida, bem mais precioso, sem exclusão
dessa ou daquela enfermidade ou tratamento, assumindo os riscos próprios de sua atividade.

A jurisprudência desta Corte de Justiça e dos Tribunais Pátrios têm entendido nesse
sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  PLANO  DE  SAÚDE.
SOLICITAÇÃO  DE  INTERNAÇÃO  PARA  TRATAMENTO  DE
DEPENDENTE  QUÍMICO.  NEGATIVA  DA  SEGURADORA.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  ALEGADA  A
AUSÊNCIA  DE  COBERTURA  CONTRATUAL.  INOCORRÊNCIA.
ABUSIVIDADE.  APLICAÇÃO  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR. DANOS  MORAIS.  CONFIGURAÇÃO.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  OBSERVÂNCIA  DO  PRINCÍPIO  DA
RAZOABILIDADE.  MANUTENÇÃO  DO  VALOR.  NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.  Afigura-se evidente a abusividade da
negativa  da  cobertura  de  tratamento  de  dependente  químico,  por
malferir  o equilíbrio do contrato ao deixar a empresa em vantagem
exagerada frente ao consumidor, afrontando os arts. 6º, IV, 39, V e 51,
IV da Lei nº 8078/90. 2. A abusividade também decorre de ofensa ao
objeto da avença, pois, em sendo uma contratação com vistas à; saúde
do segurado, se não realizada a internação, comprometida estaria a sua
própria vida.  ”  (tjba; rec.  116627-1/2007-1; terceira turma recursal;
relª juíza josefa cristina tomaz Martins kunrath; djba 14/09/2009). O
dano moral tem por objetivo representar para a vítima uma satisfação
moral, uma compensação pelo dano subjetivo e, também, desestimular
o  ofensor  da  prática  futura  de  atos  semelhantes,  deste  modo,  o
quantum indenizatório deve ser fixado analisandose a repercussão dos
fatos, amparando-se nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJPB;  AC  200.2011.037253-5/001;  Terceira  Câmara  Especializada
Cível; Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides; DJPB 06/06/2013;
Pág. 11) Grifo nosso

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  1)  INTERNAÇÃO  COMPULSÓRIA.
PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO PROCESSO DE INTERDIÇÃO. 2)
TRATAMENTO QUÍMICO.  OBRIGAÇÃO DE O PLANO DE SAÚDE
CUSTEÁ-LO.  NECESSIDADE  DE  O  ESTABELECIMENTO
RESPONSÁVEL  PELA  TERAPIA  SER  RECONHECIDO  PELO
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CONSELHO  FEDERAL  DE  MEDICINA.  3)  POSSIBILIDADE  DE
REALIZAÇÃO  DO  TRATAMENTO  EM  ESTABELECIMENTO  NÃO
CONVENIADO  AO  PLANO  DE  SAÚDE,  EM  SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS.  PRECEDENTE  DO  STJ.  4)  RECURSO
PARCIALMENTE  PROVIDO. 1.  Não  há  na  legislação  de  regência
qualquer dispositivo que condicione a internação compulsória à prévia
interdição  do  dependente  químico,  sendo  suficiente  a  realização  de
perícia  médica  que  comprove  a  dependência,  a  necessidade  do
tratamento  e  os  motivos  da  internação  (lei  nº  10.216/01). (tjmg.
Apelação  cível  nº  1.0324.12.015859-2/001.  Relator:  des.  Geraldo
Augusto. Dje: 02/07/2013). 2. É obrigação do plano de saúde custear a
internação para tratamento de dependente químico, devendo a clínica
responsável  pela  terapia  ser  reconhecida  pelo  conselho  federal  de
medicina. 3. Reembolso de despesas efetuadas por usuário do plano de
saúde com internação em hospital não conveniado. Artigo 12, inciso
VI,  da  Lei  nº  9.656/98.  Ressarcimento  admitido  apenas  em  casos
excepcionais:  situação  de  urgência  ou  emergência,  inexistência  de
estabelecimento credenciado no local e/ou impossibilidade de utilização
dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada,
entre outros. (stj. AGRG no aresp: 108198 SP 2011/0244259-1, relator:
ministro  marco  buzzi,  data  de  julgamento:  05/05/2015,  t4.  Quarta
turma,  data  de  publicação:  dje  12/05/2015).  4.  Recurso  provido
parcialmente.  (TJPB;  AI  0002261-22.2015.815.0000;  Relª  Desª  Maria
das Neves do Egito de A. D. Ferreira; DJPB 25/06/2015; Pág. 5)  

CONSTITUCIONAL  E  CONSUMIDOR.  AÇÃO  DE ANULAÇÃO DE
CLÁUSULA  CONTRATUAL  COM  PEDIDO  DE  TUTELA
ANTECIPADA  E  DANOS  MORAIS.  APELAÇÃO  CÍVEL.  PLANO
DE  SAÚDE.  CONTRATO  QUE  EXCLUI  COBERTURA  PARA
RADIOTERAPIA.  TRATAMENTO  NÃO  AUTORIZADO  PELA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. CONTRATO FIRMADO
ANTERIORMENTE  À  LEI  Nº  9656/98.  IRRELEVÂNCIA.
APLICAÇÃO  DO  CDC.  ABUSIVIDADE  DA  CLÁUSULA
CONTRATUAL  RESTRITIVA  DE  DIREITO  RECONHECIDA.
SENTENÇA  MANTIDA.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  Não
bastasse a impossibilidade de ser vislumbrada a restrição ao tratamento
receitado ao autor,  cumpre registrar que em se tratando de método,
cuja  efetividade  ademais  foi  constatada  por  seu  médico  como
necessário ao tratamento do câncer, doença que não está excluída pelo
contrato celebrado,  não haveria que se falar em qualquer restrição,
pois  não  pode,  em  hipótese  alguma,  ser  o  paciente  impedido,  por
limitação do contrato, de receber o adequado tratamento para doença
contemplada pelo plano. (TJPB; AC 001.2008.022.281-1/001; Terceira
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Genésio Gomes Pereira Filho;
DJPB 31/05/2012; Pág. 5) Grifei.

CONVÊNIO MÉDICO. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL
E  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  APLICAÇÃO  DO  CÓDIGO  DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO DAS SÚMULAS
NºS  469  E  302  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  E  DA
SÚMULA  Nº  96,  DESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA.  TRATAMENTO
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PSIQUIÁTRICO.  DEPENDENTE  QUÍMICO.  NECESSIDADE  DE
INTERNAÇÃO E  TRATAMENTO ESPECIALIZADO,  INCLUSIVE
COM SISTEMA DE "INTERNAÇÃO FECHADA". TRATAMENTO
PRESCRITO POR MÉDICO PSIQUIATRA.  DEFESO  AO PLANO
DE  SAÚDE  QUESTIONAR  O  TRATAMENTO  MÉDICO.
SENTENÇA  MANTIDA.  RECURSO  NÃO  PROVIDO. Ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual e de obrigação de fazer,
movida contra operadora de plano de saúde. Decisão de procedência,
em primeiro grau. Autor que padece de psicopatologia grave, consistente
em  dependência  química  decorrente  do  consumo  de  múltiplas
substâncias  entorpecentes,  necessitando  de  tratamento  médico-
hospitalar. Negativa de cobertura. Interpretação das Súmulas nºs 469 e
302 do Superior Tribunal de Justiça, bem como da Súmula nº 96 desta
Corte de Justiça. Contrato prevê cobertura de internação para "hospital
geral". Moléstia depende de tratamento especializado, inclusive com o
sistema de "internação fechada". Sem tais requisitos, a despesa seria
inócua.  O  objetivo  contratual  da  assistência  médica  comunica-se
necessariamente,  com  a  obrigação  de  restabelecer  ou  procurar
restabelecer, através dos meios técnicos possíveis, a saúde do paciente.
Assim, viola os princípios mencionados, qualquer limitação contratual
que  impeça  a  prestação  do  serviço  médico  hospitalar,  na  forma
pleiteada.  Despesas  tidas  em  consequência  do  tratamento  e  dele
decorrentes, devem ser assumidas integralmente pela ré, relevância da
origem da moléstia. O tratamento deve ser feito, independentemente de
considerações  éticas,  morais  ou  religiosas.  O  doente  tem  direito  à
assistência  médica  contratada.  Recurso  não  provido.  (TJSP;  APL
0328273-04.2009.8.26.0000; Ac. 7177655; São Paulo; Quinta Câmara
de Direito Privado; Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz; Julg. 13/11/2013;
DJESP 28/11/2013) Grifo nosso.

Da  mesma  forma  que  certas  moléstias  não  devem  ser  excluídas  da  cobertura
contratual, os tratamentos, exames e procedimentos cirúrgicos a que o paciente deve se submeter,
bem como materiais e medicamentos necessários para tais fins, sob hipótese alguma poderão ser
limitados, seja na abrangência ou no tempo necessário para seu cumprimento. 

Diante disto, e do que foi considerado em todo este tópico, não resta qualquer dúvida
acerca da ilegalidade das limitações citadas no recurso apelatório, uma vez que está cerceando o
direito à saúde do beneficiário.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, a exemplo da decisão abaixo colacionada,
do Superior Tribunal de   Justiça:

 
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
PROCESSUAL  CIVIL.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC.  NÃO
OCORRÊNCIA. PLANO  DE  SAÚDE.  LIMITAÇÃO  DE
INTERNAÇÃO.  TRATAMENTO  PSIQUIÁTRICO.
COPARTICIPAÇÃO APÓS O TRIGÉSIMO DIA DE INTERNAÇÃO.
ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. NULIDADE. SÚMULA N. 83 DO
STJ.  1.  Afasta-se  a alegada violação do art.  535 do CPC quando o
acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de
declaração,  dirime,  de  forma  expressa,  congruente  e  motivada,  as
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questões  suscitadas  nas  razões  recursais.  2.  É  nula  a  cláusula  em
contrato  de  plano  de  saúde  que  limita  o  tempo  de  cobertura  para
internação psiquiátrica, estabelecendo coparticipação após o trigésimo
dia  de  internação.  3.  Não  se  conhece  do  Recurso  Especial  pela
divergência  quando  a  orientação  do  tribunal  se  firmou  no  mesmo
sentido da decisão recorrida.  4.  Agravo regimental  desprovido. (STJ;
AgRg-AREsp 737.982; Proc. 2015/0161674-7; DF; Terceira Turma; Rel.
Min. João Otávio de Noronha; DJE 01/12/2015) Grifo nosso.

AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PLANO  DE  SAÚDE.
TRATAMENTO  PSIQUIÁTRICO.  INTERNAÇÃO.  RECUSA.  DANO
MORAL. 1. Violação do art. 535 do CPC. Omissão não configurada. 2.
Plano de saúde. Cláusula contratual limitadora do tempo de internação
psiquiátrica.  Nulidade.  Súmula  nº  83/STJ.  3.  Ato  ilícito  e  dever  de
indenizar.  Revisão.  Impossibilidade.  Súmula n.  7/STJ.  4.  Dano moral.
Revisão  do  valor.  Impossibilidade.  Súmula  nº  7/STJ.  5.  Agravo
improvido. (STJ; AREsp 697.913; Proc. 2015/0091659-8; RJ; Terceira
Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 29/05/2015) Grifo nosso.

Dito isso, e tendo por pertinentes as ponderações da Ilustre Procuradora de Justiça
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, acerca da discussão em pauta, colaciono trecho elucidativo do
parecer ministerial lançado às fls. 248/257, nos termos a seguir:

“ (…) Não merece acolhida, tampouco, o argumento de que o art. 12
da Lei nº 9.656/98 exclui expressamente o tratamento de dependente
químico  em  clínica  terapêutica,  eis  que  o  referido  dispositivo  tão
somente  estabelece  um  rol  de  exigências  mínimas  na  oferta  pelas
operadoras de planos de saúde, seja na modalidade ambulatorial, seja
na modalidade hospitalar – não fazendo em nenhum momento menção
à  internação  nos  moldes  da  que  aqui  se  discute  (isto  é,  em
estabelecimento  não  hospitalar),  muito  menos  para  excluí-la,  sendo
cabível  inclusive  reembolso  de  despesas  realizadas  pelo  consumidor
quando cobertas pelo contrato realizado com a seguradora.
(…)
Sob esse aspecto, vale destacar que o próprio contrato celebrado entre
as partes, em sua cláusula 4.7B (fls. 118) prevê internação hospitalar
para  tratamento  por  dependência  química   (embora  leoninamente
limitada no tempo, o que não prevalece diante do teor da Súmula nº 302
do STJ).
Com relação ao local  de internação,  o contrato prevê internação em
“hospital-geral”. Não se sabe qual a extensão de tal expressão. Hospital
Geral  pressupõe que seja estabelecimento hospitalar  generalista,  sem
destino específico para tratamento psiquiátrico.
Ocorre  que  a  análise  do  laudo  médico  indica  a  necessidade  de
internação  em  estabelecimento  especializado  para  esse  tipo  de
tratamento.  Afinal  de  contas,  não  se  entende  como  a  internação  do
paciente com moléstia psiquiátrica  possa ser útil para o tratamento, se
não ocorrer em hospitais especializados, posto quem, no dizer do laudo
médico,  o  autor  necessita  de  “tratamento  assistido  por  equipe
multidisciplinar  composta  por  psiquiatra,  enfermagem 24h,  psicólogo
diário e terapeuta com atividades diárias” (fls. 32).
(…)
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Nessas condições, na ausência de clínicas ou hospitais credenciados
aptos a atender o autor, e não se olvidando que em nenhum momento a
apelante traz à baila qualquer estabelecimento de sua rede que possa
substituir  a  clínica  em  que  foi  realizada  a  internação,  impõe-se  a
cobertura de despesas, pela ré, quanto ao tratamento que já está sendo
prestado na clínica não credenciada.
(…)
Ademais, sob o comando da Súmula 469 do STJ e do art. 47 do CDC, a
interpretação  do  contrato  deve  ser  feita  de  forma  favorável  ao
consumidor. Não se pode, portanto, falar em negativa de tratamento ao
portador  de  um  enfermidade  grave  como  a  que  ora  se  apresenta,
apenas  em  razão  de  não  ser  o  estabelecimento  “hospital-geral”,
quando,  na  realidade,  a  clínica  em  questão  exerce  atividades
específicas  destinadas  à  assistência  psicossocial  e  à  saúde  de
dependentes químicos, conforme observado em consulta ao CNPJ da
empresa (17.814.240/0001-22) no site da Receita Federal.
Por fim, em que pese o argumento da promovida de que existe Ação
Civil Pública no Estado de Pernambuco tramitando em desfavor da filial
da Clínica localizada naquele estado, é de se destacar que não há até o
momento decisão definitiva em tal processo, que aliás sequer é referente
à  filial  em  que  foi  o  autor  internado,  devendo-se,  para  o  momento,
prestigiar a urgência que permeia o caso dos autos em detrimento de
alegações ainda não comprovadas, sendo o caso de prevalecer o direito
à vida e à saúde do autor.” (fls. 252/256) Grifo nosso.

A jurisprudência entende que é ônus da seguradora comprovar a existência de clínica
credenciada e habilitada para a realização do tratamento em questão, por isso, como não o fez até a
presente data, devida é a manutenção da internação em clínica não credenciada. Vejamos:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  Tutela  antecipada.  Plano  de  Saúde.
Pedido  de  indicação  de  rede  credenciada  para  tratamento  de
dependência  química.  Solicitação  do  segurado  não  atendida.
Tratamento  iniciado  em  clínica  especializada  não  credenciada,  às
expensas da seguradora. Presença dos requisitos do art. 273 do Código
de  Processo  Civil.  Decisão  mantida.  Recurso  desprovido. (TJSP;  AI
2246625-55.2015.8.26.0000; Ac. 9161348; Santo André; Sexta Câmara
de  Direito  Privado;  Rel.  Des.  José  Roberto  Furquim  Cabella;  Julg.
11/02/2016; DJESP 22/02/2016) Grifo nosso.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.
PLANO  DE  SAÚDE.  PRELIMINAR  DE  NÃO  CABIMENTO  DO
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  NÃO  ACOLHIDA.  PRELIMINAR
DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DEPENDENTE
QUÍMICO.  NECESSIDADE  DE  INTERNAÇÃO  E
VOLUNTARIEDADE EVIDENCIADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE
EXISTÊNCIA DE CLÍNICA CREDENCIADA HABILITADA PARA
A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DO SEGURADO. PRINCÍPIO
DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Em tese, a concessão da liminar por parte do magistrado de primeiro
grau, determinando o custeio de tratamento médico por parte do plano
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de saúde, é passível de causar à seguradora prejuízos, ainda que apenas
de ordem material, motivo pelo qual não é possível, de plano, converter
o recurso para a forma retida. 2. Cabe ao julgador, ao analisar o mérito
do agravo de instrumento, verificar qual das partes poderá sofrer lesão
de maior relevância,  caso seja concedida ou não a liminar pleiteada
pela parte autora.  3.  Os prazos processuais devem ser computados a
partir do primeiro dia útil subsequente à data de seu início (art. 184,
cpc). 4. Quando a intimação for realizada por meio de oficial de justiça,
nos termos do art. 241, II, CPC, o prazo recursal terá início na data da
juntada  do  mandado  aos  autos.  5.  Estando  evidenciada  nos  autos  a
condição de dependente químico do segurado, bem como o seu desejo de
internamento, correta foi a postura do magistrado de primeiro grau ao
determinar que a seguradora custeasse o tratamento do segurado em
clínica  especializada.  6.  Ainda que fosse  o caso  de  um internamento
involuntário,  é  duvidosa  a  legalidade/razoabilidade  da  cláusula
contratual que supostamente condiciona a internação de um dependente
químico  à  sua  própria  vontade,  sem  levar  em  consideração  laudos
médicos que apontem para a necessidade do referido tratamento. 7.  É
ônus da seguradora comprovar a existência de clínica credenciada e
habilitada para a realização do tratamento em questão, por isso, como
não o fez até a presente data, devida é a manutenção da internação em
clínica não credenciada. 8. 4. Em um juízo de cognição superficial e
em situações em que se exige uma maior cautela, como no caso dos
autos, em que o segurado, diante do seu quadro de saúde (dependência
de álcool, crack e outras drogas), corre severo risco de vida, além de
danos  psicológicos  e  sofrimento  de  sequelas,  deve-se  privilegiar  o
princípio  da  confiança  no  juiz  da  causa,  o  qual,  na  qualidade  de
responsável direto pela condução do processo e por estar mais próximo
dos  fatos  e  das  pessoas  envolvidas,  possui  melhores  condições  de
avaliar a produção da prova no decorrer da instrução processual. 9.
Recurso  improvido.  (TJPE;  AI  0008979-78.2015.8.17.0000;  Quinta
Câmara Cível; Rel.  Des. Agenor Ferreira de Lima; Julg. 11/11/2015;
DJEPE 23/12/2015) Grifo nosso.

Por essas razões, a medida que se impõe é a manutenção do tratamento indicado pelo
médico  do  promovente,  devendo  a  apelante  arcar  com  os  custos  contratados  junto  a  Clínica
Especializada Nova Aliança.

Diante  disto, rejeito  a  preliminar  levantada e  no  mérito, DESPROVEJO  O
RECURSO APELATÓRIO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto), o Excelentíssimo Desembargador
Leandro  dos  Santos  e  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti.
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Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, Dr. Herbert Douglas
Targino, Procurador 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, 28 de novembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR

J/06-R-J/14

Aluizio Bezerra Filho
13


