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GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0040738-67.2011.815.2001.
ORIGEM: 2ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o  Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
APELANTE: Iêda Carneiro de Araújo.
ADVOGADO: Paulo Wanderley Câmara.
APELADO: Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico.
ADVOGADO: Luiz Augusto da Franca Crispim Filho, André Luiz Cavalcanti Cabral, Felipe Ribeiro
Coutinho Gonçalves da Silva, Marcelo Weick Pogliese e outros.

EMENTA:  APELAÇÃO.  OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER.  PLANO  DE
SAÚDE.  PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO.  COBRANÇA  A  TÍTULO  DE
COPARTICIPAÇÃO.  TAXA  DEVIDA  APENAS  NOS  PROCEDIMENTOS
DE NATUREZA AMBULATORIAL. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE
ANESTESIA  E  DE  PERMANÊNCIA  DA  PACIENTE  EM  UNIDADE
HOSPITALAR  POR  PRAZO  SUPERIOR  A  DOZE  HORAS.
PROCEDIMENTO  DE  NATUREZA  HOSPITALAR.   RESOLUÇÃO
NORMATIVA  N.º  211,  DA  ANS  –  AGÊNCIA  NACIONAL  DE  SAÚDE.
COBRANÇA INDEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO
RECURSO.

1.  É  devido  pelo  usuário  de  plano  de  saúde,  na  modalidade  coparticipação,  o
percentual sobre os serviços de natureza médico-hospitalar expressamente indicados
no contrato.

2.  Limitando-se o contrato a  estabelecer  a  cobrança a título de coparticipação nas
consultas  em  consultório  e  pronto-socorro,  nos  exames  e  todos  os  demais
serviços/procedimentos realizados em regime ambulatorial,  não poderá a operadora
exigir  do  usuário  qualquer  cobrança  a  este  título  nos  procedimentos  de  natureza
hospitalar, assim definidos pela Agência Nacional de Saúde.

3. Apelo provido.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º 0040738-67.2011.815.2001, em que figuram como Apelante Iêda Carneiro
de  Araújo  e  como  Apelada a  Unimed  João  Pessoa  –  Cooperativa  de  Trabalho
Médico.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e dar-lhe provimento.



VOTO.

Iêda Carneiro de Araújo interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Cível  da Comarca desta Capital, f.182/185,  nos autos da Ação de
Obrigação  de  Não  Fazer  por  ela  ajuizada em  face  da  Unimed  João  Pessoa  –
Cooperativa de Trabalho Médico, que julgou improcedente o pedido, condenando-a
ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, suspensa
a  exigibilidade  em  observância  ao  disposto  no  art.  12,  da  Lei  n.º  1.060/50,  ao
fundamento de que existe previsão expressa da coparticipação no plano contratado,
sendo, no seu entender, legítima a cobrança efetuada pela Ré, ora Apelada.

Em  suas  razões,  f.  187/198,  a  Apelante  afirmou  que  foi  submetida  a
procedimento cirúrgico, denominado “rizotomia percutânea por seguimento”, sendo-
lhe cobrado pela Apelada o valor de R$ 2.277,27 a título de coparticipação, sob a
alegação de que se trata de um procedimento de caráter ambulatorial.

Sustentou que contratou um plano na modalidade coparticipação, o qual prevê
a  cobrança  de  valores  a  este  título  apenas  para  os  procedimentos  de  caráter
ambulatorial,  ou seja, as despesas inerentes a consultas, exames e demais serviços
realizados em regime ambulatorial, não estando incluídos os procedimentos cirúrgicos
e as internações.

Asseverou que foi submetida a um procedimento de caráter hospitalar,  sob
efeito de anestesia, e que a Resolução Normativa n.º 211 da ANS, em seu Anexo,
incluiu o procedimento a que fora submetida no capítulo destinado a procedimentos
cirúrgicos e invasivos.

Alegou  que,  ainda  que  fosse  considerada  legítima  a  cobrança  de
coparticipação para o procedimento realizado, no caso, deveria ser declarada a sua
ilegalidade, haja vista que não foi informada de que o seu plano não cobriria referido
procedimento, tampouco do valor que lhe seria cobrado, restando, no seu entender,
violado o direito de informação.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e
julgado procedente o pedido para que a Ré, ora Apelada, se abstenha de efetuar a
cobrança a título de coparticipação na sua mensalidade.

Contrarrazoando, f. 200/207, a Apelada alegou que referida cobrança estaria
amparada  em cláusula  contratual  e  na  própria  Lei  n.º  9.656/98,  que  autorizam a
cobrança de coparticipação no plano contratado pela Apelante.

Afirmou  que  o  procedimento  realizado  na  Apelante  é  de  natureza
ambulatorial,  ao  argumento  de  que  não  houve  a  utilização  de  anestesia  ou  de
UTI/CTI, e a sua permanência no ambiente hospitalar foi inferior a doze horas.

Requereu, ao final, o desprovimento do Recurso.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Parecer,  f.  115/118,  opinando  pelo
provimento do Recurso para que o pedido seja julgado procedente, ao argumento de



que é indevida a cobrança efetuada pela Apelada, por não haver previsão contratual
para a cobrança de coparticipação nos procedimentos cirúrgicos.

É o relatório.

Conheço do Recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

O  Juízo  julgou  improcedente  o  pedido  de  declaração  de  ilegalidade  de
cobrança a título de coparticipação na mensalidade do plano de saúde da Apelante, ao
fundamento de que existe previsão expressa no contrato no sentido de que o usuário
deve arcar com percentual relativos aos custos do serviço utilizado do plano de saúde,
sendo, no seu entender, legítima a cobrança efetuada.

A  Apelante,  por  sua  vez,  se  insurge  contra  a  cobrança  a  título  de
coparticipação, ao argumento de que o procedimento a que fora submetida não estaria
incluído no rol dos procedimentos elencados no contrato como sujeitos a este tipo de
cobrança.

Conforme se verifica do contrato celebrado entre as partes, f. 121:

Os atendimentos serão realizados mediante coparticipação segundo o seguinte critério:

Os atendimentos serão realizados mediante coparticipação de 20% (vinte por cento) do
custo das consultas em consultório e pronto-socorro, e 30% (trinta por cento) sobre
todos os exames e de todos os demais serviços/procedimentos realizados em regime
ambulatorial,  incluindo os  eventuais  gastos  com materiais,  medicamentos,  diárias  e
taxas.

Constata-se, portanto, que os procedimentos sujeitos a coparticipação seriam
as  consultas  em  consultório  e  pronto-socorro,  os  exames  e  todos  os  demais
serviços/procedimentos  realizados  em  regime  ambulatorial,  incluindo  eventuais
gastos com materiais, medicamentos, diárias e taxas.

A  legalidade  da  cobrança  de  coparticipação,  segundo  defende  a  própria
Apelada, em suas contrarrazões, f. 204, está sujeita à verificação de se o procedimento
realizado na Apelante é de natureza ambulatorial, haja vista a proibição de cobrança a
este título nos procedimentos de caráter hospitalar.

A Resolução Normativa n.º 211/2010 da ANS – Agência Nacional de Saúde,
acostada às f. 57/71, em seus arts. 17 e 18, define o plano ambulatorial e o plano
hospitalar:

Art. 17. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório
ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde,
não  incluindo  internação  hospitalar  ou  procedimentos  para  fins  de  diagnóstico  ou
terapia  que,  embora  prescindam  de  internação,  demandem  o  apoio  de  estrutura
hospitalar por período superior a 12 (doze) horas, ou serviços como unidade de terapia
intensiva e unidades similares, observadas as seguintes exigências […]

Art.  18.  O  Plano  Hospitalar  compreende  os  atendimentos  realizados  em  todas  as
modalidades  de  internação  hospitalar  e  os  atendimentos  caracterizados  como  de



urgência  e  emergência,  conforme  Resolução  específica  vigente,  não  incluindo
atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado
o disposto no inciso X deste artigo, observadas as seguintes exigências […]

Importante salientar que a Resolução supramencionada, em vigor à época do
ajuizamento  da  presente  ação,  foi  revogada  pela  Resolução  n.º  338/2013,
posteriormente revogada pela Resolução n.º  387/2015, que, em seus arts.  21 e 22,
manteve a redação dos dispositivos acima mencionados. 

Tem-se,  desta  forma,  que  o  procedimento  para  ser  caracterizado  como
ambulatorial  e,  portanto,  sujeito  a  coparticipação,  não  pode  incluir  internação
hospitalar  ou  procedimentos  para  fins  de  diagnóstico  ou  terapia  que,  embora
prescindam de  internação,  demandem o apoio  de  estrutura  hospitalar  por  período
superior a 12 (doze) horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades
similares.

Da simples análise dos documentos apresentados pelas partes, verifica-se que,
diferentemente  do  alegado  pela  Apelada,  o  procedimento  realizado  na  Apelante
demandou o apoio de estrutura hospitalar, haja vista a necessidade de utilização de
anestesia,  conforme se verifica  da  cobrança de “taxa  de sala  de recuperação pós-
anestésico”, constante no Demonstrativo de Serviços Faturados, f. 128, bem como a
necessidade de permanência da paciente na unidade hospitalar por prazo superior a
doze horas, segundo a “Guia de Resumo de Internação”, f. 139, onde consta que o
intervalo de tempo entre a hora da internação e a da saída da paciente foi superior ao
prazo estipulado para os procedimentos ambulatoriais.

Considerando que o procedimento realizado na Apelante não possui natureza
ambulatorial,  impõe-se  a  exclusão  da  cobrança  efetuada  pela  Apelada  a  título  de
coparticipação.

Corroborando com o entendimento acima invocado, julgado do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul1.

Posto isso,  em harmonia com o Parecer Ministerial, dou provimento ao
Recurso para julgar procedente o pedido, determinando que seja excluída da
mensalidade do Plano de Saúde da Autora, ora Apelante, a cobrança a título de
coparticipação, no valor de R$ 2.277,27, e, por consequência, inverto o ônus da
sucumbência,  condenando  a  Apelada  ao  pagamento  das  custas  e  honorários

1APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA.  PLANO  DE  SAÚDE.  ALEGAÇÃO  DE
ATENDIMENTO AMBULATORIAL. PREVISÃO CONTRATUAL DE CO-PARTICIPAÇÃO. Em
que  pese  exista  previsão  contratual  de  co-participação  do  segurado  em  caso  de  atendimento
ambulatorial,  no  caso  dos  autos  houve  internação,  conforme  anotação  constante  em  ficha  de
atendimento. Ademais, o segurado permaneceu no ambiente hospitalar por mais de doze horas, tendo,
ao cabo, recebido "alta hospitalar". Por conseguinte, é inexigível a quantia a título de co-participação,
pois o caso foi de internação hospitalar, para o qual não há discussão sobre a responsabilidade da ré em
suportar  a  totalidade  dos  custos.  Sentença  reformada.  DERAM  PROVIMENTO  AO  APELO.
(Apelação Cível Nº 70045504669, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel
Dias Almeida, Julgado em 23/11/2011).



advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 85, §2º,2 do Código de Processo Civil.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 30 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida

Juiz convocado - Relator

 

2Art. 85. […] § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.


