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APELAÇÃO  E  RECURSO  ADESIVO.  PLANO  DE  SAÚDE.
PEDIDO DE REEMBOLSO INTEGRAL DE DESPESAS MÉDICO-
HOSPITALARES.  PRELIMINAR.  AUSÊNCIA  DE
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.  PRETENSÃO
RESISTIDA JUDICIALMENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. CIRURGIA
PARA  TRATAMENTO  DE  CÂNCER.  REALIZAÇÃO  EM
HOSPITAL  NÃO  CREDENCIADO.  POSSIBILIDADE  APENAS
QUANDO INDISPONÍVEL SERVIÇO NA REDE INTEGRANTE
DO PLANO OU EM CASOS DE COMPROVADA URGÊNCIA OU
EMERGÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  NESTE
SENTIDO.  CONDENAÇÃO  LIMITADA  PELO  VALOR  DA
TABELA DO PLANO DE SAÚDE.  MANUTENÇÃO.  JUROS DE
MORA. FIXAÇÃO PELA SELIC. TERMO INICIAL A PARTIR DA
CITAÇÃO.  REJEIÇÃO  DA  PRELIMINAR  E  PROVIMENTO
PARCIAL DA APELAÇÃO E DESPROVIMENTO DO RECURSO
ADESIVO.

- Embora não haja demonstração cabal do pedido administrativo e
da negativa correspondente, o fato é que a parte recorrente ofereceu
e continua a oferecer, ainda que em juízo, resistência à pretensão,
inclusive  recorrendo  contra  a  sentença  que  estabeleceu  o
pagamento com base na sua tabela de preços. Assim, o fato de não
existir  o  requerimento  administrativo  não  obsta  a  pretensão
judicial, eis que a resistência oferecida é suficiente para configurar
o  interesse  de  agir.  No  que  toca  aos  juros  de  mora,  importante



consignar que tratando-se de relação contratual, deve-se observar o
que dispõem os arts. 405 e 406, do CC. 

-  “Firmou-se o entendimento de que os procedimentos cirúrgicos
em  hospitais  e/ou  por  médicos  não  integrantes  do  contrato  de
saúde  somente  são  de  responsabilidade  do  plano  de  saúde  em
casos  especiais,  como,  por  exemplo,  quando  inexiste
estabelecimento  adequado  no  local  ou  quando  o  hospital
conveniado ao plano de saúde se recusa a aceitar o paciente, ou,
ainda,  diante  da  emergência  da  internação”.1 Não  configuradas
nenhuma dessas situações, o reembolso deve se dar somente com
base na tabela do plano de saúde.
Relatório

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

ACORDA a  4ª  Câmara  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do
Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar  e,  no  mérito,  dar  parcial
provimento à apelação e negar provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do
relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 189.

Relatório

Trata-se de  apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença
que julgou procedente em parte os pedidos formulados na ação de reembolso de despesas
médicas proposta por Washington Gonçalves de Oliveira,  posteriormente sucedido por
seus sucessores,  em desfavor da  Unimed Campina Grande – Cooperativa de Trabalho
Médico Ltda (Adv. Giovanni Dantas de Medeiros – OAB/PB 6.457).

Na sentença, o magistrado reconheceu o direito dos autores em se ver
ressarcidos, em parte, pelas despesas com tratamento médico-hospitalar, condenando a ré
a pagar o valor correspondente ao tratamento do mal, observados os limites estabelecidos
na tabela adotada pela operadora do plano de saúde. À condenação foram acrescidos juros
de mora, no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Fixou-se, ainda, a
sucumbência recíproca, a fim de que cada um dos litigantes respondesse pelos honorários
de seus advogados, suspendendo-se a exigibilidade em relação aos autores, em razão da
gratuidade judiciária.

Inconformada, recorre a Unimed Campina Grande aduzindo não ter
a parte autora efetuado requerimento administrativo, tampouco existir prova da negativa
defendida pelos recorridos. Defende, por esta razão, que a decisão deve ser anulada para
que outra seja proferida com base nas provas coligidas aos autos.

1 TJ-PE; Rec 0053729-36.2013.8.17.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. José Raimundo dos Santos Costa; Julg. 02/12/2015;
DJEPE 07/01/2016.



Argumenta, ainda, que os juros de mora devem ser fixados com base
na taxa Selic e contados apenas a partir da sentença, em razão da ausência de mora. Ao
final, pede o provimento do recurso para anular a sentença ou para fixar os juros de mora
e seu termo inicial na forma suscitada.

Também  insatisfeitos  com  a  sentença,  os  demandantes  recorrem
adesivamente,  oportunidade  em  que  impugnam  a  devolução  limitada  das  despesas
médico-hospitalares. Em suas razões, sustentam que o reembolso deveria ser integral, bem
assim  que  o  nosocômio  onde  foi  realizada  a  cirurgia  não  foi  escolhido  de  sua  livre
vontade, mas em razão da urgência da intervenção cirúrgica.

Assegura que o art.  12,  VI,  da Lei  dos Planos de Saúde garante o
reembolso integral  das despesas,  inexistindo limitação à tabela do plano de saúde. Ao
final, pede o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando a operadora a
reembolsar, integralmente, o valor despendido no tratamento.

Contrarrazões pleiteando o desprovimento dos recursos.

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

APELAÇÃO

Examino, a princípio, o recurso apelatório apresentado pela Unimed
Campina Grande – Cooperativa de Trabalho Médico. As razões da recorrente, em resumo,
se concentram na alegação de que a sentença seria nula, posto que não houve o prévio
requerimento  administrativo,  tampouco  prova  da  negativa  do  plano  de  saúde  no
pagamento das despesas realizadas com o tratamento. Pretende, ainda, que os juros sejam
fixados pela Selic e contados a partir da sentença.

Quanto ao primeiro aspecto, não há razões para acolher a pretensão
recursal.  É  que  embora  não  haja  demonstração  cabal  do  pedido  administrativo  e  da
negativa correspondente, o fato é que a parte recorrente ofereceu e continua a oferecer,
ainda que em juízo, resistência à pretensão, inclusive recorrendo contra a sentença que
estabeleceu o pagamento com base na sua tabela de preços.

Assim, o fato de não existir o requerimento administrativo não obsta
a pretensão judicial, eis que a resistência oferecida é suficiente para configurar o interesse
de agir. 



No que toca aos juros de mora, importante consignar que tratando-se
de relação contratual,  deve-se observar o que dispõem os arts.  405 e  406,  do CC, que
verberam, respectivamente:

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados,
ou  o  forem  sem  taxa  estipulada,  ou  quando  provierem  de
determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em
vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda
Nacional.

No contexto  posto,  a  sentença  bem  aplicou a  regra  acerca  do  termo
inicial dos juros de mora – a partir da citação, deixando, todavia, de observar o normativo
quanto à taxa de juros, que deve ser aquela que estiver em vigor para a mora do pagamento de
impostos devidos à Fazenda Nacional, no caso a Selic.2

De outro lado, impossível cumular a Selic com a correção monetária, eis
que  referida  taxa  já  alcança  tanto  os  juros  quanto  a  correção  monetária.  Expostas  estas
considerações,  rejeito  a  preliminar  de  nulidade  e,  no  mérito,  dou  provimento  parcial  ao
recurso para alterar a sentença apenas quanto à taxa utilizada para cálculo dos juros e da
correção monetária, no caso a Selic, que deverá ser contada a partir da citação. É como voto.

RECURSO ADESIVO - Autores

Tencionam  os  recorrentes  a  reforma  da  sentença,  a  fim  de  que  a
condenação  abarque  integralmente  as  despesas  realizadas  com  o  procedimento  médico-
hospitalar e não apenas os valores constantes na tabela do plano de saúde.

Neste particular, a jurisprudência tem admitido tais pretensões quando
comprovada a urgência ou a indisponibilidade de nosocômio com capacidade para realizar o
procedimento. Importante registrar que, embora o consumidor usuário de plano de saúde
tenha  direitos  subjetivos  a  serem  resguardados  pela  justiça,  não  se  pode  agir
completamente  divorciado  do  que  constou  da  avença,  numa  tentativa  de  impor  sua
conduta em casos apenas excepcionalmente admitidos.

Com efeito, ao se permitir ao usuário a escolha de nosocômio para,
somente após o tratamento, requerer o reembolso, corre-se o risco de desestabilizar todo o
sistema empresarial, uma vez que teria que arcar com obrigações não contratadas no plano
de saúde, prejudicando, inclusive, aos demais usuários que cumprem o que foi estipulado
entre as partes.

2 “As condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - Selic, que é composta de juros moratórios e correção monetária, sendo vedada a cumulação desta com
correção monetária no mesmo período, sob pena de bis in idem”. (TJ-ES - APL: 00277744620148080024, Relator: JANETE VARGAS
SIMÕES, Data de Julgamento: 07/06/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2016)



Nesse sentido, registro os seguintes julgados do Superior Tribunal de
Justiça:

“Processual Civil. Recurso especial. Ação de cobrança c/c obrigação
de fazer.  Plano de saúde.  Despesas com tratamento e internação
hospitalar.  Reembolso  negado.  Hipóteses  autorizadoras  não
configuradas em 1º e 2º graus de jurisdição. Reexame de provas.
Interpretação de cláusulas contratuais. - O reembolso das despesas
efetuadas com tratamento médico e internação em hospital, ambos
não abrangidos pelo contrato de plano de saúde estabelecido entre
a empresa cooperativa de trabalho médico e o consumidor, pode ser
admitido  tão  somente  em  hipóteses  especiais  (inexistência  de
estabelecimento  credenciado  no  local,  recusa  do  hospital
conveniado  de  receber  o  paciente,  urgência  da  internação  etc).
Precedentes. Mesmo sendo o câncer uma enfermidade que traz em
seus  próprios  contornos  a  evidente  característica  de  gravidade e
urgência  nos procedimentos  de  controle  de  evolução da  doença,
somado ao fato de ser o tratamento a que foi submetido o paciente
somente oferecido no hospital em que foi prestado o atendimento,
o referido caráter de urgência e emergência não foi reconhecido,
nem em 1º, nem em 2º graus de jurisdição. - Se o beneficiário do
plano de saúde não formulou pedido de autorização do tratamento
indicado de forma prévia ao estabelecimento com o qual mantém o
contrato,  não  pode  ele  depois  valer-se  do  Judiciário  para  ter  o
reembolso das despesas por ele adiantadas. - Imperam, ademais, os
implacáveis óbices que proíbem, nesta via recursal, o revolvimento
do  quadro  fático-probatório  do  processo  e  a  interpretação  de
cláusulas contratuais. Recurso especial não conhecido3. (grifou-se)

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
FUNDAMENTOS  INSUFICIENTES  PARA  REFORMAR  A
DECISÃO  AGRAVADA.  PLANO  DE  SAÚDE.  REEMBOLSO.
HOSPITAL NÃO CONVENIADO. 1. Os agravantes não trouxeram
argumentos  novos  capazes  de  infirmar  os  fundamentos  que
alicerçaram  a  decisão  agravada,  razão  que  enseja  a  negativa  do
provimento  ao  agravo  regimental.  2.  O  reembolso  das  despesas
efetuadas  pela  internação  em  hospital   não  conveniado  e  por
profissional  não  credenciado  é  admitido  em  casos  especiais
(inexistência  de  estabelecimento credenciado no local,  recusa do
hospital conveniado de receber o paciente, urgência da internação
etc).  Se  tais  situações  não  forem  reconhecidas  pelas  instâncias
ordinárias, rever a conclusão adotada encontra óbice no enunciado
7 da Súmula desta Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental a que

3 REsp 685.109/MG, 3ª Turma, Rel. Minª. Nancy Andrighi, DJ 09.10.2006.



se nega provimento4” (grifou-se)

Assim, não havendo prova nos autos de indevida recusa por parte da
ora apelada, uma vez que sequer houve prévio requerimento para que a intervenção fosse
realizada  em  nosocômio  não  abrangido  pelo  plano  de  saúde,  bem  como  acerca  da
impossibilidade de os hospitais conveniados realizarem a intervenção de que necessitava o
promovente, além da não configuração, in casu, da urgência/emergência.

Neste  ponto,  inclusive,  o  documento  de  fl.  11  demonstra  que,  no
mínimo, desde outubro de 2009 já se tinha iniciado tratamento do câncer que afligiu o pai dos
recorrentes,  o  que  afasta  a  alegação  de  urgência  e  emergência  da  cirurgia  realizada  em
dezembro  de  2011.  Digno  de  registro,  ainda,  que  a  própria  documentação  juntada  pelo
recorrente  revela  tratar-se  de  cirurgia  eletiva,  ressaltando  a  ausência  de  “urgência  ou
emergência” (fl.  19v).  Expostas estas razões,  nego provimento ao recurso adesivo.  É como
voto.

DECISÃO

A  Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar,  dar
provimento parcial à apelação e negar provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto
do Relator.

 Presidiu a Sessão Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento, os Exmos. Des. João Alves da Silva (relator), Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de março de 2018.

João Pessoa, 13 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator

4 AgRg no REsp 917.668/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Vasco Della Giustina, DJ 17.09.2009.


