
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA SILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO N. 0006684-07.2013.815.2001
ORIGEM: Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE: Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico

(Adv. Hermano Gadelha de Sá – OAB/PB n. 8.463 e outro)
APELADO: Luciano de Oliveira Nóbrega

(Adv. Carlos José Rocha Targino – OAB/PB n. 10.900)

APELAÇÃO.  AÇÃO  CAUTELAR  PREPARATÓRIA.
LIMINAR DEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO
DE  DOENÇA  CORONARIANA.  NEGATIVA  DE
INTERVENÇÃO CIRÚRGICA.  FALTA DE CUMPRIMENTO
DO  PERÍODO  DE  CARÊNCIA.  PROCEDIMENTO  DE
URGÊNCIA.  CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO  DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DOS DIREITOS À
SAÚDE  E  À  VIDA.  ABUSIVIDADE  CONFIGURADA.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO APELATÓRIO.

-  O  reconhecimento  da  fundamentalidade  do  princípio  da
dignidade da  pessoa humana impõe uma nova postura dos
operadores do direito que devem, na aplicação das normas,
assegurar a vida humana de forma integral e prioritária.

-  “Esta  Corte  Superior  firmou  o  entendimento  de  que  o
período de carência contratualmente estipulado pelos planos
de  saúde  não  prevalece  diante  de  situações  emergenciais
graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio
sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado.” (AgInt
no  AREsp  858.013/DF,  Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016,
DJe 16/08/2016)

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, negar provimento ao apelo, nos
termos do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento de fl. 107.

RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  apelatório  interposto  pela  Unimed  João
Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida pelo MM. Juízo
da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital, Exma. Juíza de Direito Gianne de Carvalho
Teotônio Marinho,  nos autos da ação cautelar  preparatória  c/c  pedido de liminar
movida por Luciano de Oliveira Nóbrega, recorrido, em face da operadora apelante.

Na  sentença,  o  douto  magistrado  a  quo julgou  procedente  a
pretensão, mantendo a liminar concedida nos autos, a qual determinou a realização
do procedimento para colocação de cateter termodiluição contínua c/ sv 02 (Swan-
Ganz),  conjunto de circulação assistida (Bio Pump),  conjunto  para processamento
sangue CR TK 2524,  kit  introdutor  percutâneo  p/  cateter  e  o  pacote  da  cirurgia.
Condenou,  ainda,  a  promovida  nas  custas  e  despesas  processuais,  bem  como
honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Irresignada com o provimento judicial a quo, a pessoa jurídica ré
ofertou suas razões recursais, pugnando pela reforma do decisum, argumentando, em
síntese: a legalidade da negativa de cobertura do tratamento, por ocasião do período
de carência. 

Assevera que em momento algum o apelado comprovou que a
sua situação era de urgência/emergência, visto que o caso em tela não se caracteriza
em risco imediato a vida da apelada.

Não houve apresentação de contrarrazões (certidão fl. 100).

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169,
§ 1º, do RITJPB c/c o artigo 178 do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório que se revela essencial. 

Voto.

De início, compulsando os autos e analisando a casuística em
deslinde, adiante-se que o recurso sub examine não merece provimento, porquanto a
sentença se revela irretocável e em conformidade com a abalizada Jurisprudência.



A esse respeito, faz-se fundamental destacar que a controvérsia
devolvida  ao  crivo  desta  Corte  transita  em  redor  do  suposto  direito  do  autor
recorrido  à  dispensação,  pela  operadora  de  saúde  ré,  de  procedimento  para
colocação  de  “cateter  termodiluição  contínua  c/  sv  02  (Swan-Ganz),  conjunto  de
circulação assistida (Bio Pump), conjunto para processamento sangue CR TK 2524,
kit  introdutor  percutâneo  p/  cateter  e  o  pacote  da  cirurgia”,  em  desfavor  da
sociedade  apelante,  por  ocasião  de  suposta  abusividade  contratual  oriunda  da
negativa de cobertura de tratamento para doença coronariana grave do qual  fora
acometido.

À luz desse referido substrato fático e avançando ao exame do
conjunto probante colacionado aos autos, é essencial denotar, à evidência, a relação
consumerista subjacente ao contrato de plano de assistência à saúde firmado entre os
litigantes,  sendo,  portanto,  de  incidência  obrigatória  os  dispositivos  versados  no
Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Destarte,  urge  destacar  que  basta  um  estudo,  ainda  que
perfunctório, do diploma legal infra, para se chegar à conclusão de que um contrato
deve ser estipulado conforme os princípios da boa-fé e probidade1, objetivando-se, a
todo tempo, a satisfação do consumidor e o atendimento de sua saúde, segurança,
bem ainda de outros valores considerados inerentes à dignidade humana.

Em virtude disto, o diploma consumerista cria mecanismos de
proteção ao polo hipossuficiente do vínculo, a fim de equipará-lo ao fornecedor de
bens  ou  serviços,  estabelecendo,  para  tanto,  entre  outros:  a  interpretação  mais
favorável ao cliente2 e o reconhecimento da nulidade das cláusulas abusivas3.

Com efeito, é sabido que os pactos entre empresas de assistência
médica  e  beneficiários  normalmente  colocam  o  consumidor  em  desvantagem
exagerada,  ferindo  as  legítimas  expectativas  daqueles  que,  salvo  raras  exceções,
pagam com sacrifício as elevadas prestações e dele esperam o melhor atendimento.

Nesse referido norte, impende destacar que, mesmo a despeito
de serem admitidas cláusulas de restrições no âmbito da cobertura contratual, desde
que expressas, legíveis e claras, exsurgem, de outra banda, circunstâncias e situações
excepcionais que, ainda que prima facie pudessem parecer ressalvadas da abrangência
contratual,  nos  termos  das  cláusulas  mencionadas,  são  de  atenção  e  tratamento
obrigatórios pelas operadoras, em prol da essencialidade da saúde e da vida.

No caso dos autos, assim como bem observou o magistrado de
piso, não há como se acolher as alegações do recorrente, vez que, apesar da existência
de  prazo  de  carência  contratual,  restou  amplamente  caracterizado  a

1 Artigo 422, do Código Civil de 2002, Lei 10.406/02.
2 Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
3 Artigo 51, do Código de Defesa do Consumidor.



urgência/emergência do procedimento, uma vez que havia o risco de vida caso a
cirurgia não fosse realizada o mais breve possível.

Sobreleva,  também,  destacar  que  o  art.  12  da  Lei  9.656/98
garante  o  atendimento  nos  casos  de  procedimentos  de  urgência  ou  emergência.
Verbis:

Art. 12 São facultativas a oferta, a contatação e a vigência dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta lei,
nas  segmentações  previstas  nos  incisos  I  a  IV deste  artigo,
respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas
no  plano-referência  de  que  trata  o  art.  10,  segundo  as
seguintes exigências mínimas:
V...
c)prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos
casos de urgência e emergência.

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I- de emergência, como tal definidos os que implicarem risco
imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente,
caracterizando em declaração do médico assistente; e
II- de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes
pessoais ou de complicações no processo gestacional.

Como  visto,  o  contrato  e  a  norma  citada  albergam  o
atendimento de urgência ao usuário, não sendo razoável que, tendo aderido a plano
de  saúde,  cumprindo  em dia  com suas  obrigações,  necessitando  de  atendimento
emergencial,  tenha  seus  direitos  restringidos  e  frustradas  as  suas  expectativas,
tornado impraticável o objeto do contrato.

Por  esta  razão,  uma  vez  esclarecido  o  quadro  de
emergência/urgência em que se inseriu a conjuntura fática apurada e debatida no
feito, não há dúvidas sobre a abusividade da conduta empreendida pela sociedade
apelante,  mormente  ao  ter  a  mesma negado  ou  inviabilizado,  posteriormente  ao
direcionamento  de  pedidos  e  requerimentos  do  polo  autoral,  a  realização  do
procedimento cirúrgico prescrito ao mesmo. 

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a
cláusula  de  carência  do contrato  de plano de saúde deve ser  mitigada diante de
situações urgentes e emergenciais cuja recusa de cobertura possa frustrar o próprio
sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado.

Nessa toada, confiram-se os seguintes precedentes:



“MÉRITO.  INEXISTÊNCIA  DE  EXCLUSÃO  DO  EXAME  NO
CONTRATO.  NEGATIVA  BASEADA  EM  FALTA  DE
CUMPRIMENTO  DO  PERÍODO  DE  CARÊNCIA.
PROCEDIMENTO  DE  URGÊNCIA.  LAUDO  MÉDICO  QUE
ATESTA  O  RISCO  DE  MORTE.  DANOS  MORAIS.
PROVIMENTO. - “Nas hipóteses em que há recusa injustificada de
cobertura  por  parte  da  operadora  do  plano  de  saúde  para
tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, o STJ é
assente  quanto  à  caracterização  de  dano  moral,  não  se  tratando
apenas  de  mero  aborrecimento  (AgRg  no  REsp  n.  1.390.449/SP,
Relator  o  Ministro  Raul  Araújo,  Quarta  Turma,  julgado  em
15/10/2015,  DJe  09/11/2015)”.”  (TJPB  -  0004841-94.2012.815.0011  –
Des. Leandro dos Santos – 20/03/2018)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.   PLANO  DE  SAÚDE.  NEGATIVA  DE
COBERTURA  CONTRATUAL.  PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO
PRESCRITO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA DE CENTO E
OITENTA  DIAS.  PROCEDÊNCIA  DOS PEDIDOS.  APELAÇÃO.
ELEMENTOS  PROBATÓRIOS  QUE  ATESTAM  O  QUADRO
CLÍNICO EMERGENCIAL DA AUTORA. DISPENSA DO PRAZO
DE  CARÊNCIA.  DANOS  MORAIS.  ANÁLISE  DO  CASO
CONCRETO.  FALTA  DA  INDICAÇÃO  DE  EMERGÊNCIA  NA
GUIA  DE  SOLICITAÇÃO  DE  INTERNAÇÃO.  JUSTIFICÁVEL
CONFLITO DE INTERPRETAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO
DE  SAÚDE.  LESÃO  EXTRAPATRIMONIAL  NÃO
CONFIGURADA.   PROVIMENTO  PARCIAL.  1.  “Esta  Corte
Superior  firmou  o  entendimento  de  que  o  período  de  carência
contratualmente estipulado pelos  planos de  saúde não prevalece
diante  de  situações  emergenciais  graves  nas  quais  a  recusa  de
cobertura  possa  frustrar  o  próprio  sentido  e  a  razão  de  ser  do
negócio  jurídico  firmado.”  (AgInt  no  AREsp  858.013/DF,  Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 09/08/2016,  DJe 16/08/2016)  2.  Apesar  de prevalecer o
entendimento de que a negativa de cobertura de tratamento médico
emergencial ocasiona danos morais, em determinados casos poderá
ocorrer justificável conflito de interpretação por parte da Operadora
do Plano de Saúde apto a afastar a lesão extrapatrimonial passível
de  indenização.”  (TJPB  -  0061609-16.2014.815.2001  –  Des.  Romero
Marceloda Fonseca Oliveira – 31/10/2017)

“AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE.  PERÍODO DE CARÊNCIA.  LEGALIDADE.
NEGATIVA  DE  AUTORIZAÇÃO  PARA  PROCEDIMENTO  DE
EMERGÊNCIA.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.
JURISPRUDÊNCIA.  VIOLAÇÃO  A  DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.  INCOMPETÊNCIA  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  QUANTUM  RAZOÁVEL  E



PROPORCIONAL.  INAPLICABILIDADE  DO CDC.  INOVAÇÃO
RECURSAL.  RECURSO  NÃO  PROVIDO.  1.  Não  compete  ao
Superior  Tribunal  de  Justiça  o  exame de  violação  a  dispositivos
constitucionais,  uma  vez  que  a  sua  competência  se  restringe  ao
exame  de  violação  à  lei  federal,  nos  termos  do  art.  105  da
Constituição Federal. 2.  A jurisprudência desta Corte é no sentido
de  que  a  cláusula  contratual  que  prevê  prazo  de  carência  para
utilização  dos  serviços  prestados  pelo  plano  de  saúde  não  é
considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado
em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos.
[...].” (AgInt no AREsp 1013781/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA,julgado em 18/04/2017, DJe 04/05/2017) 

“AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
PLANO  DE  SAÚDE.  EMERGÊNCIA.  RECUSA  NO
ATENDIMENTO.  PRAZO  DE  CARÊNCIA.  CLÁUSULA.
ABUSIVIDADE.  PRECEDENTES.  SÚMULA  Nº  568/STJ.
INCIDÊNCIA.  1.  Esta  Corte  Superior  firmou o  entendimento  de
que o período de carência contratualmente estipulado pelos planos
de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas
quais  a  recusa de cobertura possa frustrar  o  próprio sentido e  a
razão de ser do negócio jurídico firmado. Incidência da Súmula nº
568/STJ.  2.  Agravo  interno  não  provido.”  (AgInt  no  AREsp
858.013/DF,  Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016)

PLANO  DE  SAÚDE  –  Operadora  que  se  recusou  a  custear
internação de urgência antes de decorridos os 180 dias de carência
para internação – Plano hospitalar, ao qual não se aplica a vedação
de custeio de evolução de atendimento de urgência para internação
hospitalar  –  Negativa  de  cobertura  que  representa  quebra  do
equilíbrio  contratual  –  Reconhecimento  da  existência  de  danos
morais – Autores que obviamente sofreram danos morais diante da
negativa de custeio da internação de bebê com menos de um ano
acometido  de  grave  meningite  bacteriana  –  Ação  procedente  –
Recurso  improvido.”  (TJ-SP  1010867-17.2014.8.26.0011,  Rel.
Francisco Loureiro, 15/05/2015, 6ª Câmara de Direito Privado).

Outrossim, cabe de bom alvitre salientar que mesmo que tivesse
cláusula expressa limitadora, nos termos do art. 51, IV da Lei 8.078/90, são nulas, de
pleno  direito,  as  cláusulas  contratuais  que  estabeleçam  obrigações  consideradas
iníquas, abusivas, bem como coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou
sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade.

Importante ainda frisar que os tribunais pátrios têm entendido
que o objetivo precípuo da assistência médica contratada é o de restabelecer a saúde
do  paciente  através  dos  meios  técnicos  existentes  que  forem  necessários,  não
devendo prevalecer, portanto, limitação que impeça a prestação do serviço médico. 



Em razão de todo o acima exposto, nego provimento ao recurso
apelatório, mantendo incólumes todos os termos da sentença vergastada.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, negar provimento ao apelo,
nos termos do voto do relator.

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

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, João Pessoa, 10 de maio de 2018.

João Pessoa, 16 de maio de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator
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