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- A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de considerar que a existência
de cláusula que prevê período de carência para uso
do  plano  de  saúde  afigura-se  legítima,  exceto  se
servir  para  excluir  tratamentos  de  natureza
emergencial.  Nesses  casos,  é  abusiva  a  cláusula
contratual que estabelece o prazo de carência para
situações  de  emergência,  em  que  a  vida  do
segurado encontra-se em risco, pois o valor da vida
humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. 

- Não prospera a pretensão da Recorrente no sentido
de limitar a cobertura de urgência e de emergência
ao que foi  despendido apenas nas primeiras  doze
horas de tratamento, tendo em vista o disposto na
Súmula 302 do STJ: "É abusiva a cláusula contratual
de plano de saúde que limita no tempo a internação
hospitalar do segurado".

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:
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ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade,  em DESPROVER a Apelação, nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl. 234.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  Unimed  João

Pessoa  Cooperativa  de  Trabalho  Médico contra  a  Sentença  que  julgou

procedente  o  pedido  autoral  e  condenou  a  Promovida  ao  pagamento  de

indenização por danos morais e materiais.

Na Apelação de fls.191/203, a Unimed alega que o usuário do

plano de saúde ainda cumpria prazo de carência quando precisou utilizar os

serviços da operadora, mas que, de acordo com a Resolução CONSU nº13/98,

só  pode  ofertar  cobertura  nas  doze  primeiras  horas  de  atendimento

ambulatorial,  desde  que o  quadro  não evolua para  internação  ou que  seja

necessária a realização de procedimentos exclusivos da cobertura hospitalar.

Sustenta que o usuário tinha menos de um mês da realização

do  contrato  quando  precisou  utilizar  unidade  de  terapia  intensiva  e  que,

portanto, se ele não cumpriu a carência não ocorreu abusividade contratual.

Requer,  assim,  o  provimento  do  Recurso  para  julgar

improcedente  o  pedido  autoral  ou,  não  sendo  este  o  entendimento,  sejam

minorados os honorários advocatícios.

Às fls.201/216 foram apresentadas contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento do Recurso (fls.223/230).

É o relatório.

VOTO

 
A matéria já foi amplamente debatida no Superior Tribunal de

Justiça e não requer maiores comentários.
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No caso, o Autor, que, inclusive, faleceu no curso da demanda,

sofreu acidente vascular cerebral na cidade de Salvador em 10/04/2011 e, ao

ser transferido para João Pessoa, teve o atendimento na Unimed negado, sob

a justificativa de que não existiam vagas. Deu entrada no Hospital Samaritano,

e  dias  depois  foi  diagnosticado com infecção hospitalar.  Diante  da falta  de

equipamentos naquele nosocômio, seus familiares buscaram interná-lo na UTI

da Unimed, mas a operadora do plano exigiu vinte mil reais como pagamento

antecipado e negou-se a internar o paciente pelo plano de saúde. 

Somente  após  deferimento  de  medida  liminar,  o  paciente

conseguiu ser internado na Unimed, falecendo em junho de 2011.

Pois bem.

 A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça firmou-se

no  sentido de considerar que a existência de cláusula que prevê período de

carência para uso do plano de saúde afigura-se legítima, exceto se servir para

excluir  tratamentos  de  natureza  emergencial.  Nesses  casos,  é  abusiva  a

cláusula  contratual  que  estabelece  o  prazo  de  carência  para  situações  de

emergência, em que a vida do segurado encontra-se em risco, pois o valor da

vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse.

No  caso  dos  autos,  restou  comprovada  a  situação  de

emergência (AVC) capaz de afastar a regra estipulada no contrato de adesão e

também não há dúvidas de que a Unimed negou o atendimento solicitado.

A justificativa da Recorrente para afastar a tese de abusividade

contratual  restringe-se a alegar  que agiu respaldada na Resolução CONSU

nº13/98, que prevê apenas cobertura em casos de emergência se o tratamento

for ambulatorial e pelo prazo de doze horas.

Não prospera a pretensão da Recorrente no sentido de limitar a

cobertura de urgência e de emergência ao que foi  despendido apenas nas

primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na Súmula 302
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do STJ:  "É abusiva  a cláusula  contratual  de  plano de saúde que limita  no

tempo a internação hospitalar do segurado".

Em relação aos danos morais, há direito ao ressarcimento do

abalo moral  oriundo da injusta recusa de cobertura securitária médica,  pois

esta conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito

do segurado, já abalado em virtude da doença.

Neste sentido:

AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
LEGITIMIDADE  PASSIVA.  PRECLUSÃO.
PESSOAS  JURÍDICAS  DISTINTAS.  PRAZO  DE
CARÊNCIA  PARA  HIPÓTESES  DE  URGÊNCIA.
VINTE E QUATRO HORAS (24H). PREVALÊNCIA
DA  GARANTIA  DA  SAÚDE  E  DA  VIDA  DO
SEGURADO.  JUSTA  EXPECTATIVA.
PRECEDENTES DO STJ.
1. Não conhecimento da insurgência em relação a
questão  jurídica  preclusa.  A  alegação  de
ilegitimidade  passiva  fora  objeto  de  decisão
saneadora,  não  tendo  sido  oportunamente
impugnada pela recorrente.
Inviável a renovação do debate em sede de recurso
especial.
2. Em se tratando de procedimento de urgência, ou
seja,  de  atendimento  médico  que  se  não  for
realizado imediatamente  implica  em risco  concreto
de morte ou lesão irreparável para o paciente, deve
ser adotado o prazo de carência de vinte e quatro
horas, e não o de cento e oitenta dias, sob pena de
violação da legítima expectativa do consumidor ao
celebrar o contrato para preservar a sua vida, sua
saúde  e  sua  integridade  física.  Precedente
específico do STJ.
3.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt  no  REsp  n.  1.448.660/MG,  Relator  Ministro
PAULO  DE  TARSO  SANSEVERINO,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 10/4/2017).

No que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais

(vinte mil reais), entendo que foi fixado de forma proporcional e razoável, não

se podendo falar  em enriquecimento  sem causa dos Apelados,  até  porque
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insere-se  no  montante  o  caráter  preventivo  e  pedagógico  inerente  à

responsabilidade civil.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

 É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o 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, 15 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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