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Fls. Processo: 0264875-55.2021.8.19.0001 

Processo Eletrônico 
  

Classe/Assunto: Procedimento Comum - Internação Hospitalar   

  

Autor: ------------------------------------------------ 
Réu: ------------------------------------------------ 

       

 ___________________________________________________________ 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Glauber Bitencourt Soares da Costa 

Em 24/02/2022 

Sentença               

------------------------------------------------ ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em face de ---

---------------------------------------------, por meio da qual narra, inicialmente, que a é usuária de plano de 

saúde oferecido pela parte ré com segmentação ambulatorial, hospitalar e obstetrícia desde 

10/09/2021, estando em dia com o pagamento das mensalidades. Alega que, em 11/11/2021, 

sentindo febre, dores e inchaço no olho esquerdo, se dirigiu a um hospital da rede credenciada do 

plano, ocasião em que foi diagnosticada com celulite periorbitária no olho esquerdo, sendo prescrita 

internação para tratamento com antibiótico, correndo risco de perda da visão. Entretanto, aduz teve 

a cobertura negada pelo plano de saúde, sob a alegação de carência contratual, sendo informada 

que o atendimento seria custeado apenas pelas primeiras 12 (doze) horas. Sustenta, pois, a 

abusividade da negativa do plano de saúde, diante da obrigatoriedade de cobertura de atendimentos 

de emergência e urgência após as primeiras 24 (vinte e quatro) horas da adesão ao contrato. 

Destarte, requer a concessão de tutela de urgência a fim de compelir a parte ré a autorizar a 

internação e tratamento prescritos. Ao final, pugna pela confirmação dos efeitos da tutela provisória 

e pela condenação da parte ré a pagar R$ 30.000,00, a título de compensação por dano moral. 

A inicial foi instruída pelos documentos às fls. 13-35. 

Deferida a tutela provisória de urgência às fls. 37-38 e a gratuidade de justiça às fls. 58. 

Contestação, com documentos, às fls. 70-210. Não foram arguidas preliminares. No mérito, sustenta 

que a solicitação de internação ocorreu apenas dois meses depois da celebração do contrato, 

havendo carência de 180 dias ainda a ser cumprida. Rechaça a pretensão indenizatória e pugna 

pela improcedência dos pedidos. 

Réplica às fls. 212-215. 

Determinada a inversão do ônus da prova às fls. 221. 

Manifestação da parte ré às fls. 227-228, sem interesse na produção de outras provas. 
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É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Diante da ausência de questões prévias a serem enfrentadas, bem como da desnecessidade de 

produção de outras provas, uma vez que a controvérsia sobre a qual recaem as partes é unicamente 

de direito, procedo ao julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC). 

Trata-se de demanda por meio da qual a parte autora se insurge contra a negativa de cobertura 

para internação hospitalar manifestada pela parte ré, sob a alegação de existência de prazo de 

carência a ser cumprido. 

De saída, destaque-se que a demanda se submete aos ditames da legislação de defesa do 

consumidor, na medida em que a relação jurídica travada entre as partes ostenta inafastável caráter 

consumerista. 

A propósito, deve-se considerar o enunciado 608 da Súmula do STJ, no sentido de que o CDC é 
aplicável aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 

Outrossim, impõe asseverar que a hipótese é de responsabilidade civil objetiva, lastreada na teoria 

do risco do empreendimento, conforme orienta o art. 14, caput, do CDC. 

No caso concreto, entendo que razão assiste à parte autora. 

Em que pese seja plenamente possível o estabelecimento de carência para a utilização de 

determinados benefícios abarcados pelo contrato de plano de saúde, a própria legislação se 

incumbe de excetuar determinadas hipóteses em que a fornecedora se obriga, desde a celebração 

do contrato, a custear os serviços de que necessite o consumidor. 

Nesse sentido, a legislação que disciplina os contratos de plano de saúde prevê expressamente 

que, nos casos de urgência e emergência, a cobertura se mostra obrigatória, aplicando-se o período 

de carência de apenas 24 horas, conforme dispõem os arts. 12, V, "c", e 35-C, I, da Lei n.º 

9.656/1998, verbis: 

"Art. 12.  São facultadas a oferta, a contratação 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 - quando fixar períodos de carência: 

[...] 

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, caracterizado em declaração do médico assistente;" 

No caso concreto, verifica-se que a parte autora foi diagnosticada com celulite periorbitária, sendo 

prescrito tratamento antibiótico venoso, sob risco de perda da visão (fls. 26), caracterizando-se a 
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natureza emergencial do atendimento de que necessita. Note-se que, quanto a esse fato, não se 

insurgiu a parte ré em nenhum momento. 

Em casos tais, a jurisprudência sói reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais que 

imponham período de carência superior às 24 horas para os casos de emergência e de urgência, 

dada a colocação da parte consumidora em situação de exagerada desvantagem (art. 51, IV, do 
CDC).  

Nesse sentido, dispõe o verbete sumular n.º 597 do STJ, verbis: 

"A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de 

assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se 

ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação." 

O mesmo entendimento é manifestado na jurisprudência dominante do TJRJ, conforme se extrai 
dos seguintes arestos: 

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. AUTORA, MENOR 

DE 11 ANOS DE IDADE, DIAGNOSTICADA COM QUADRO DE INFECÇÃO RESPIRATÓRIA 

MAIS BRONCOESPASMO COM ESFORÇO RESPIRATÓRIO IMPORTANTE, COM RISCO DE 

MORTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM UTI PEDIÁTRICA. 

OPERADORA QUE NÃO AUTORIZOU, AO ARGUMENTO DE HAVER CARÊNCIA CONTRATUAL 

A CUMPRIR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, QUE FIXA A VERBA COMPENSATÓRIA EM R$ 

10.000,00. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COMO O DA 

AUTORA, TÊM PRAZO MÁXIMO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS, A TEOR DOS ARTS. 35-C E 12, 

V, "C", DA LEI N.º 9.656/98. PREVISÃO CONTRATUAL DE CARÊNCIA PARA UTILIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS MÉDICOS NAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA OU DE URGÊNCIA QUE É 

ABUSIVA, SE ULTRAPASSADO O PRAZO DE 24 HORAS DA CONTRATAÇÃO. ENUNCIADO N.º 

597 DA SÚMULA DO STJ. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO INDEVIDA QUE GERA DANO MORAL 

IN RE IPSA. ENUNCIADO Nº 337 DA SÚMULA DESTE TRIBUNAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. VERBA COMPENSATÓRIA ADEQUADAMENTE ARBITRADA. DESPROVIMENTO DO 

RECURSO." (TJRJ. Apelação: 0327454-78.2017.8.19.0001. Rel. Des. Flávia Romano de Rezende. 

Décima Sétima Câmara Cível. Julgamento: 15/06/2021). 

"APELAÇÃO CÍVEL. Ação obrigacional de fazer c/c indenizatória. Plano de saúde. Negativa de 

internação emergencial. Sentença de parcial procedência. Menor lactente com quadro de febre, 

vômito, diarreia, edema respiratório, prostração e dificuldade alimentar. Impedimento de internação 

não aplicável aos casos de emergência. Negativa indevida. Comprovado estado de urgência. 

Descompasso com a norma insculpida no art. 35-C, I da Lei Federal n.° 9656/98 (lei dos planos de 

saúde) e com o art. 3°, XIV da Resolução Normativa da ANS n.° 259/2011. Súmula 302 STJ. Dano 

moral perpetrado in re ipsa e fixado com razoabilidade e proporcionalidade no patamar de R$ 

10.000,00. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, na forma do art. 932, IV "a" do 

CPC/2015." (TJRJ. Apelação: 0248830-49.2016.8.19.0001. Rel. Des. Pedro Saraiva de Andrade 
Lemos. Décima Câmara Cível. Julgamento: 26/07/2019). 

Dessa forma, havendo sido demonstrada a situação de emergência, esta decorrente do diagnóstico 

médico da autora, não tendo a parte ré produzido nenhuma prova capaz de desabonar o direito 

alegado na inicial, deve ser acolhida a pretensão deduzida na inicial, dispensando-se, por 

conseguinte, o cumprimento da carência exigida para o tratamento dessa enfermidade. 
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Outrossim, uma vez constatada a falha na prestação do serviço e observadas as consequências do 

evento ao autor, entendo que o dano moral alegado está presente. 

Houve por frustrada a legítima expectativa quanto à qualidade dos serviços oferecidos pela parte ré, 

levando a parte autora a experimentar imoderado transtorno e aborrecimento. Além do mais, a não 

solução adequada na via administrativa de simples questão, mesmo após diversos contatos feitos 

pelo consumidor, caracterizam perda do tempo útil, geradora de dano moral à luz da moderna teoria 

do desvio produtivo. 

Deve ser levado em consideração, ainda, a gravidade da enfermidade de que está acometida a 

parte autora, de tal sorte que a recusa da operadora do plano de saúde à realização de exame 

imprescindível para a efetividade do tratamento constitui grave violação da sua incolumidade 
psíquica e da sua dignidade. 

Aliás, faz-se oportuno ressaltar o teor do verbete 339 da Súmula do TJRJ, verbis: "A recusa indevida 

ou injustificada, pela operadora de plano de saúde, de autorizar a cobertura financeira de tratamento 

médico enseja reparação a título de dano moral". 

Quanto ao valor da indenização, este deve se guiar pelas balizas da capacidade econômica das 

partes e da extensão do dano, não podendo se situar em patamar tão baixo que beire à irrisoriedade, 

tampouco ser elevado o bastante para significar enriquecimento sem causa, tudo à luz da regra da 

proporcionalidade e do princípio da razoabilidade. 

Ademais, deve-se levar em conta o caráter dúplice da reparação por dano moral, porquanto, de um 

lado, a compensação em dinheiro visa a mitigar o irrecuperável prejuízo sofrido pela parte na órbita 

extrapatrimonial, e, de outro, busca-se desestimular a reiteração de condutas de idêntica natureza, 

promovendo a conscientização do causador do dano para a adoção de novas práticas que visem a 

assegurar a incolumidade dos destinatários de suas ações. 

Atento a todas essas razões, hei por bem fixar a verba reparatória no patamar de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), verba a qual deverá ser corrigida monetariamente pelos índices adotados pelo 

TJ/RJ, desde a data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de 
1% ao mês, desde a citação (art. 405 do CC). 

Posto isso, CONFIRMO os efeitos da tutela provisória de urgência e JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS, na forma do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a parte ré a autorizar a internação 

hospitalar de emergência, sem limitação temporal, bem como a pagar R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) a título de compensação por dano moral, corrigida monetariamente pelos índices aplicados 
pelo TJ/RJ, desde o arbitramento, e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação. 

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das despesas processuais e honorários de 10% do valor 

da condenação, na forma dos arts. 82, § 2º, 84 e 85, § 2º, do CPC. 

Certificado o trânsito em julgado, nada mais havendo, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.   

Belford Roxo, 11/03/2022. 

Glauber Bitencourt Soares da Costa - Juiz Titular 
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___________________________________________________________ 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     

Glauber Bitencourt Soares da Costa 
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Em ____/____/_____ 

Código de Autenticação: 4HE2.LXDY.Q4EX.H1B3 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 

Øþ 
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