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Réu:  EXCELSIOR MED LTDA.
 

         SENTENÇA

    Vistos, etc.,

MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO, devidamente qualificada, por

intermédio da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, ajuizou Ação Cominatória

c/c Tutela Antecipada, em face de  SAÚDE EXCELSIOR (EXCELSIOR MED

LTDA.), também qualificada. Alegou a parte Autora, em síntese, que:

1. Aderiu  a  plano  de  saúde  da  Ré  em 11/04/2018,  na  modalidade  individual,

segmentação ambulatorial mais hospitalar, acomodação coletiva e abrangência

geográfica, que compreende um determinado grupo de municípios;

2. É portadora de um tumor cerebral e necessita passar por tratamento cirúrgico,

conforme relatório médico;

3. Sofre  de  limitação  visual,  auditiva,  apresenta  tonturas,  desmaios  e  dor  de

cabeça, além de ser portadora de chagas, cardiopata e fazer uso de marca-passo

há cerca de treze anos;

4. A solicitação foi realizada em 25/02/2013 e, até 05/04/2013, a Ré não aprovou a

realização da cirurgia, tendo, pois, ultrapassado o prazo legal para concretização

do procedimento;

5. A demora pode acarretar sérios riscos e  complicações potenciais  à saúde da

Autora;

6. Encontra-se adimplente com as parcelas do plano.

Requereu  a  antecipação da  tutela  jurisdicional  para  determinar  à  Ré que

autorizasse os procedimentos indicados no relatório médico,  bem como qualquer

medida indispensável à manutenção de sua saúde, de acordo com a cobertura do seu

tipo  de  plano,  sob pena  de  multa  diária  a  incidir  individualmente  na  pessoa do

diretor do plano e na própria Ré. Ao fim, requereu a confirmação do pedido de
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antecipação de tutela.

Requereu,  ainda,  a  inversão  do  ônus  da  prova,  a  condenação  em custas

processuais  e  honorários  advocatícios,  e  a  concessão  dos  benefícios  da  justiça

gratuita.

Juntou documentos de fls. 13/28.

Às  fls.  29/31,  foi  proferida  Decisão  Interlocutória  que  concedeu  a

antecipação  dos  efeitos  da  tutela,  determinando  à  parte  Ré  que  autorizasse  a

realização dos procedimentos em questão, sob pena de multa diária no valor de R$

500,00 (quinhentos reais), limitado ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A  parte  Ré  requereu  a  juntada  da  autorização  para  realização  da

microcirurgia de tumores inntracranianos, conforme Decisão, às fls. 49/50.

Em seguida, a Ré apresentou Contestação às fls. 51/57, alegando que:

1. Em nenhum momento negou a realização do procedimento, tendo solicitado que

o médico assistente disponibilizasse três marcas de materiais para cotação por

parte do plano de saúde;

2. O procedimento não ocorreu por culpa exclusiva do médico da Autora, que se

negou  a  realizá-lo  com o material  disponibilizado  pela  Ré,  alegando  que  o

fornecedor do material não foi o de sua escolha, o que fere Resolução do CFM;

3. Cabia à Autora o ônus de demonstrar o suposto dano, não tendo sido juntada

nenhuma prova nesse sentido.

Requereu,  assim,  o  julgamento  totalmente  improcedente  dos  pedidos  da

Autora. 

Juntou documentos de fls. 58/84.

Às fls. 87/88, a Ré veio aos autos esclarecer que, em cumprimento à liminar,

o procedimento cirúrgico foi liberado dentro do prazo estipulado, conforme carta da

SANTACOOP,  mas  o  procedimento  foi  adiado  porque  o  médico  assistente  a

informou  de  que  não  havia  leitos  na  UTI,  sendo,  depois,  adiado  outra  vez  por

motivo  de  viagem.  Alegou,  ainda,  que  recebeu  orçamento  que  foge  da  tabela

acordada com a SANTACOOP, e que esta não seria mais sua credenciada. Requereu

a intimação da Autora para que esta pudesse se manifestar a respeito, escolhendo
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entre realizar o procedimento com outro credenciado ou custear a diferença. 

Intimada  para  se  manifestar, a  Autora  apresentou Réplica  às  fls.  99/102,

alegando que a escolha do material mais adequado à garantia da saúde do paciente

cabe  ao  profissional  médico  que  o  acompanha,  não sendo lícito  à  operadora  de

planos  de  saúde  cometer  qualquer  ingerência  nesse  particular.  Requereu  o

cumprimento integral da Decisão que concedeu a tutela antecipada. 

Às fls. 104/105, foi proferida nova Decisão, determinando a intimação da Ré

para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dar cumprimento à Decisão anterior,

sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Certificado o decurso do prazo sem manifestação da Ré (certidão de fls.

109).

Intimadas as partes para dizerem sobre seu interesse na produção de provas

(despacho de fls. 123), a parte Autora reiterou o requerimento de inversão do ônus

da prova, inclusive para que a Ré comprovasse que autorizou o tratamento cirúrgico

com todos os materiais necessários (fls. 126).

Decorrido o prazo sem que a Ré se manifestasse sobre o despacho (certidão

de fls. 128).

Às fls. 130, foi proferida Decisão, restando deferido o pedido de inversão do

ônus da prova, na forma requerida.

Intimada a Ré, esta deixou decorrer o prazo legal sem se manifestar (certidão

de fls. 133).

Conclusos os autos.

É o breve relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO.

Do julgamento antecipado do mérito
Inicialmente,  impõe-se  justificar  o  julgamento  antecipado,  porquanto

entendo desnecessária a produção de outras provas. A nossa legislação instrumental

civil em tema de julgamento antecipado da pretensão resistida, assim o diz:

Mod. Sentença Genérica 



Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Capital
Av. Presidente Roosevelt, 206, Fórum Desembargador Jairon Maia Fernandes, Barro Duro - CEP 57045-

900, Fone: 4009-3512, Maceió-AL - E-mail: vcivel6@tjal.jus.br

Art.  355.   O  juiz  julgará  antecipadamente  o  pedido,
proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Ora, as próprias partes foram intimadas para dizerem sobre provas, tendo  a

Autora se limitado a requerer a inversão do ônus da prova em seu favor, enquanto a

Ré se quedou inerte. 

No  mais,  compulsando-se  os  autos  do  presente  processo,  encontram-se

presentes os elementos de convicção para a efetiva prestação jurisdicional requerida,

diante das provas documentais carreadas aos autos.

MÉRITO

Trata-se de Ação Cominatória ajuizada por Maria de Lourdes da Conceição,

em face de Excelsior Med Ltda., requerendo que esta fosse instada a autorizar a

realização  de  procedimento  cirúrgico  e  de  todas  as  medidas  indispensáveis  à

manutenção de sua saúde.

Para  embasar  seu  pedido,  a  Autora  acostou  a  proposta  de  adesão

devidamente assinada (fls. 16/17), comprovantes de pagamento referentes ao plano

(fls. 22/24), exames (fls. 18/19), termo de consentimento para realização da cirurgia

(fls. 20), e, especialmente, a guia de solicitação de internação e o relatório médico

(fls. 25/28). 

Diante de tais documentos, resta evidente a emergência que o quadro clínico

da  Autora  enseja,  de  modo  que  a  autorização  para  o  procedimento  deveria  ter

ocorrido de imediato.

Alegou a operadora Ré que a demora para realização do procedimento se

deu, não por culpa sua, mas do próprio médico do caso, que se negou a realizar a

cirurgia com materiais que não fossem o de sua escolha, supostamente ferindo o art.

3º, da Resolução nº 1.956/2010, do Conselho Federal de Medicina – CRM, o qual

expressamente veda ao médico requisitante exigir fornecedor ou marca comercial

exclusivos. 
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Primeiramente, a Ré não trouxe aos autos nenhuma prova de suas alegações,

isto é, não comprovou que forneceu os materiais em questão, muito menos que o

médico teria se negado a realizar a cirurgia com eles.

Ademais, nada indica que a lista de materiais solicitados pelo profissional,

conforme  guia  acostada  às  fls.  27,  contenha  exigência  de  fornecedor  ou  marca

comercial. 

Por fim, deve restar assentado que Resolução do CFM não é lei em sentido

estrito, não podendo, em nenhuma hipótese, prevalecer sobre o direito fundamental

à saúde e à vida. 

Assim, tendo em vista que a Ré não comprova, em nenhuma medida, suas

alegações,  estas devem ser  rechaçadas,  não cabendo falar  em descumprimento à

Resolução nº. 1.956/2010 do CFM. 

Vale salientar, ainda, que é pacífico na jurisprudência pátria o entendimento

de  que  não  compete  à  operadora  de  plano  de  saúde  interferir  na  escolha  dos

materiais  necessários e  adequados ao tratamento,  conforme indicação do médico

responsável. Acerca do tema, dispõe o STJ:

O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão
cobertura,  mas não o tipo de  tratamento utilizado,  sendo
abusiva  a  negativa  de  cobertura  do  procedimento,
tratamento, medicamento ou material considerado essencial
para sua realização de acordo com o proposto pelo médico.
STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, julgado em 06/03/2018.

Em recente caso, análogo ao aqui sob análise, ressaltou o Egrégio Tribunal

de Justiça do Estado de Alagoas que havendo disposição no contrato que obrigue a

operadora ao custeio  de  tratamento  ou  procedimento,  a  técnica  e  os  materiais

utilizados  para  se  alcançar  o  resultado  final  devem  ser  os  mais  efetivos  à

recuperação  do  consumidor,  de  acordo  com  os  critérios  estabelecidos  pelo

profissional que lhe assiste.  Segue ementa do julgado em questão (sem grifo no

original):

APELAÇÃO  CÍVEL  EM  AÇÃO
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COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE.  IMPLANTE  DE
LENTE  INTRA-OCULAR. NEGATIVA  DE
FORNECIMENTO DE PRÓTESE IMPORTADA, SOB
O ARGUMENTO DE QUE DISPONIBILIZA SIMILAR
DE  FABRICAÇÃO  NACIONAL.  ILEGALIDADE.
ESCOLHA  DO  PROCEDIMENTO  E
DOS MATERIAIS QUE  NÃO  CABE
AO PLANO DE SAÚDE,  MAS  SIM  AO MÉDICO
RESPONSÁVEL  PELO  PACIENTE. PRECEDENTES.
HONORÁRIOS  DEVIDOS  À  DEFENSORIA  PÚBLICA
ESTADUAL.  DEMANDA  EM  QUE  LITIGA  COM
PESSOA  JURÍDICA  DE  DIREITO  PRIVADO.  AJUSTE
PARA  O  IMPORTE  DE  10%  (DEZ  POR  CENTO)
INCIDENTE  SOBRE  O  VALOR  ATUALIZADO  DA
CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85 §2º INCISOS I A
IV  DO  NCPC.  CRITÉRIO  DE  RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJAL,  Apelação  Cível  nº  0035120-61.2009,  3ª  Câmara
Cível,  Rel.  Des.  Alcides  Gusmão  da  Silva,  julgado  em
22/11/2017).

Por fim, como disposto na Decisão de fls. 104/105, a alegação da Ré de que

o Hospital em que seria realizado o procedimento não seria mais a ela conveniado

pouco importa para ao deslinde do presente litígio. 

Ora, não poderia a Autora ter que arcar com as consequência da rescisão de

contrato firmado entre a Ré e um terceiro.  Mostra-se totalmente desarrazoado a Ré

vir aos autos, quase quatro meses após a determinação judicial de autorização do

procedimento,  para  informar  tal  situação,  quando  já  esgotado  o  prazo  para

cumprimento da liminar, demora que, indubitavelmente, trouxe ainda mais prejuízos

à Autora. 

Na  qualidade  de  operadora  do  plano  de  saúde  de  que  é  beneficiário  o

paciente, a Ré tinha a obrigação contratual de providenciar, imediatamente, outro

Hospital, a fim de viabilizar a realização da cirurgia. 

Assim, conclui-se serem totalmente descabidas as justificativas apresentadas

pela Ré para a não realização do procedimento cirúrgico, caracterizando-se recusa

indevida ao cumprimento de dever contratual, porquanto não adotadas as medidas
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necessárias  à  concretização  da  cirurgia,  mesmo  após  a  concessão  de  tutela

antecipada neste sentido. 

Desse  modo,  a  recusa  configura  não só  descumprimento  contratual,  mas

também descumprimento a decisão judicial, exarada por este Juízo, devendo se fazer

incidir a multa estipulada, até porque, pelo menos ao que indica a análise dos autos,

a  Autora  segue  sem sua  cirurgia,  sendo  certo  que  toda  esta  demora  representa

inenarrável violação à sua dignidade humana. 

A desconsideração  de  decisão  judicial  deve,  pois,  ser  sancionada  com a

aplicação da multa, no teto máximo estipulado às fls. 31, já que há muito restou

escoado o prazo para seu cumprimento.

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  JULGO  PROCEDENTES  os  pedidos  deduzidos  na

Inicial,  nos  termos  do  art.  487,  I,  do Código de  Processo Civil  de  2015, para

confirmar a tutela provisória concedida na Decisão de fls. 29/31, determinando

à Ré que autorize a realização da cirurgia, com todos os materiais indicados

pelo médico que acompanha a paciente, assim como medidas indispensáveis à

manutenção de sua saúde, além de condenar a Ré ao pagamento do valor de R$

15.000,00 (quinze mil reais), a título de multa por atraso no cumprimento, a ser

acrescido de correção monetária a partir do término do prazo estipulado na

Decisão, com fulcro no art. 537, caput e seguintes, do CPC/2015.

Condeno a parte Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários

advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,

conforme  art.  85,  caput  e  §2º,  do  CPC/2015,  montante  este  a  ser  revertido  ao

FUNDEPAL.

Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

Maceió,28 de maio de 2018.

Orlando Rocha Filho 
Juiz de Direito
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