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Introdução 1. A Natureza do Contrato de Assistência à Saúde. Contrato cuja Essencialidade é
Assegurar ao Participante a Efetiva Cobertura dos Riscos Futuros Relacionados à sua Saúde. 2. A
Necessidade de Atendimento Médico de Urgência/Emergência. Operadoras de Planos de Saúde que
se Recusam a Custear o Tratamento. Ofensa ao Artigo 35-C da Lei n. 9.656/1998. 2.1. A Ilegalidade
da Conduta Sob os Olhos da Lei n. 9.656/1998. 2.2. A Abusividade de Cláusula que Fixa Prazo
Superior a 24 Horas para Atendimentos de Emergência e Urgência ou que Limita o Atendimento a
Tão Somente 12 Horas de Internamento. 3. A Divisão Jurisprudencial Acerca da Indenizabilidade por
Dano Moral Decorrente da Negativa de Cobertura em Situações Emergenciais ou Urgentes. 4. O
Dano Moral ao Usuário de Planos de Saúde Decorrente da Negativa de Cobertura de Tratamento
Médico Emergencial ou Urgente. Considerações finais.

I N TR O DU Ç ÃO

Diante da quas e falência do Sistema Único de Saúde e do
assus tador aumento do s cu stos relacionados a medic ina, c onsideráv el
parcela da socie dade resolv eu mig rar do Siste ma Único de Saú de p ara
o sistema priv ado de saúde .
Tendo e m v ista a alta demanda e procu ra por ess e tipo de serviço
(serviços de saúde), várias empresas, aprov eitand o os bem sucedidos
exemplos das Caixas de Ass istência de Func ionários do Banco do
Bras il e d a Caixa Econô mica Federal, resolveram des env olv er produtos
que assegurass em ao cid adão c omu m, med iante pequena parcela
mensa l, a garantia de atendimento por uma rede c onsiderável de
profissiona is da saúde. Desenvolv em- se assim, os chama dos planos de
saúde.
O proble ma é que c o m o au mento indisc riminado de fornecedores
atuando no ra mo, u ma legislaç ão n ão tão clara, e o aumento gradativ o
de demandas por parte dos segurados, essa relaç ão tem se tornado
delicad a e apresentado cada v ez mais prob le mas.
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Um dos problemas que ma is tem c hamado a atençã o está
relacionado a n egativ a de co bertura de d espesas pelas operadoras
quando o segurado necessita de trata me nto médico de urgência ou
e mergência.
Apesar da Lei n. 9.656/1998 (Lei dos Plan os de Sa úde) indic ar
expressa mente que e m ca sos de urgência e e mergência o pra zo de
carência para atendimento é de 2 4 (v in te e quatro) horas, muitas
operadoras

deix am

necessitados

pelo

de

realizar

pac iente.

a

c obertura

Pre mid o

p ela

dos

tratamentos

necessidade,

aqueles

pacientes qu e se enc ontra m nessa situaç ão reso lv em pagar do próp r io
bolso os c ustos relativos , d istribuindo posteriormen te aç ão de cobrança
e m face da op erad ora.
Ao distribuir o pedido de cobrança, muitos segura dos cumu la m a
ação co m pedido de indenizaç ão por danos mo rais alegando terem
ficado desamparados e m mo mento i mportante de suas vidas, o que
lhes teria ocas ionado profundo des espero, angústia e s ofrimento.
Acontece que o Poder J udiciário brasileiro, apesar de reconhecer
a abusiv idade da prátic a da operadora quanto a não cobertura das
despes as, deixa de acolh er o pedido de dano moral fo rmulado pelo
segurado,

s ob

o

argumentan do

de

que

“a

recusa

de

c obertura

securitária fundada em cláusula contratual não gera dev er de indenizar
por danos morais .” 2
Por ou tro lado , ou tra significativ a parc ela do Poder Judiciário
brasileiro, diferentemente, entende qu e “a recusa indevida à c obertu ra
médic a pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, já que
agrav a a situaç ão de aflição ps icológic a e de angústia no esp írito
daquele.” 3
Outross im, tendo e m v ista a div is ão encontrada n a jurisprudência
brasileira, procurar-s e-á no presente trabalho realizar inv es tigação das
razões que lev am os tribunais a a pres entar ess a div erg ência para, ao
2
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final, analisa r o proble ma so b u ma perspectiv a c iv il-constituc ional, co m
especial e nfoque para a nece ssária repers onaliza ção das re lações
jurídicas patrimoniais , manifes tando então a nossa op inião ac erca da
solução ma is adeq uada aos proble mas ora analisados .
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A
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sa lus,
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útis

“s alv ação,

apresentada

pela

Organização Mu ndial da Saúde p ode ser v is ta como “u m estado de
comp leto b e m-estar fís ico, mental e social e não ape nas a ausência de
doença e enfermidade.” 5
Se m so mbra de dúv idas, v iver co m saúde é uma da s ma iores
a mbiç ões dos seres h umanos na atua lidade.
Para atingir ess e intento (es ta do de c omp leto be m-estar físico,
mental e soc ial), alé m dos cuidados básicos com alimentação, estresse
e outros fatores que possa m v ir a debilitar o organismo , a pop ulação se
socorre do ac onselhamento de profiss ionais es pecializados da área ,
com v istas a alcançar uma maio r long e vidade.
No início do Séc ulo pas sado, c om u ma po pulação re lativ amente
pequena, v ivendo na sua maioria na s áreas rurais, com alimentação
mais sau dável e níveis de estress e aceitáv eis , a prestaçã o d e s erv iços
médic os se dava fundamenta lmente p elos hos pitais púb lic os, haja v ista
que o Estado arrecadava tributos p ara esse fim.
Co m a c rescente urbanizaç ão das cidades , houve o aparecimento
de nov as doe nças decorrentes , exe mplificativ amente, da ausên cia de
saneamento básico, da má a limentação e de v ícios , tais como o tabaco
4
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e a be bida, o fez com que houv esse u m au men to indisc riminado na
busca pelos serviços médicos nos hospitais púb licos, originando o
início de u m v erdadeiro colaps o.
Diante des ses fatores, aliado a cada vez ma ior espec ializaç ão e
div isã o d e ta refas n a á rea de s aúde; o desenvolv imento de pes quisas e
nov as téc nicas, o alto cus to dos mater iais hospitalares e dos re médios,
o Estado passou a delega r a consec ução desse tipo de s erv iços a
entes

privados .

Desenv olvem-se

assim,

os

hospita is

e

c línicas

priv adas. Juntamente co m eles, for ma m-se grup os de fina nciamen to ,
destinados a v iabilizar a a ssistênc ia priv ada à saúd e indiv idual. 6
Diante da boa aceitação desse produ to no mercado , aliado ao
medo dos consumidores de se encon trar em des assistid os em mo mento
delicad o de sua v ida (doença), o setor cresceu de forma v ertiginosa,
chegando no ano de 2 007 a atender quase quarenta milhões de
usuários . 7
Mas qua l é o obje to e finalidade primo rdial desse tipo de co ntrato
(contrato de plano de ass istência ou de seguro -saúde)?
O ob jeto ou a finalid ade desse tipo de contrato é garantir ao
usuário indenização contra evento futuro e incerto, danoso à sua
saúde 8. É tra nsferir, de for ma on eros a e contratual, os riscos referentes
a futura nec essidad e de assistênc ia mé dica ou hospitalar à empresa
prestadora d esse serv iço . Procura o segu rado , com es se tip o de
contratação, a efetiv a c obertura dos riscos futuros relacionado s a sua
6
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saúde (ou de seus depende ntes), com a adequada prestação direta e
indireta de serv iç os de assistência mé dica. 9
Co mo se e xtra i perfeita me nte do seu objeto, o contrato de plano
de saúde é u m contrato para o fu tu ro, no qual o u suário deposita toda a
sua expectativa d e que e m ocorrendo o ev ento indesejad o (doença ou
acidente), não terá que se preocupar co m os custos d ecorrentes do
tra ta mento. Daí porque C LÁ U D I A L I MA M A R Q UE S faz a s alutar o bserv ação
acerca dos motiv os qu e conduze m o usuário de pla no de saúde a
procurar esse tipo de se rv iços :
Efetivamente, o contrato de planos de saúde é um contrato para o futuro, mas também um
contrato assegurador do presente, em que o consumidor deposita sua confiança na
adequação e qualidade dos serviços médicos intermediados ou conveniados, deposita sua
confiança na previsibilidade da cobertura leal desses eventos futuros relacionados com
saúde. É um contrato de consumo típico da pós-modernidade: um fazer de segurança e
confiança, um fazer complexo, um fazer em cadeia, um fazer reiterado, em fazer de longa
duração, um fazer de crescente essencialidade. É um contrato oneroso e sinalagmático, de
10
um mercado em franca expansão, em que a boa-fé deve ser a tônica das condutas.

Ou seja, av ultam aq ui dois caracteres distintivos desse tipo de
contrato: g ara ntia e con fiança. A garantia ao usuário de eventual
cobertura relaciona da a even to indesejad o envolv endo sua saúde e,
dev ido a ess a garantia, a geração de confiança e expectativ a no
usuário de que, em s endo vítima de e vento fortuito, poderá dedica r-se
comp leta mente ao trata mento, se m ter qu e se p reoc upar c om o custeio
desse.
Acontece que essa confia nça depositada pelo usuário, muito
fre quente mente,

não

te m

sido

respeitada

pelas

operadoras.

Apres entem-se os c asos.
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O

9 .6 56/1998.
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Muitos consumidores, após terem contratado a prestaçã o de
serviços de ass istência à saúde e, in variavelmente acreditar pia mente
estar assegurados c ontra as ma is diversas intempér ies , são v ítimas de
infortúnios

ind esejados

(acidente

auto mobilístico,

acidentes

do més ticos; tentativas de homicídio; acidentes v ascula res ; infartos;
etc.), os quais lhe imp õe m a necess idade d e atendimento méd ico de
urgência ou emerg ência.
Concomitante mente ao atendimento, os familia re s do segurado
entra m e m contato com a o pera dora de pla no de saúde a que este está
vinculado, v isando obter a liberação das guias de intername nto e
exames necess ários ao tratamento.
Nesse mo mento s ão s urp reen didos com a recusa de liberação do
paga men to d o trata mento. A recusa, na maioria es magad ora dos casos ,
se baseia na aleg ação ofertada pelas operadoras de que o usuário não
cump riu a ca rênc ia indicada p elo plano 11, ou de que a Lei n. 9.656/1998
some nte obriga as operadoras , a cobertura da u rgên cia ou emergência
nas pri meiras 12 (doze) horas de atendimento, sen do que , após esse
período inicial , o us uário deverá custea r o trata mento.
Entre ta nto, es sa conduta se mostra manifestamente desarrazoada
e ilegal, afrontando dia metralmen te ta nto a legislação que r egulamenta
a matéria, quanto todo o sistema de pr oteção ao c onsumidor.
Apresentemos as ra zões para decla rar a ileg alidade da cond uta.
2.1. A I L E G A LI DA D E

A

p rime ira

DA

(e

C O N D U T A S OB

que m

sa be

OS

O LHO S

mais

DA

L EI

gritante)

N.

9.656/1998

ilegalidade

est á

relacionada a desobe diência d e dispos ição ins erta na própria Lei n.
9.656/1998.
O artigo 35-C, inse rido por meio da medid a prov isó ria n. 2.177 44, de 24.08.2001, v edou expressamente a ausênc ia de cobertura de

11
Período de carência que varia de operadora para operadora, em alguns casos de 90 dias,
em outros de 180 dias.
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atendime nto e m situações de urgê ncia e eme rg ên cia. Assim d is pôs o
enunciad o do dispositiv o em comento:
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, caracterizada em declaração do médico assistente; e
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações
no processo gestacional.
Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo,
observados os termos de adaptação previstos no art. 35.

Apesar d a cla ra dispo sição desse dispositiv o, muitas operadoras
deixam de realizar a cobertura dos custos em situaçõe s emerg enciais
ou urgen te s, utilizando-se do a rgume nto d e que o Cons elho de Saúde
Suple mentar (CONSU) 12 teria ed itado resolução (resoluç ão CONSU n .
13) que limitaria o aten dimento aos u suários a tão so mente as 12
(doze) primeiras horas do atendimento 13.
Entre ta nto, recorrendo as regras ma is bá sicas de Teoria Geral do
Direito de q ue existindo contr adição entre norma de c onteúdo inferio r
com nor ma de c onteúdo super ior, aque la dev e s er declarada írrita e m
relação a esta, e a de que a no rma de conteúdo inferior não pode impor
restrições

sobre matérias

que

a

lei sup erio r expressamente

não

autorizou, por óbv io que deve prev alece r a prev isão contida no artigo
35-C da Le i n. 9.656/1998, pe lo qu al, ultrapas sado o prazo de 24
horas, caberá a operadora de plano de saúde a rc ar com os custos
decorrentes do tratamento médico necess ário à recuperação de saúde
do usuário. 14
12

Órgão criado pela mesma medida provisória n. 2.177-44, e que regulamenta
concorrentemente com a ANS o regime de contratação e prestação de serviços de saúde
suplementar.
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Art. 2° O plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência, limitada
até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento.
Parágrafo único. Quando necessária, para a continuidade do atendimento de urgência e
emergência, a realização de procedimentos exclusivos da cobertura hospitalar, ainda que na mesma
unidade prestadora de serviços e em tempo menor que 12 (doze) horas, a cobertura cessará, sendo
que a responsabilidade financeira, a partir da necessidade de internação, passará a ser do
contratante, não cabendo ônus à operadora.
14
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7

Dessa

forma,

“ultrapas sado

o

perío do

de

ca rência

que

ev entualmente esteja fixado no contrato, a ad ministradora do c onvênio
assume todos os risc os inerentes ao negó cio em ques tão até a extinção
do ajuste.” 15
Não fos se a ile galidade da conduta patent e na própria leg islação
que regu la menta a matéria , a aplicação dess a restrição aos contratos
de planos de s aúde, ultra passado o prazo leg al e razoáve l de 24 (v inte
e

quatro)

horas

disp osto

na

legislaçã o

especial,

se

mostra ria

DE PRAZO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO, AMPLIANDO-O POR DOENÇA PRÉ-EXISTENTE
NÃO DECLARADA. Autora que apresentava quadro clínico grave, necessitando de procedimento
cirúrgico que foi recusado pela ré, em virtude de previsão contratual relativa à carência. O prazo de
carência para situações de emergência se limita a 24 horas, conforme determinação expressa da Lei
9656/98. A cláusula que limita a 12 horas o tratamento para o consumidor deve ser declarada nula de
pleno direito, com base no artigo 51, IV e XV do CDC. Da mesma forma, a interpretação favorável ao
consumidor contida no artigo 47 daquela lei sugere que a inteligência de cláusula expressa do
contrato, que estabelece o prazo de 24 horas de carência para cobertura de procedimentos
referentes a casos de urgências e emergências, em simetria com a Lei 9656/98, embasa diretamente
a pretensão autoral. Finalmente, as determinações contidas na Resolução 13/98 do Conselho de
Saúde Suplementar - CONSU, norma de caráter eminentemente administrativo, não podem,
obviamente, suplantar as determinações contidas na Lei 9565/98 e no CDC. Precedentes na
jurisprudência. Cumpre à empresa seguradora a realização de exame médico no cliente segurado, ou
então que ateste sua má-fé em omitir informações relevantes no momento da contratação.
Precedentes
do
STJ.
Lesão
Imaterial
configurada.
Indenização
pautada
pela
proporcionalidade.Sentença que se confirma. (RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. Apelação cível
n. 2007.001.62.063. Primeira Câmara Cível. Relatora Des. Maria Augusta M. Vaz de Figueiredo.
Julgamento em 18.12.2007.
Acessível em:
http://srv85.tj.rj.gov.br/inteiroTeor/abrePDF.do?nomeDir=2007001&nomeArq=62063.0001.01.
20071218.336&nomeSubDir=62001.62500&path=webacord2
Capturado em 14.01.2007, às 12:17 hs.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. LEI 9.656.
PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS. AUSÊNCIA DE OUTROS REQUISITOS OU DE
LIMITAÇÕES PARA A COBERTURA EM HIPÓTESES DE EMERGÊNCIA. COBERTURA AMPLA E
IRRESTRITA. CONTRATO QUE LIMITA A EMERGÊNCIA EM 12 HORAS. LIMITAÇÃO
INEXISTENTE NA LEI. 1) A Lei 9.656 estabelece que, em situações de emergência, o prazo máximo
de carência será de 24 horas. 2) Se a lei não prevê outros requisitos ou limitações para a cobertura
na hipótese, não pode o contrato fazê-lo, devendo ser ampla a cobertura. 3) Não tem aplicação a
cláusula contratual que limita a emergência ao período de 12 horas, para excluir a cobertura, se
houver necessidade de internação, em situações de emergência ocorridas durante o prazo de
carência previsto para determinados tipos de tratamento. 4) Tratando-se de situação de emergência e
tendo restado cumprido o prazo de carência de 24 horas, a parte faz jus ao recebimento de
indenização pelo valor por ela despendido no procedimento médico. (MINAS GERAIS. Tribunal de
Justiça. Apelação cível n. 2.0000.00.505822-6/000. Nona Câmara Cível. Relator DES. PEDRO
BERNARDES.
Acessível em:
http://www.tjmg.gov.br/juridico/jt_/inteiro_teor.jsp?tipoTribunal=2&comrCodigo=0&ano=0&txt_
processo=505822&complemento=0&sequencial=0&palavrasConsulta=urgência%20emergência%20c
arência&todas=&expressao=&qualquer=&sem=&radical=
Capturado em 14.01.2007 às 12:12 hs.
15
LISBOA, Roberto Senise. Contratos difusos e coletivos. 2 ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2000, página 370.
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irre mediav elmente

ile gal

sob

o

p onto

de

v ista

da

legislação

consumerista.
2.2. A A B U S I V ID A DE
PARA

DE

A T E N D IM EN TO S

A T E N D IM EN TO

A

C LÁ US U LA
DE

Q UE

F IX A P R A ZO S U P E RIO R

E M E RG ÊN CI A

T ÃO S O M EN TE 1 2 H O R A S

E

U R G Ê N CIA

OU

A

Q UE

24 H O R AS
L IMI TA

O

DE I N TE R N AM EN TO .

Parece n ão haver mais dúv idas de que o c ontra to de ass istência
à sa úde é um contrato ins erid o no micross istema de defes a do
consumidor. 16
Se es se tip o de contrato é u m típico contrato de c onsumo, dev e
obedecer aos p rincípios estabe lecidos na quele diplo ma legislativ o .
Dentre os princípios con tratuais que rege m espe cificame nte todo
o sistema consu merista enco ntram-s e o princípio da informação, da
boa-fé, da não abusiv idade, entre outros.
Co mo s e s abe um dos principa is d everes do prestado r é p res tar
infor mação clara, adeq uada e precisa ao c ons umidor. Essa é a
impos ição ex pressa ex traída do con te údo dos parágrafos 3° e 4° do
artigo 54, Código de Defes a do Cons umidor 17.

16

A professora Cláudia Lima Marques em estudo específico trabalho denominado Visões
Sobre os Planos de Saúde Privada e o Código de Defesa do Consumidor, In Curso de
Especialização à distância em Direito Sanitário para membros do Ministério Público e da
Magistratura Federal. Org. de Márcio Iorio Aranha e Sebastião Botto de Barros Tojal. Brasília: 2002,
p. 285 a 373, destaca que “todos os contratos de Planos Privados de Assistência à Saúde são
relações de consumo, regulados pelo CDC”. E aponta, brevemente, as razões para tanto:
Dois aspectos devem ser destacados aqui: apesar do campo de aplicação subjetivo da lei de
criação da ANS e do CDC ser o mesmo, há concentração no fornecedor de serviços, na operadora de
planos privados de assistência à saúde, por parte da lei da ANS e concentração no consumidor e
seus direitos, por parte do CDC. Já entre o CDC e a Lei 9.656/98 há total identidade subjetiva, pois
esta lei cuida dos direitos do usuário (consumidor) e da operadora (controlando-a), o CDC cuida dos
direitos dos consumidores nos contratos de serviços remunerados em geral (Art. 3º, §2º do CDC).
No campo de aplicação material a coincidência é ainda maior: a lei da ANS cuida do registro
e controle dos contratos das operadoras com os usuários, todos considerados pelo CDC como
consumidores stricto sensu (Art.2º do CDC) ou consumidores equiparados (art. 2º, § único, Art. 17 e
Art. 29 do CDC). Todos os contratos regulados pela ANS são, portanto, também contratos de
consumo, envolvendo consumidores stricto sensu (destinatários finais, contratantes ou não, pagantes
ou não) e equiparados (empresas, universidades, sindicatos, empresários, terceiros beneficiários e
dependentes) Da mesma forma, a lei 9.656/98, quando trata dos planos e os regula, também está
tratando de um contrato de consumo, que recai também no campo de aplicação do CDC.
17

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela
autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços,
sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

9

Co mo se depreende da simp les leitu ra daqueles dispositiv os, o
fornecedor tem o dev er de be m informar o seu clien te acerca das
cláusu las que possam v ir a restringir-lhe direitos.
A in fo rmação dev e ser clara, in te ligível e ostensiv a , sob pena de
nulidade. Nas palav ras d e Ne lson NERY J R. “o Código c onsagrou o
princípio da legibilidade das c láusulas contratuais.” 18
Nos dizeres do mes mo autor, o Código impôs e sta obrigação
visando afastar o mau costume dos cons umidores de não ler “os termos
do formulár io, quer s eja por p ressa, preguiça, indolê ncia, ignorância ou
resignação , em face da dificu ldade trazida pe las ‘letra s miúdas ’.” 19
Outross im,

co mo

na

maioria

d os

contratos

de

c onsumo

atualmen te fir mados a informaçã o não é adequadamente pre stada, p or
óbv io,

c aso

se

aceitass e

como

válida

a

restrição

imposta

pela

resolução n. 13 do CONSU, por óbv io que a neg ativ a de c obertu ra
ainda assim nã o pode ria ser rep utada c omo v álida uma v ez que
ofenderia aos parágrafos 3º e 4º do artigo 54 do CDC 20.
Caso não bastas se essa ofen sa a lei cons umerista, o qual já seria
capaz de a mparar a declaraçã o de nu lidade de cláusu la dess e jaez,
outra ofens a po deria s er reconhec ida pe lo Poder Judiciá rio , qual seja,
a abusiv idade da cláusula.

(...)
§ 3º. Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres
ostensivos e legíveis, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.
§ 4º. As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas
com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.
18

in Código Brasileiro de Defesa do Consumidor – comentado pelos autores do
anteprojeto. GRINOVER, Ada Pellegrini [et alli]. 6ª ed.. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000,
página 553.
19

Idem, pp. 553-554.

20

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

“SEGURO SAÚDE – CLÁUSULA LIMITATIVA – ART. 54, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR – 1. Nos contratos de adesão as cláusulas que implicarem limitação de
direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil
compreensão. Se assim não está redigida a cláusula limitativa, não tem força para alcançar o
consumidor, presente flagrante violação, que merece reconhecida. 2. Recurso especial conhecido e
provido.”(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 255064-SP. Terceira Turma. Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito. Publicado no DJU 04.06.2001 – p. 00172)

10

Um d os dire itos b ásicos do cons umidor é a proteção co ntra
cláusu las abu sivas

ou impostas no fornecimento de pro dutos ou

serviços (relaç ões de consumo), c onforme disposto no art. 6°, n. IV, do
Cód igo. 21
Entende-se como cláusula ab usiv a aq uela que é notoriamente
desfavoráv el à parte mais fraca na relação contratual. 22
Para Cláudia Lima MARQUES:
A abusividade da cláusula contratual é, portanto, o desequilíbrio ou descompasso de direitos
e obrigações entre as partes, desequilíbrio de direitos e obrigações típicos àquele contrato
específico; é a unilateralidade excessiva, é a previsão que impede a realização total do
objetivo contratual, que frustra os interesses básicos das partes presentes naquele tipo de
relação, é, igualmente, a autorização de atuação futura contrária à boa-fé, arbitrária ou
lesionária aos interesses do outro contratante, é a autorização de abuso no exercício da
posição contratual preponderante (Machtposition).
A abusividade é, assim, abstrata, potencial ou atual, porque ataca direitos essenciais àquele
tipo de contrato, porque impõe excessivas ou surpreendentes obrigações, porque leva à lesão
23
do contratante.

Destarte ,

a

existência

de

c láusula

abusiva

no

contrato

de

consumo torna inv álida a relaç ão co ntratua l pela quebra d o equilíbrio
entre as partes. 24
E a a busivida de é facilmen te v isualiza da em dispos ição contratual
que deixa d e socorrer o segurado no mo mento e m que ess e mais
precisa de auxílio (urg ência/ emergênc ia que não podia prev e r) .
Outross im, não seria lícito imag inar ob edecido o princípio da bo afé, quando a empresa s eguradora, a pós prometer “mundos e fundos ” ao
segurado, recus a-s e a cobrir procedimento que faz parte do objeto
contratado.
Dessarte,

tendo

em

v ista

que

a

restrição

mos tra-se

manifes ta mente abusiv a s ob a p ers pectiv a do micro ssistema do Código

21

Nelson Nery Jr. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor – comentado pelos autores
do anteprojeto. p. 451.
22

Nelson Nery Jr., Código Brasileiro de Defesa do Consumidor – comentado pelos autores
do anteprojeto. p. 489.
23

MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor – o novo
regime das relações contratuais, atualizado com o novo Código Civil. 4 ed., rev., at. e amp. incluindo
mais de 1.000 decisões jurisprudenciais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 148.
24

Nelson Nery Jr., obra citada, página 489.
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de Defesa do Cons umidor, o Supe rior Tribunal de Jus tiça 25 e outros
tribunais

brasileiros 26 não

exitam e m

declarar

a

abusiv idade

de

cláusu las dess e jaez ins e rtas em contratos de planos de saúde.
25

CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. RECUSA. ABUSIVIDADE. CDC,
ART. 51, I.
I. Não há nulidade do acórdão estadual que traz razões essenciais ao deslinde da
controvérsia, apenas por conter conclusão adversa ao interesse dos autores.
II. Irrelevante a argumentação do especial acerca da natureza jurídica da instituição-ré, se
esta circunstância não constituiu fundamento da decisão.
III. Lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele
que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se
revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente
de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual
seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida.
IV. Recurso especial conhecido em parte e provido. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.
Recurso especial n. 466.667-SO (2002⁄0114103-4). Quarta Turma. Rel. Min. Aldir Passarinho Junior.
Publicado no DJ de 17.12.2007)
26

Nesse sentido decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA.
PRAZO DE CARÊNCIA. CASO DE NÃO OBSERVAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA
MANTIDA. 1. Estando a beneficiária de plano de saúde precisando de atendimento médico de
urgência, não pode ser negada a cobertura das despesas hospitalares pela administradora do plano
de saúde, sob alegação de que não foi cumprido o prazo de carência. 2. A cláusula contratual que
exclui a cobertura em casos de emergência e urgência, antes de cumprido o prazo de carência de 24
horas mostra-se abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, especialmente
porque se trata de situação imprevisível, que põe em risco a saúde do paciente. DECISÃO: Negar
provimento. (DISTRITO FEDERAL. Apelação cível n. 20060610113817. Segunda Turma Recursal
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F.. Relator Jesuíno Rissato, Julgamento em
06.11.2007, DJ 26.11.2007, p. 222)
No mesmo sentido a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.RECUSA DE COBERTURA DAS
DESPESAS DE INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA.SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL, REJEITANDO O PEDIDO DE DANO MORAL.PROVIMENTO DO APELO.Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Caracterização de danos morais. A lei consumerista visa a
proteger o consumidor contra abusividades impostas pelo fornecedor do bem ou serviço, em face da
presumida desigualdade entre as partes, prevendo o cancelamento de cláusulas abusivas, impondose que os princípios da boa fé e da transparência sejam observados. O caráter de urgência da
internação do autor/apelante, sem limitação de prazo, está devidamente comprovado e dele tinha
ciência a ré/apelada quando lhe negou tal direito, sob o argumento de fruição do período de carência
para internação, autorizando-lhe, apenas, o atendimento ambulatorial no prazo de 12 horas. O autor
(criança com um ano e três meses de idade) encontrava-se em iminente risco de vida, com
diagnóstico médico de queda do estado geral e desidratação aguda, cuja internação se tratava de
medida de extrema urgência, justificando a concessão da liminar, na forma deferida. A alegada
cláusula contratual nº 9.2, que dispõe sobre as situações de urgência/emergência, mostra-se abusiva
quando limita a cobertura em tais circunstâncias ao atendimento ambulatorial e, ainda, no período
máximo de 12 horas, posto que infringe o princípio da razoabilidade, o que é vedado pelo
CODECON, sendo incompatível com a boa-fé e eqüidade. A jurisprudência pacífica deste Egrégio
Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a injusta recusa da operadora de saúde em
custear as despesas médico-hospitalares, enseja dano moral, ante a angústia e insegurança
impostas aos consumidores. (RIO DE JANEIRO. Apelação cível n. 2007.001.43.863. Décima Primeira
Turma Cível. Rel. Des. Cláudio de Mello Tavares. Julgamento em 05.12.2007.
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Entre ta nto, apes ar dos tribunais não titubeare m e m reconhe cer e
rechaçar a con duta da operadora relativ amente ao da no materia l
suportado pelo s egurado, o mes mo n ão se pod e dize r e m relaç ão ao
pedido de dan os morais.

3. A D I V I SÃO J U RI S PR U DE N C I A L A C E R C A
MO R A L

D E C O R R EN TE

E ME R GE N CI AI S

OU

DA

N E G A TIV A

DA

DE

I N D E N I ZA BI LID A DE
C O B ER TU R A

EM

PO R

DANO

S I TU A ÇÕ E S

U R G E N TES .

Co mo s e me ncionou no parágrafo anterior , se o reconhecimento
da ilegalidade da c onduta do forneced or q ue d eixa de arcar com a
cobertura

dos

gastos

necessários

ao

tratamento

do

segurado

é

relativame nte tra nqüila, o mes mo nã o se pode dizer co m relação ao
acolhimento dos pedid os de danos morais formulados pe los segurados.
Muitos segurados , ao distribuírem ações para rec onhecer a
abusiv idade de cláusulas contratuais que exclue m a c obertu ra e m
casos d e urgência e emergência , ou daq uelas que prevêem a c obertu ra
some nte nas prime iras doze horas de atendi mento , cu mula m ped idos
de indenizaç ão por danos morais em face d a angústia, do sofrimen to ,
da aflição ex perimentada.
Ao analisar os pedid os de danos mo rais , a ju ris prud ência se
div ide.
Há aqueles tribunais que entendem não estarem pres entes os
requisitos específicos e necess ários p ara a configuraçã o de dano
moral,

u ma

v ez

que

tais

situações

não

passam

de

meros

aborrecimentos ; de fatos quotidianos da v ida que não merece m s er
elev ados a c ategoria d e danos morais 27, alé m doutras que afirma m q u e
Acessível em:
http://srv85.tj.rj.gov.br/inteiroTeor/abrePDF.do?nomeDir=2007001&nomeArq=43863.0001.01.
20071205.282&nomeSubDir=43501.44000&path=webacord2
Capturado em 14.01.2008 às 16:58hs.
27

Apelação Cível. Reparação de danos. Plano de saúde. Hospital não credenciado. Urgência.
Falta de prova de conhecimento pelo paciente do descredenciamento da unidade hospitalar. Danos
morais. Indenização não devida. Mero descumprimento contratual. Dissabores corriqueiros das
relações negociais. Ausência de sofrimento intenso ou profundo. Juros. Termo inicial. Citação.
Recurso parcialmente provido.
I – (...)
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o me ro descumprimento de cláusu la contratual não tem o c ondão de
gerar e fe itos capazes de ocasionar o dano moral. 28
Por outro lado, outra par te da ju ris prudência, entende que existe
sim o dano moral e m v ista da “severa repercussão na es fe ra íntima do
paciente, já frágil pela p atologia a guda que o ac ometeu” 29, haja v ista
que esse fato (negativa ilegal de cobertura) a grava a situação de
aflição ps icológic a e de angústia no espírito d o segurado. 30
Diante dess a vac ilação jurisprudencial, crê-se se r adequado
analisa r

o

problema

sob

u ma

ótica

civil-c onstitucion al

mais

especificamente repersonalizante, indicand o qual das proposiç ões dev e
prosperar. Aprese ntemos nosso entendimento sobre o ass unto e as
razões para tanto.
III - Não estamos diante de caso de dano moral passível de ressarcimento, pois não
configurado o sofrimento intenso e profundo. Não é toda e qualquer insatisfação que rende azo à
indenização perseguida; o mero aborrecimento decorrente de fatos normais da vida cotidiana, como a
recusa inicialmente motivada do ressarcimento das despesas médico-hospitalares, não comporta
reparação a título de danos extrapatrimoniais.
IV – (...). (PARANÁ. Tribunal de Justiça. Apelação cível n. 422.959-0. Nona Câmara Cível.
Rel. Des. Tufi Maron Filho. Julgamento em 11.10.2007)
No mesmo sentido, ainda do TJPR, a apelação cível n. 433885-2, julgada pela mesma Nona
Câmara Cível em 04.10.2007.
28

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA. NÃO-CONFIGURADA.
- Não merece provimento recurso carente de argumentos capazes de desconstituir a decisão
agravada.
- A recusa de cobertura securitária fundada em cláusula contratual não gera dever de
indenizar por danos morais.
- Nega-se provimento a agravo que visa a subida de Recurso Especial interposto pela alínea
“c”, sem demonstração de divergência, nos moldes exigidos pelo Art. 541, parágrafo único, do CPC.
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no recurso especial n. 842.767 - RJ. Terceira Turma.
Relator Ministro Humberto Gomes de Barros. Publicado no DJ de29/06/2007)
No mesmo sentido ainda do STJ: AgRg no ag 303129. Resp 592.083⁄; edcl no resp 72.031;
resp 201414; AgRg no ag 442.548; Resp 636.002; Resp 202.564; dentre outros.
Do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: Apelação cível n. 2007.001.68321, Segunda
Câmara Cível. Rel. Des. Carlos Eduardo Passos. Julgamento em 17.12.2007; apelação cível n.
2007.001.56350. Décima Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Sérgio Cavalieri Filho. Julgamento em
12.12.2007.
Do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: apelação cível n. 70014816920, Sexta Câmara
Cível. Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, julgado em 12/07/2007.
29

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial n. 618.290-DF. Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito.
30

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial n. 657.717-RJ. Rel. Min. Nancy

Andrigui.
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4. O D A NO M O R A L C A US A DO
DA

N E G A TIV A

DE

AO

C O B E R TUR A

U S U Á RIO

DE

DE

P L A NO

DE

S A Ú D E D E CO RR E N TE

T R A TAME N TO M É D I CO E ME RGE N CIA L

OU

UR G E N T E .

Diferen te mente da n oção ideológic a prepond eran te do Século
XIX 31, o Direito C iv il ev oluiu no sentido de aba ndonar as marcas do
indiv idu alismo burguês , característico das leg islações oitocentistas,
para elev ar o indiv ídu o ao centro do ordena mento j urídic o.
As transformações da socied ade civil bras ileira, co -env olta no
processo da rev oluçã o industrial e t ec nológica, c om a nec essária e
crescente intervenção do Es tado n o â mb ito da autono mia priv ada,
causaram modificações notórias de natureza for mal e material no
sistema de direito civ il brasileiro. 32
Na

realidade

essa

tendê ncia

era

u ma

tendênc ia

univ ersal

irrev ersível, já observa da e m v árias leg islações e da qual o Direito Civ il
Bras ileiro não poderia se furtar.
Orlando de CARVALHO, es tu dando o dese nvolv imento de u ma
nov a teoria jurídica da relação civ il portuguesa, ainda nos idos da
década de setenta, adv ertia que era opo rtuna uma “repe rso nalizaç ão”
do direito civ il, is to é , a ac entuação da su a raiz antro pocêntrica, da sua
ligação v isceral com a p essoa e os seus direitos. Sem essa raiz, u m tal
direito seria ininteligív el, n ão tanto porque o grosso das ins tituições
civ ilís ticas apelav a ainda para a autono mia da v ontade, pelo menos na
forma da liberdade de conclusão, mas, prin cipalme nte, porque o
civ is mo, ou civ ilis mo, seria u ma idéia que ou já não tem qualquer nexo

31

A primeira noção relacionada ao conceito de Direito Civil é aquela ligada aos primeiros
códigos do século XIX, em especial o Código Civil Francês. Consistia seu conceito na
regulamentação das relações entre as pessoas privadas, seu estado, sua capacidade, sua família e,
principalmente, a propriedade, consagrando-se o mesmo sob esta perspectiva como “o reino da
liberdade individual”.
A idéia preponderante do Código Civil seria assegurar que o indivíduo pudesse desenvolver,
isoladamente, a sua atividade econômica.
Nessa visão as limitações do Estado ao desenvolvimento de suas atividades deveriam ser tão
somente aquelas necessárias a permitir a convivência social.
32
AMARAL, Francisco. Racionalidade e sistema no direito civil brasileiro, separata de O
Direito. Rio de Janeiro, v.1-2, ano 126. 1994. p. 80.
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ou tem-no jus ta mente p or ser o círculo da pessoa. Esta diretriz
personalis ta tendeu então a imprimir -se a tod o o mundo do Direito ,
salientan do-se,

quer

contra

o

re lativ ismo,

quer

c ontra

os

tra nspersonalis mos que o relativ ismo alimentou (do Estado, da Nação,
da Raç a), que o Direito, não sendo um sis te ma lógico, como pretendia
a juris pru dência conceitua l, mas, sim, u m sis te ma axiológic o, u m
sistema ético a que o home m pre s ide co mo o primeiro e mais
imprescritíve l dos valores. 33
Não foi por menos que Jorge Mo sset ITURR ASPE prov ocou a
comu nidade jurídica brasile ira c om a seguin te reflex ão:
Qual o objetivo do Direito? O que seria de nós se não fôssemos obcecados pela pessoa
humana? Se não tivéssemos uma preocupação constante, todos os dias de nossas vidas,
pelo homem, por sua felicidade, pela sua dignidade, pela satisfação de suas necessidades,
pela superação dos obstáculos de direito e de fato que impedem o pleno desenvolvimento da
pessoa humana? O que seria de nós, juristas? Haveríamos perdido nossa razão de ser, a
34
razão de nossa existência?

É esta valorizaç ão d o p oder ju ris gênico do home m co mu m –
sensív el qu ando, c o mo no d ireito dos negóc ios, a su a v o ntade faz lei ,
mas ainda quando, como no direito d a s pessoas, a sua p ers onalidade
se defende, ou qu ando, c omo no direito das ass ociaçõe s, a sua
socia bilidade se recon hece, ou quando, como no dire ito de fa mília, a
sua afetiv idade se estrutura, ou quand o, como no direito das coisas e
no d ireito sucessório, a sua domin ialidade e respo nsabilidade se
potenciam – é esta centraliza ção do regime e m to rno do ho me m e dos
seus imediatos interesses q ue se faz do direito civ il o foyer da pessoa,
do cidadão med iano, d o c idadão puro e simples. Mais do que qualqu er
outro ramo do d ireito, será aq ui, no direito civ il, o hábitat jurídic o da
pessoa . O que não significa que o espaç o civil seja estanque e não
33

CARVALHO, Orlando de. Para uma teoria jurídica da relação civil. 2 ed. Vol. I. Coimbra:
Centelha, 1981. pp. 90-91.
34

Conferência de encerramento da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho da
Justiça Federal no Auditório do Superior Tribunal de Justiça em 12 e 13 de setembro de 2002, na
Cidade de Brasília, citado por Gustavo Tepedino em seu artigo Normas Constitucionais de Direito
Civil, publicado na Revista do Mestrado da Faculdade de Direito de Campos, n. 4 e 5, anos
2003/2004. Acessível em:
http://www.fdc.br/Arquivos/Mestrado/Revistas/Revista04e05/Docente/10.pdf Capturado em
16.01.2008 às 10:40 hs.
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exija, ou pos tule, outra es pécie de garantias (constitucionais, criminais,
ad ministrativ as) e não se dirija a outras fo rmas de interv enção (política,
econômica, etc .). Nota-se apenas que, dentro do mundo do Direito, o
direito c iv il c onstitui aquele círc ulo e m que é menos fun gív el o
indiv íduo como tal. Restaurar a p rimazia da pess oa é assim o dev er
nú mero u m de u ma teoria do direito que se apresente c omo teoria do
direito civ il – independentemente d e o sis te ma de ex posição fav orec er
ou não fav orecer es se p rimado da pe ssoa e independentemente de se
aderir ou não aderir a qualquer sorte ou suced âneo de jusnaturalis mo. 35
Nesse diapasão, o adv ento da Constituição Fed eral de 1988 e a
opção

p referencial

princípios
to mass e

pela

fun damentais ,
a

si

“pers onalismo”

36

o

papel

dignidade
fizera m

hu mana,

com

garantidor

da

que

inserida
a

dentre

perspec tiv a

transiç ão

em

seus

jurídica

direção

ao

e, dentro de sse “person alismo”, a plena proteção d e

direitos essenciais ao pleno desenv olv ime nto da pessoa humana ,
dentre os quais s e incluem os chamad os direitos da persona lidade.
Co mo

destac a

Gustav o

TEPED INO ,

po ucos

tema s

jurídicos

rev elam maiores dificuldades conceitua is qua nto aquele relacio nado a
definição sobre o que seriam os d ireito s da p ers onalidade 37. Is so se
dev e ao fato de que o desenv olv imento d essa categ oria a dvém de
construção recente, desenvolv ida co m mais ênfase pe las es colas
fra ncesa e germânic a a partir da s egunda metade do Século XIX. Após
a ex periência trau mát ica das Grandes Guerras Mundiais e a e lev ação
do ser hu mano ao topo do ordena mento jurídico , os estud os para o
desenv olv imen to e proteçã o d os direitos da personalidade evoluíram na
proporção respectiv a de sua grandeza.
Segundo W alter MORAES p ara que uma pesso a possa subsis tir
como sujeito de direito e des envolv er re gularmente sua v ida jurídica,
torna-s e necessário que es te ja de poss e de certos be ns, dentre os
quais se enco ntram os direitos de person alidade. Para o mes mo autor,
35

Orlando de Carvalho. Op. cit. pp. 92-93.

36

MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civilconstitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 19.
37

TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 2 ed. São Paulo: Renovar, 2001. p. 24.
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o sujeito não pode prescindir dess es direitos, uma v ez que sem eles a
personalidad e ju rídic a não su bsiste e, subsis tindo, tolhe -se a ponto de
perder as condiç ões de desempenhar o seu potenc ial. 38
Foi por iss o que Ad rian o de CUPIS afir mou que :
existem certos direitos, sem os quais a personalidade seria apenas uma situação
completamente insatisfeita, esvaziada de qualquer valor concreto; direitos, sem os quais
todos os demais direitos subjetivos perderiam qualquer interesse para o indivíduo: a ponto
de se poder dizer que, se estes direitos não existissem, a pessoa não poderia entender-se
como tal. São estes os chamados ‘direitos essenciais’, com os quais identificam-se
justamente os direitos da personalidade. Que a denominação de direitos da personalidade
seja reservada aos direitos essenciais, justifica-se através da consideração de que estes se
constituem o núcleo mais profundo da personalidade.39

Ou seja, os direitos da p ers onalidade são dire itos co nsiderado s
como e ssencia is para o desenvo lv imen to do próprio se r humano.
Ma s quais s eria m os componentes d esse ch amado dire ito da
personalidad e?
Elimar SZ AN IAW SKI, a mparando -se nos estudos de Heirich
HUBMANN, infor ma que a personalidad e hu mana é comp lex a, como
ta mbé m são comp lexos seus ele me ntos. Ape sar da complexidade,
Hub mann deco mpõe a p ers onalidade hu mana e m três ele mentos pa ra
ele funda me ntais: a dign idade, a in div idua lidade e a pessoalidade .
Esses elementos, constituid ores d o indiv íduo, lhe dão caráter pró prio e
per mite m a ele desenv olv er -se. Permite m-no ev oluir além de seus
limites internos, a fim de a lcançar a au to -realização como ser hu mano
e, ta mbé m es piritual. Po r d ign idade en tende-se o elemento ind icado r do
ser humano no univ erso, o qual, e m v irtude de su a natureza espiritual,
é dotado de dons q ue possibilita m a construção de determinadas
tarefas de criativ idade cultu ral, da realizaç ão de valores éticos e de se
auto-edificar. A in d iv idua lid ade cons iste na unidade indiv idual do s er
hu mano consigo mesmo ident ificada , que poss ui um caráter próp rio,
que todo indiv íduo traz c onsigo ao nascer. Este ca ráter próprio ev olui e
é comple mentado atrav és de educação, do progresso moral e espiritual
38

MORAES, Walter. Direito da personalidade – estado da matéria no Brasil. In Estudos de
Direito Civil. Antonio Chaves (Coord.). São Paulo: Saraiva, 1979. p. 125.
39
CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Tradução de Afonso Celso Furtado
Rezende. Campinas; Romana Jurídica, 2004. p 24.
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que cada indiv ídu o desenvolv e no cu rs o de su a v ida. A indiv idua lidade
assim per mite que toda pe ssoa rea lize sua tarefa ética, sua evolução
espiritual e s eu auto-dese nvolv imento . Por f im a pessoalidade qu e se
tra duziria pela relaç ão do indivíduo co m o mundo exterior, com outras
pessoas, c om to da a socied ade e com os seus valores étic os, on de o
indiv íduo s e afirma co mo s er, defen dendo sua indiv idualidade . 40
Dentro des sa perspectiv a e diante de u ma c láusula geral de tute la
da pessoa hu mana pode se afirmar que integram e c oncretiza m a
dignidade da pes soa human a, no ca mpo da re sponsa bilidade civ il,
interesses tais como a v ida priv ada , a intimida de, a dor, os afetos , as
expectativ as de vida e os projetos existencia is, a image m social e a
auto-estima,

as

patrimoniais ,

a

criações
ho nra

do
e

intelecto

em

bom

no me,

o

constituc ionalme nte garan tidos.

seus

aspectos

in te res ses

não
e sses

41

Outross im, u ma v ez ocorrida ofensa a u m desses componentes
essenciais ao pleno des envolv imento da p ers onalidade d o indiv íduo,
nasce o direito à reparaçã o por da no moral.
E daí se chega ao ponto c entral d a questão que se procu ra
enfrentar ness e estud o: a n egativ a de cob ertura e do pagame nto das
despes as

oriu ndas

de

tratame n to

mé dico

necess ário

ao

restabelecimento da saúde do segurado, quando es se se enquad ra
perfeita mente na mo ldura delinead a pela leg islação qu e regula menta a
matéria (Lei n. 9.656 /1 998) , e m perí odo de ex trema sensibilidade e
preocupaçã o d o s egurado e de sua fa mí lia , não acarreta danos à
pessoa ? A pessoa do segu rado ?
É claro que a resposta correta tal como já apresentada por Kelsen
e m sua Te oria Pura só poderá ser dada na anális e do caso conc reto.
Entretanto,

ex train do

exemp los

de

cas os

analis ados

pela

40

SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2 ed., rev., atual. e ampl.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 114-115.
41

MARTINS-COSTA, Judith. Os danos à pessoa no Direito Brasileiro e a natureza de sua
reparação. In A reconstrução do direito privado. Org.: Judith Martins-Costa. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2002. p. 416.
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jurisprudência, acredita-se ser possív el indica r proposição jurídica
sólida e ad equada para resolv er o proble ma.
Urgênc ia seg undo o Dic ionário Houaiss pode s er descrito como
“situação crítica ou muito grav e que te m priorid ade s obre outras;
e mergência”, já e mergência como “situação grave, perigosa, mo men to
crítico ou fortuito; contingênc ia”.
Para a Agência Nacional de Saúde Suple mentar – AN S, urgência
seriam “os ca sos resultantes d e acidentes pessoais o u d e complic ações
na

gestação :

Acide ntes

pessoa is

-

ev entos

ocorridos

em

data

específic a provocados por a gentes externos ao corpo h umano, súbitos
e inv oluntários e c ausadores de lesões físic as não dec orrentes de
proble mas de saú de, c omo, por ex e mplo, acidentes d e c arro, quedas e
inalaçã o de gases. Complic ações na ge stação - alterações patológicas
durante a gestação, como, por exe mp lo, grav idez tubária, ec la mpsia,
parto pre maturo, diabetes e aborta mento.” E e mergê ncia como “os
casos que implica m risco imedia to d e v ida ou d e lesõe s irreparáv eis
para o paciente, carac te rizados pelo médico.” 42
Do próprio significado dos dois termos, pode se constatar sem
qualquer d ificuldade que tanto na ur gênc ia, quanto na e merg ência, o
paciente, us uário do plano , se encontra e m estado déb il de saúde,
necessitando

de

cuid ados

médicos

imed iatos,

sob

pena

de

agrav amen to de s aúde, agravamento este que po de ocasiona r inc lusive
a morte do pacien te .
Daí po rque, da juris prudê ncia brasileira se ex traem casos de
negativ as

de co bertura n as

situa ções

mais

div ersas

e

a fligíveis

possív eis. Ex istem casos de negativas de cobertura de v ítima d e
tentativa de homicídio 43; de v ítimas d e acid ente de trânsito 44; d e
42

BRASIL. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Carência, doenças e lesões
preexistentes, urgência e emergência: prazos de carência, cheque-caução, preenchimento da
declaração de saúde. – 3. ed. rev. ; ampl. – Rio de Janeiro : ANS, 2005. 29 p.
Acessível
em:
http://www.ans.gov.br/portal/upload/biblioteca/guia_carencia_doenca_urgencia.pdf Capturado em
16.01.2008 às 11:50 hs.
43

PARANÁ. Tribunal de Justiça. Agravo de instrumento n. 429.761-8. Oitava Câmara Cível.

44
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 222339. Quarta Turma. Rel. Min. Ruy Rosado
de Aguiar Jr. Publicado no DJ de 12.11.2001, p. 155.
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segurado que apresentava les ão grave em coluna ce rv ical após ter
batido a cabeça em u ma pedra 45; de segurado que corria o risco de
perder

os

bicicleta,

mov imen to s
necess itando

do braço , após
de

c iru rgia

de

ter s ofrid o aciden te com
emergênc ia 46;

de

paciente

acometido de displas ia fibrosa poliostótic a, com defor mid ades ós seas
difusas, c om mioc ardiopatia dilatada sev era 47; de p aciente internado e m
casa hos pitalar vítima de infarto a gudo do miocárdio e que necessitava
de angiopla stia 48; alé m de tantos outros c asos ma is ou tão grav es.
O comu m de todas essas s ituações é que a molés tia enfrentada
pelo segurado ap res enta grav id ade severa e, o não atendimento
imedia to , pode oc asionar seqü elas irrev ersíve is, além de, e m muitos
casos , poder ocasionar a própria mort e do paciente.
Ora, e m u m quadro d ess es não é difícil imaginar a situaç ão de
angústia, sofrimento, de sespero, experimen ta da p elo usuário e por
seus familiares.
Co mo se s abe, a es magadora ma ioria dos usuários de planos de
saúde, procuram a prestação desse tipo de serv iços , dev ido a situação
calamitosa e v ergonhos a enfren ta da pela saúde púb lica do país. Paga m
altos cus tos , para verem-se protegido s em u m d os mo men to s mais
desgas ta ntes, pre ocupantes e delic ados de suas v idas. Após c ontra ta r
a p res tação de um s erv iço caro pa ra os padrões brasileiros, depos itar
toda a sua confiança na emp res a que lhe oferece o serviço, ac reditar
pia men te que te rá o aux ílio nec essário para ess e mo mento que , se m
somb ra

de dúv id as , é um dos

mo mentos

ma is

desgas tantes

da

existência humana, v e r seu pe dido ser negado sem q ualquer a mp aro
legal para tanto, por óbv io que resta cara cterizado o dano mora l.

45

RIO GRANDE DO SUL. Apelação Cível n. 70007800097, Sexta Câmara Cível. Relator:
Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 14/04/2004.
46

DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Justiça. Apelação cível n. 20040710121272. Relator
Roberval Casemiro Belinati, 3ª Turma Cível. Julgado em 06/09/2006, DJ 1.03.2007. p. 84.
47

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação cível n. 70014991558. Sexta Câmara
Cível. Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura. Julgado em 22.11.2007.
48
PARANÁ. Tribunal de Justiça. Apelação cível n. 275.086-5, 16ª Câmara Cível, relator
Desembargador Carlos Mansur Arida, julgamento em 02.03.2005.
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Ora, se a dignidade da pessoa hu mana cons titui valor de tamanha
importância para o ordenamento juríd ico brasileiro , a tal ponto de se r
elev ado pe lo Cons titu inte de 1988 a v alor funda men ta l e c onstitutiv o da
Rep ública (inciso III, art. 1º) e, por dignidade se remete a idéia de
plena realizaç ão da pessoa e isso ja ma is será possív el sem u ma
efetiv a manuten ção de s ua s aúde, bem funda mental e indiss ociáv el da
própria v ida, o us uário qu e, ao nec essitar de serv iços médicos , vê seu
pleito recus ado pela operadora, inevitav elmente, te m a sens ação de
impotênc ia, des espero, a ngústia, sofrimento e de samparo, a se nsação
de não se ter aonde recorrer e obter suporte pa ra o custeio do
tra ta mento, que se salienta ainda mais dia nte do bem que se pretende
proteger.
Nesse contex to, crê-se nã o ser a dequado apegar -se a antiga
fórmula de que “o mero inad imp le mento contratual nã o ense ja a
reparação por dano moral”, p ois há muito a jurisprudência brasi leira 49 e
comp arada 50 já s uperou esse “dogma”. De igua l forma, a irra zo áv el e
injustific ada n egativ a de c obertura, ultrapass a os limites do mero
aborrecimento. Causa profunda angústia e sofrimento. Nã o obs tante e ,
alé m disso, a construção ju ris pru dencial que c onduziu a fórmula
mencionada, procurava não pen alizar o contratante que deixava de
49

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro inclusive já lançou súmula (súmula 75) com o
seguinte teor:
“O simples descumprimento de dever legal ou contratual, por caracterizar mero
aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que
atenta contra a dignidade da parte.”
Referência : Uniformização de Jurisprudência n.º 2004.018.00003 na Apelação Cível n.º
2004.001.01324 – Julgamento em 22/11/2004– Votação: unânime – Relator: Des. Luiz Zveiter –
Registro de Acórdão em 01/03/2005 – fls. 779/798.
50

A jurisprudência argentina também tem esse entendimento:

Civil - Sala F
DAÑO MORAL. ORIGEN CONTRACTUAL.
Dentro de la órbita de la responsabilidad contractual, la interpretación que se ha dado del
empleo del verbo "podrá" utilizado por la reforma de 1968 en la redacción del artículo 1078 del Código
Civil, ha permitido entenderlo en el sentido de que la imposición de un resarcimiento por daño moral
ha quedado librada al prudente arbitrio judicial. Esta indemnización en la órbita contractual debe ser
considerada con carácter restrictivo.
CORDAL, Roberto Oscar y Otros c/ SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICIENCIA HOSPITAL
ITALIANO s/DAÑOS Y PERJUICIOS 5/11/93 C. 136456.
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cump rir deter minada c láusula con tratual po r acreditar de for ma enfática
(boa-fé s ubjetiv a) estar agindo c orreta mente, o u s eja, cumpr indo a
prestação que lhe c abia. Nos cas os c omo os aqui discutidos, afigura -se
de d ifíc il ad missibilidade, q ue as e mpresas que atuam no ra mo ,
asses soradas por valoros os e renomados assess ores jurídicos, não
tenha m con hecimen to do c onteúdo do artigo 35 -C da Lei n. 9.656/1998 ,
ou

da

interpretação

ma is

adequada

s ob

uma

perspec tiva

civil-

constituc ional consumerista p ara o caso, a ponto de ac redita rem es tar
a negativ a de ac ordo com o siste ma ju rídico brasileiro.
É por isso que a jurisprudência brasileira tem se inclinado cada
vez mais a acolhe r os pe didos de danos morais for mulado s.
Recentemente, no mês d e d eze mbro d e 2007, o Superior Tribunal
de Jus tiça co ndenou determinada e mpres a de seg uro-sa úde a pag ar
indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (v inte mil
reais) em fav or de segurado que teve os custos decorrentes de uma
primeira cirurgia cardíaca recusa dos 51. As severou a minis tra Nanc y
Andrighi, relatora do c aso, que embor a se reconheça que a regra ge ral,
o mero inad imple men to contratual n ão gera, por si só, dano moral,
verifica-se

que,

nas

hipóteses

c omo

aquela

exa minada,

a

jurisprudência do STJ tem a berto u ma exceç ão, pois na própria
descrição da s c ircunstânc ias que perfa ze m o ilícito material é p ossível
verificar conseqüências bastante sérias de cu nho ps icológic o que são
resultado direto do inadimple men to c ulposo.
Do mes mo Supe rior Tribunal de Justiça , ex trai-se julgado que
condenou operadora de p lano d e sa úde ao pagamento de ind enização
no v alor de R$ 10.000,00 (dez mil re ais) a o segu rand o , que após te r
enfrentado infarto agudo do mioc ário do, tev e cobe rtura de e mergência
recusada. Na oportunidade , a Terc eira Turma daquele Tribun a l, por
meio d e acórdão de relatoria do hoje Ministro do Supremo Tribuna l
Federal Carlos Albe rto Mene zes Direito, ass everou q ue se fazia mais
do

que

nec essária

a

co ndenação

pe los

danos

morais

sofrid os,

51
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial n. 993.876 - DF (2007⁄0234308-6).
Terceira Turma. Rel. Min. Nancy Andrighi. Publicado no DJ de 18.12.2007.
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consideran do a sev era repercussã o na esfera ín tima do paciente, já
frá gil pela patologia aguda que o aco meteu 52.
No mes mo STJ , ainda ad mitind o a inde nizabilida de p or dano
moral e m casos c omo esse, os recursos especiais n. 259263 , de
relatoria do Ministro Castro Filho, julgado pela Terceira Tur ma e m
02.08.2005 e n. 880 035, do Paraná, relatoria do Ministro Jorge
Scartezzini, julgado pela Qu arta Tur ma e m 21.11.2006.
No â mbito dos tribunais estaduais , na mes ma linha do q ue aqui
se vem defendendo, encontram-se decisões do Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro 53; do Tribuna l de Justiç a do Estado do Paraná 54; d o
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 55 e do Dis trito Fede ral 56.
Outross im, tendo e m v ista o panorama atual da dog mática civ il
brasileira, qu e exige do intérprete a pres entar -s e como u m intelectual
crítico, empenhado não mais na def esa de uma classe, mas s im da
pessoa e dos seus interess es inalienáv eis 57, e que diante de uma
verdadeira cláusula geral d e tutela dos d ire itos da pess oa humana, o
intérprete dev erá priv ileg iar os v alores existenciais se mpre qu e a eles
52

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial n. 618.290-DF (2003⁄0230122-7).
Terceira Turma. Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito. Publicado no DJ de 20.02.2006.
53

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 2007.001.65869. Oitava Câmara
Cível. Rel. Des. Roberto Felinto. Julgamento: 08/01/2008. Apelação Cível n. 2007.001.39624.
Segunda Câmara Cível. Rel. Des. Paulo Sergio Prestes. Julgamento em 19.12.2007. Apelação cível
n. 2007.001.63472. Décima Quarta Câmara Cível. Rel. Des. Helena Candida Lisboa Gaede.
Julgamento em 19.12.2007. Apelação cível n. 2007.001.36284. Primeira Câmara Cível. Rel. Des.
Ernani Klausner. Julgamento em 06.11.2007.
54

PARANÁ. Tribunal de Justiça. Apelação Cível n. 436886-1. Décima Câmara Cível. Rel.
Vitor Roberto da Silva. Julgamento em 29.11.2007. Apelação Cível n. 365717-4. Oitava Câmara
Cível. Rel. J. S. Fagundes Cunha. Julgamento em 06.09.2007. Apelação Cível n. 422165-8. Oitava
Câmara Cível. Rel. Jorge de Oliveira Vargas. Julgamento em 30.08.2007.
55

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação cível n. 70020320131. Quinta
Câmara Cível. Relator Umberto Guaspari Sudbrack. Julgamento em 21.11.2007. Apelação cível n.
70016674939. Quinta Câmara Cível. Relator José Francisco Pellegrini. Julgamento em 29.10.2007.
Apelação cível n. 70020552089. Quinta Câmara Cível. Relator Paulo Sérgio Scarparo. Julgamento
em 19.09.2007
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DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Justiça. Apelação cível n. 20050110321596. Primeira
Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F. Relator Sandra Reves Vasques
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se c ontrap userem os

v alores

patrimoniais , interpretando qualqu er

cláusu la contratual negocial, por mais insignifican te que s eja, sob essa
perspectiv a 58, s endo admitido pela doutrin a q ue o mau cu mp rimento po r
parte da e mpresa p res tadora de s erviço de med icina pr é-paga ou de
saúde, pode gerar responsabilidade civil por dano moral, se m prejuí zo
de suas derivaçõ es patrimon iais 59, plen a mente po ssível e necess ário a
condenação p or danos morais e m v irtude da ilega l, a busiva e rasteira
recusa de cobertura d e pag amento de despesas c om atendimento
médic o de urg ência e eme rgênc ia.
C O N S ID E RA ÇÕ ES F I N AI S .

Se reputar mos co mo v erdade ira a assertiva de q ue os contratos
de planos de s aúde são contratos de co operação e solidariedad e 60 e d e
que todos os direitos da persona lidade estão garantidos por verdadeira
cláusu la geral de tutela d a pes soa humana, cujo ponto de c onfluência
desta cláusula geral é a dignidad e da pesso a humana , se ndo que e m
seu cerne encontram-se a igualdad e, a integridade psico -físic a, a
liberdade e a s olidariedade 61, rev este-se mais do que inad missív el que
a ilegalidade praticada pelas operadoras de planos de saúde em
mo men to delicadíssimo da v ida dos s egura dos não seja considerado
como d ano moral.
Co mo salutar mente adv ertiu Antônio Junqueira de AZEVEDO:
“Depois da intang ibilidade da v ida hu mana, a primeira cons eqüência

58

MORAES, Maria Celina Bodin de. A caminho de um direito civil constitucional. Revista de
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direta que se pode tirar do princ ípio da dignidade é o respeito à
integridade física e psíquic a da pessoa hu mana.” 62
Outross im, lev and o-s e em con sideração o pa radigma maio r da
dignidade da p essoa humana, na colisão de princípios ou d e direitos
dentro do c orp o constituciona l, dev e prev alecer a norma que gara nte a
integridade corporal e moral d a pessoa hu mana. 63
Nesse diapasão ao intérprete incumbirá em v irtude de verdadeira
cláusu la geral de tu te la dos direitos da pessoa huma na, priv ile giar os
valores existenc iais s empre que a e les se con tra puserem os v alores
patrimoniais e , c aso os valores e xistencia is sejam sacrificados p or
atitude

ilegal

e

ab usiv a

do

fornec edor

ofenden do

direitos

de

personalidad e do segurado, tais danos deverão ser indenizados de
forma exe mp lar.
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