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RAC n° 0030689-33.2014.8.11.0041 

 

Relatório 

 

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por UNIMED 

CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra sentença que, nos 

autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 30689-33.2014.8.11.0041, proposta por 

MANOEL DIOZ SILVA NETO, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, 

para condenar a requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor 

de R$ 25.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação e correção 

monetária a partir do decisum, bem como ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios fixados em 20%, sobre o valor da condenação. 

 

A apelante argui, preliminarmente, de carência da ação por 

ausência de interesse de agir, vez que não negativa de fornecimento do medicamento 

pleiteado pelo apelado, sendo a demanda proposta antes de informado o apelado acerca 

do medicamento autorizado. Consigna que a sentença restou omissa pela ausência de 

pronunciamento da preliminar arguida. 

 

Ressalta que não houve a negativa de fornecimento do 

medicamento prescrito, mas tão somente necessidade de avaliação da prescrição médica 

pela auditoria médica da apelante, ante ter sido a solicitação lançada com código errado, 

atitude lícita e regular do plano de saúde. 

 

Sustenta ser descabida a alegação de descumprimento de liminar, 

vez que continua a fornecer o medicamento, mesmo sem prescrição médica 

contemporânea, em razão de ordem judicial, sob pena de incorrer em multa. 

 

Assevera ser qualificado o pleito do apelado como situação de 

urgência/emergência, considerando que o medicamento foi solicitado em caráter eletivo. 
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Destaca ser equivocada a condenação da apelante ao pagamento 

de indenização por danos morais, haja vista não ter havido negativa de atendimento e 

“que o pedido de fornecimento do medicamento foi autorizado antes mesmo do 

ajuizamento da presente demanda, motivo pelo qual a Apelante não pode ser condenada 

ao pagamento de qualquer indenização.” Aponta que os fatos narrados não causaram ao 

apelado mais que mero dissabor. 

 

Consigna a exorbitância do quantum indenizatório, sendo 

inobservados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aponta a 

desproporcionalidade do arbitramento de honorários advocatícios. 

 

Com essas considerações requer o acolhimento da preliminar 

arguida, para reconhecer a ausência de interesse de agir. Pugna pelo provimento do 

recurso de apelação, para julgar improcedente o pleito autoral. Alternativamente, requer 

a redução do quantum indenizatório e a minoração dos honorários advocatícios. 

 

Nas contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso 

de apelação, a manutenção da sentença recorrida e a majoração dos honorários 

advocatícios, em razão da interposição de recurso. 

 

É o relatório.  
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VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA INTERESSE AGIR  

 

Inicialmente, tem-se que o recurso é tempestivo, conforme se 

depreende do DJE n° 10211; as contrarrazões foram apresentadas no ID. 2438934 – Pág. 

1/4; o apelo foi preparado, desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do 

recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do 

Novo CPC. 

 

A apelante argui a preliminar de carência da ação, por ausência 

de interesse de agir, em razão de não haver negativa de fornecimento do medicamento 

requerido, mas apenas delonga, ante a necessidade de análise da solicitação pela auditoria, 

sendo autorizado o fornecimento da medicação antes mesmo da propositura. 

 

O i. doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves tece 

importantes considerações acerca do interesse de agir: 

 

“A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse 

processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional 

que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe 

ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de 

lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente 

para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder 

Judiciário na resolução da demanda. (...) 

Não deve ser analisar se o autor tem efetivamente o direito que 

alega ter e que, portanto, se sagrará vitorioso na demanda, porque esse é tema 

pertinente ao mérito e não às condições da ação. O juiz deve analisar em 

abstrato e hipoteticamente se o autor, sagrando-se vitorioso, terá 

efetivamente a melhora que pretendeu obter com o pedido de concessão 

de tutela jurisdicional que formulou por meio do processo. Ter ou não 
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razão em suas alegações e pretensões é irrelevante nesse tocante, não 

afastando a carência da ação por falta de interesse de agir.”(Neves, Daniel 

Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Ed. Método, 5ª ed., 

Pág. 95/96). 

 

De posse da valiosa lição esposada acima tem-se que ao apelante 

subiste o interesse de agir na demanda em análise, não sendo dado, nesse momento 

processual, a verificação da existência do direito por parte do litigante. 

 

Isso porque, detentora de plano de saúde contratado junto à 

operadora apelada buscou com a demanda o fornecimento de medicamento prescrito para 

tratamento de sua enfermidade, que ao momento da propositura da ação não tinha notícias 

da autorização, de forma que, “terá efetivamente a melhora que pretendeu obter com o 

pedido de concessão de tutela jurisdicional que formulou por meio do processo, sendo 

tal constatação suficiente para verificar o interesse de agir do apelado. 

 

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça 

de Minas Gerais: 

 

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONDIÇÕES DA AÇÃO E INTERESSE 

PROCESSUAL - PRESENÇA - SENTENÇA TERMINATIVA 

REFORMADA - JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 515, §3º, DO 

CPC - CABIMENTO - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA 

BARIÁTRICA RECOMENDADA POR MÉDICO ESPECIALISTA - 

AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO NO CONTRATO - 

COBERTURA FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DO 

CONTRATO - POSSIBILIDADE SE NÃO HÁ HOSPITAL LOCAL 

CAPACITADO E SE HÁ URGÊNCIA INERENTE À MOLÉSTIA - 
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PEDIDO PROCEDENTE - TUTELA ANTECIPADA E MULTA - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO.  

- Presente o interesse processual de agir, descabe a extinção 

do processo sem resolução do mérito, devendo ser reformada a sentença 

terminativa prolatada.  

- Nos termos do art. 515,§3º, do CPC, o Tribunal poderá "julgar 

desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver 

em condições de imediato julgamento".  

- Se a cirurgia bariátrica de que necessita o usuário do plano de 

saúde foi recomendada por médico especialista e se no contrato das partes 

não há exclusão expressa de sua cobertura, a ré deve arcar com os custos do 

procedimento, cuja urgência é inerente e se infere da própria morbidade da 

moléstia.  

- Conquanto seja lícita a cláusula contratual que limita o 

atendimento a determinada área geográfica, se na área abrangida não há 

profissional ou hospital capacitado para realizar a cirurgia da qual necessita o 

segurado a operadora do plano de saúde deve autorizar a realização do 

procedimento em hospital outro, da mesma região ou outra próxima, 

mormente se se considerar que o segurado está em dia com as mensalidades 

do plano e se há urgência inerente à moléstia que o acometeu.  

- É cabível a tutela antecipada se presentes os requisitos do CPC, 

cabendo a fixação de multa para o caso de não cumprimento da obrigação.  

- Recurso provido. Sentença terminativa reformada. Pedido 

julgado procedente, nos termos do art. 515, §3º, do CPC.  (TJMG - Apelação 

Cível 1.0287.10.006876-9/001, Relator(a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino 

, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2014, publicação da súmula 

em 29/07/2014). 

 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. 

NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO. TRABECTEDINA 
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(YONDELIS). PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. O exaurimento das vias administrativas é 

prescindível para o ajuizamento da presente demanda. Não há embasamento 

jurídico que obrigue a parte autora a encerrar a esfera administrativa para, 

somente depois, poder ingressar com ação judicial. Inteligência do princípio 

constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º 

XXXV, da Constituição Federal de 1988. Preliminar rejeitada. MÉRITO. No 

caso concreto, a ré não produziu qualquer prova capaz de sustentar a tese 

defensiva de inexistência de negativa de cobertura, ônus que lhe incumbia, na 

forma do art. 333, II, do CPC e art. 6°, VIII, do CDC. De outro lado, a parte 

autora comprovou a solicitação do medicamento Trabectedina (Yondelis) 

junto à requerida, sendo que somente teve acesso ao mesmo quatro meses 

depois, com o deferimento da antecipação de tutela. Assim, havendo 

reconhecimento pela própria operadora do plano de saúde que o medicamento 

possui efetiva cobertura no contrato celebrado entre as partes, deve ser 

mantida a sentença de procedência da ação. PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70062557590, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira 

Gailhard, Julgado em 27/05/2015) 

 

Inquestionável, portanto, o interesse de agir do apelante. 

 

Ante o exposto rejeito a preliminar arguida. 

 

É como voto. 
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VOTO - MÉRITO 

 

A apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente 

procedente o pleito autoral, ao argumento de que inexiste ato ilícito na conduta da mesma, 

ao submeter solicitação de medicamento à auditoria, apontando não haver negativa de 

medicamento, a ausência de configuração de situação de emergência; a exorbitância do 

quantum indenizatório e a desproporcionalidade do arbitramento de honorários 

advocatícios. 

 

A ação foi proposta pelo apelado, pleiteando que fosse 

determinado ao plano de saúde apelante de fornecimento do medicamento Tasigna 

(Nilotinibe), para tratamento de Leucemia Mielóide Crônica – CID C92.1, bem como a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 

 

O MM. Juiz a quo julgou procedente a pretensão autoral, 

contando a sentença com o seguinte dispositivo: 

 

“PELO EXPOSTO, e por tudo que dos autos consta, com fulcro 

no art. 487, inciso I, c/c 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, formulado por 

MANOEL DIÓZ SILVA NETO contra UNIMED CUIABÁ – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, confirmando a tutela 

antecipada concedida às fls. 31/32. 

CONDENO ainda a Requerida, UNIMED CUIABÁ – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, a pagar ao Requerente, 

MANOEL DIÓZ SILVA NETO, o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% a partir da citação e 

correção monetária a partir do presente decisum. 

Presente o princípio da sucumbência, CONDENO a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% 
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(vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. 

 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 513 § 1º 

do NCPC).” (ID. 2437991 - Pág. 3). 

 

A apelante aduz em suas razões que não houve a negativa de 

fornecimento do medicamento solicitado, mas tão somente certo lapso temporal 

autorização de liberação, em razão de ser a médica assistente solicitante elaborado o 

pedido com código equivocado, sendo necessária a análise da requisição pela auditoria 

médica, sendo realizada liberação do medicamento, antes da propositura da ação. 

 

A r. sentença consignou que a parte apelada precisou ser 

submetida a utilização do medicamento denominado Tasigna (Nilotinibe), isso em caráter 

de urgência, correndo risco de agravar o seu quadro de saúde, que é extremamente grave. 

 

Verifica-se dos autos que apelado buscou, junto a apelante, na 

data de 17/06/2014 o fornecimento da medicação prescrita. Apontou o apelado que 

encontrou em contato o plano de saúde requerido diversas vezes, cobrando 

insistentemente a medicação, sendo autorizado na data de 02/07/2014, mas não entregue, 

em virtude de suposto preenchimento equivocado do código da solicitação, pela médica 

assistente, só tendo acesso ao medicamento após a propositura da presente demanda 

realizada em 10/07/2014. 

 

É possível verificar a receita de ID. 2436432 - Pág. 1, que a 

prescrição da medicação é para uso contínuo de 12/12h. Importante destacar que no site 

da Anvisa o medicamento TASIGNA (Nilotinibe) é indicado para tratamento de 

Leucemia crônica, conforme aponta bula da fabricante Novartis: 

 

INFORMAÇÕES AO PACIENTE 
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1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? 

Tasigna® é indicado para tratar um tipo de leucemia chamada 

leucemia mieloide crônica cromossomo Philadelphia positivo (LMC Ph-

positivo). A LMC é um câncer no sangue que faz com que o corpo produza 

muitas células leucêmicas. 

Tasigna® é indicado para tratar pacientes adultos com: 

 LMC em fase crônica ou fase acelerada resistente a outro 

tratamento prévio incluindo imatinibe (Glivec). 

 LMC em fase crônica ou fase acelerada intolerantes ao 

tratamento com imatinibe (Glivec).” 

(http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTr

ansacao=24156332016&pIdAnexo=3970656). 

 

Assim, tem-se que tal medicamento é de extrema importância 

para o tratamento do apelado, eis que acometido pela doença em estágio crônico, 

incidindo na situação de gravidade, que requer o pronto atendimento, sendo, ante a 

urgência da necessidade da medicação, desproporcional e desarrazoado a demora de 

quase um mês para liberação de medicamento, incorrendo o apelante em ato ilícito. 

 

No que tange aos danos morais tem-se que o pedido encontra 

cabimento, haja vista que houve desmedida demora que ensejou aflição ao apelado 

gerador de dano moral. 

 

Neste sentido, mutatis mutandis: 

 

“APELAÇÃO CÍVEL - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE 

- RECUSA DE CUSTEIO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO 

ATRELADO A TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO - PRESCRIÇÃO 

MÉDICA FUNDAMENTADA - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DA 

NATUREZA DO CONTRATO - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO 
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ART. 424, DO CC, E AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA E DA BOA-FÉ OBJETIVA - PRESCRIÇÃO MÉDICA 

FUNDAMENTADA - SÚMULA 102, DO TJSP - ATO ILÍCITO - DANO 

MATERIAL - RESSARCIMENTO DEVIDO - CUMPRIMENTO 

EFETIVADO PELA RÉ - DANO MORAL CONFIGURADO - 

REPARAÇÃO NECESSÁRIA. 

- Ao Contrato de Plano de Saúde é aplicável o regramento 

consumerista. 

- É descabida a recusa da Administradora de Plano de Saúde em 

arcar com as despesas de medicamento atrelado a procedimento 

quimioterápico motivadamente prescrito por Médico especialista, quando 

indispensável para o sucesso do tratamento do Segurado e à preservação da 

sua vida. 

- A Súmula nº 102, do TJSP, dispõe que, havendo expressa 

indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento 

sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no 

rol de procedimentos da ANS. 

- É devido o efetivo ressarcimento material da importância gasta 

com o remédio, impondo a condenação do Plano de Saúde ao pagamento da 

indenização material, reconhecendo, contudo, o adimplemento dessa. 

- A conduta negativa de fornecimento do medicamento, por se 

notabilizar ilícita, enseja reparação a título de danos morais, por intensificar 

a situação de sofrimento psicológico e de angústia no espírito do beneficiário. 

- No arbitramento do valor da indenização por dano moral devem 

ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade 

em sintonia com o ato ilícito e suas repercussões, como, também, com as 

condições pessoais das partes. 

- A indenização por dano moral não pode servir como fonte de 

enriquecimento do indenizado, nem consubstanciar incentivo à reincidência 

do responsável pelo ilícito.  (TJMG -  Apelação Cível 1.0024.13.049824-
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9/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 20/09/2018, publicação da súmula em 02/10/2018). 

 

O quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao 

caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano 

moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. 

 

A r. sentença arbitrou indenização por danos morais no valor de 

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Em que pese ser o dano moral suportado apelado 

relativo à angustia quanto a sua saúde, tem-se que o quantum foi fixados de forma 

excessiva e divorciada do caso concreto. 

 

Destaca-se que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é 

quantia mais razoável e observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade em 

sintonia com o ato ilícito e suas repercussões, bem como com as condições pessoais das 

partes, diviso como justa a fixação do citado valor da indenização. 

 

Dessa forma, acertada a sentença que julgou parcialmente 

procedente o pleito autoral, condenando a apelante ao pagamento de indenização por 

danos morais, merecendo reforma tão somente em relação ao quantum indenizatório que 

deve ser reduzido para a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 

Em relação aos honorários advocatícios acredita-se que foi fixado 

em 20% sobre o valor da condenação, sendo tal percentual, já considerada a redução do 

valor da indenização, fixada de forma compatível com os parâmetros estabelecidos pelo 

art. 85, § 2°, do NCPC. 

 

Ante todo exposto dou parcial provimento ao recurso de 

apelação, tão somente para adequar no quantum indenizatório, que deve ser reduzido para 
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a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo a sentença, nos demais pontos, 

tal como lançada. 

 

É como voto.  
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EMENTA 

 

 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

– PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – DEMORA EM FORNECER 

MEDICAMENTO – TRATAMENTO LEUCEMIA CRÔNICA – DANO 

MORAL – CONFIGURADO – PLEITO A REDUÇÃO QUANTUM – 

CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 

 

Presente o interesse processual de agir, quando a propositura da 

demanda, caso sagre-se vencedor “terá efetivamente a melhora que pretendeu 

obter com o pedido de concessão de tutela jurisdicional que formulou por 

meio do processo. Ter ou não razão em suas alegações e pretensões é 

irrelevante nesse tocante, não afastando a carência da ação por falta de 

interesse de agir.”(Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito 

Processual Civil, Ed. Método, 5ª ed., Pág. 95/96). 

 

A recusa indevida ou a omissão em autorizar medicamento 

hospitalar é causa de danos morais, já que agrava a situação de aflição 

psicológica e de angústia, em que se o paciente encontra. 

 

A indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, sem 

ensejar enriquecimento sem causa, representando, ao ofendido, uma 

compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um 

desestímulo à reiteração do ato lesivo. 


