
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Plantão Diurno Cível Região I

 0800860-12.2021.8.20.5300Processo:

 Ação: OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

REQUERENTE: ALAN GOMES CARDIM

 REQUERIDO:   UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

                                                                                                                     DECISÃO

 

 1 - Trata-se de Ação de                   OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE

 apresentado em Plantão Judiciário, proposta por , em desfavor do plano de saúde,URGÊNCIA,, ALAN GOMES CARDIM

.  UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

   2 - Menciona que                               o autor é um paciente com diagnostico de COVID-19, com acometimento pulmonar

  estimado por Tomografia Computadorizada de tórax acima de 50% em uso de BIPAP, com suplementação de O2 15L,

   com evidencia de PCR e IL-6 elevada, já em uso de corticoterapia. Necessita de infusão de TOCILIZUMAB, tendo em

  vista o beneficio evidenciado em pesquisa clinica recente mostrando redução do risco de evento MORTALIDADE, além

     da redução da necessidade de escalonamento de suportes, com número necessário para tratar (NNT) da ordem de 25. A

    lém disso, aumenta a probabilidade de alta vivo em 28 dias em torno de 7%. Destaca que  trata-se de um medicamento

    anti-inflamatório que reduz o risco de morte entre os pacientes hospitalizados pela Covid-19. "Para cada 25 pacientes

   tratados com TOCILIZUMAB, uma vida adicional seria salva", afirmam os responsáveis pelo ensaio clínico britânico

  Recovery, que testa uma variedade de medicamentos contra o SARS-CoV-2.O estudo mostra ainda que esse

   medicamento diminui o tempo de internação dos pacientes e diminui a necessidade de respiração artificial, conforme

 documentação comprobatória da pesquisa em anexo a esta exordial.O contágio pelo COVID-19, conhecido como novo

    CORONAVÍRUS, causa uma doença altamente contagiosa e de extrema gravidade, levando, inclusive, as autoridades

      governamentais a decretarem Estado de Calamidade Pública por meio do Decreto Legislativo nº 6, de 2020, e,

       declaração pública de situação de Pandemia pela Organização Mundial da Saúde -OMS em 11 de março de 2020. Na

   guia de solicitação de procedimentos materiais e medicamentos de alto custo o médico responsável o Dr. Pedro Victor

    Nogueira, CRM/RN 7605/RQE 4106 receitou no dia 17 de fevereiro do corrente ano o uso de TOCILIZUMAB 200 MG /

    10ML –650MG de 12h/12h por cinco dias.Porém, a demandada negou cobertura da referida medicação, conforme

documentação em anexo.
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  3 – Requerendo a concessão da tutela provisória de urgência,  para que a                                               inaudita altera pars,

requerida,      A UNIMED, autorize a administração do medicamento TOCILIZUMAB 200 MG / 10ML –650MG de 12h/12h

     por cinco dias, conforme prescrição médica, diante do quadro de saúde grave que apresenta, evidentemente visando à

 preservação de sua VIDA, bem como arcar com as demais despesas que necessitar durante o tratamento.

 

 4 - Com a peça em análise, vieram os documentos que instruem o feito.               

 

É o relatório. Decido.

 

 1 - Trata-se de Ação de                 OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE

 apresentado em Plantão Judiciário, proposta por , em desfavor do plano de saúde, URGÊNCIA ALAN GOMES CARDIM

  que a requerida   UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando   autorize a

    administração do medicamento TOCILIZUMAB 200 MG / 10ML –650MG de 12h/12h por cinco dias, conforme prescrição

    médica, diante do quadro de saúde grave que apresenta, evidentemente visando à preservação de sua VIDA, bem como

 .arcar com as demais despesas que necessitar durante o tratamento

 

  2 - Com relação ao pedido de tutela provisória formulado, o Novo Código de Processo Civil autoriza o                         

Juiz conceder a tutela de urgência quando houver a presença dos requisitos: “ ” e o “probabilidade do direito perigo de

:dano ou o risco ao resultado útil do processo”, senão vejamos

 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

 

1  Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ouo

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. 

 

2  A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.o  

3  A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo deo

.”irreversibilidade dos efeitos da decisão
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 3 - Assim, a concessão da tutela será de urgência quando houver “elementos que evidenciem a                     

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

 

 4 - Acerca do tema em espécie, é do magistério de  as seguintes linhas:              José Miguel Garcia Medina 

“. . . sob outro ponto de vista, contudo, essa probabilidade é vista como requisito, no sentido de

que a parte deve demonstrar, , que o direito afirmado é provável (e mais se exigirá,no mínimo

no sentido de se demonstrar que tal direito muito provavelmente existe, quanto menor for o

grau de . “ (MEDINA, José Miguel Garcia. periculum Novo código de processo civil comentado

 – São Paulo: RT, 2015, p. 472)…

 5 - Com esse mesmo enfoque, sustenta o Ilustre Nélson Nery Júnior, delimitando comparações acerca da      

“probabilidade de direito” e o “ ”, esse professa, :fumus boni iuris in verbis

“4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência:  Também é preciso que afumus boni iuris:

parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (  iuris).fumus boni

Assim, a tutela de urgência visa assegurar a  do processo de conhecimento ou doeficácia

processo de execução…” (NERY JÚNIOR, Nélson.  –Comentários ao código de processo civil.

São Paulo: RT, 2015, p. 857-858).

 6 - A respeito da possibilidade da concessão da tutela de urgência antecipatória, a Doutrinadora Tereza         

Arruda Alvim Wambier sustenta à luz dos seus ensinamentos:

 

“O juízo de plausibilidade ou de probabilidade – que envolvem dose significativa de subjetividade –

ficam, ao nosso ver, num segundo plano, dependendo do periculum evidenciado. Mesmo em

situações que o magistrado não vislumbre uma maior probabilidade do direito invocado,

dependendo do bem em jogo e da urgência demonstrada (princípio da proporcionalidade), deverá

ser deferida a tutela de urgência, mesmo que satisfativa. “ (Wambier, Teresa Arruda Alvim … [et

tal]. – São Paulo: RT, 2015, p. 499).

 

 7 - Analisando os autos,  cumpre verificar a veracidade das alegações, que tem como mérito o direito a

prestação do serviço de saúde contratado e a obrigatoriedade do Plano de saúde em oferecer os meios necessários e
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indispensáveis ao restabelecimento da saúde do autor, não podendo se omitir em proporcionar os meios mais eficazes e

atuais, com relação ao combate da enfermidade que acomete o requerente, inclusive, cobrindo as despesas hospitalares,

independentemente, de carência contratual ou outro argumento que não seja para alcançar a recuperação do autor.

8 - No caso concreto, deve-se considerar a imprescindibilidade dos procedimentos/medicamentos

 urgência/emergência, face aomédicos recomendados, bem como que os mesmos estão sendo solicitados em regime de

grave estado de saúde da parte  Autora, e assim sendo, não se sujeita a autorização administrativa de qualquer ordem,

sobretudo, quando se trata de um caso de urgência, estando a paciente sob risco de sofrimento e morte.

 

9 - Há de registrar-se que aos contratos de prestação de serviços de atendimento médico são aplicáveis

às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), evidenciando, assim, um contrato de adesão e uma

relação de consumo entre os contratantes.

 

10 - O ordenamento jurídico também disciplina tais contratos na Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de

Saúde), a qual autoriza o estabelecimento dos prazos de carência nos contratos firmados entre os planos de saúde e os

segurados, assim, determinados procedimentos somente serão cobertos pelo plano após o decurso de determinado

prazo, contudo, submete-se a esta hipótese apenas os procedimentos eletivos, não se incluindo nessa regra aqueles

procedimentos considerados  como de urgência/emergência, que necessitam, portanto, de um pronto atendimento. 

 

11 - Nesse sentido, a própria lei supramencionada em seu art. 35-C excetua dos prazos de carência.

Senão vejamos:

 

“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 de médico assistente;

(...)”.

 

12 - Sobre o tema colaciona-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Num. 65610035 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: EVELINE GUEDES LIMA - 20/02/2021 16:33:54
http://pje1g.tjrn.jus.br:80/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022016335444900000062820882
Número do documento: 21022016335444900000062820882



 

“RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE

EMERGÊNCIA. APENDICITE AGUDA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA

CLÁUSULA RESTRITIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. A cláusula que estabelece o prazo de carência deve ser afastada em situações de

urgência, como o tratamento de doença grave, pois o valor da vida humana se sobrepõe

a qualquer outro interesse. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do

.STJ

2. A jurisprudência desta Corte "vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos

danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato

agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez

que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo

 (REsp 918.392/RN, Rel. Ministra NANCYpsicológico e com a saúde debilitada".

ANDRIGHI).

3. Atendendo aos critérios equitativos estabelecidos pelo método bifásico adotado por

esta Egrégia Terceira Turma e em consonância com inúmeros precedentes desta Corte,

arbitra-se o quantum indenizatório pelo abalo moral decorrente da recusa de tratamento

médico de emergência, no valor de R$ 10.000, 00 (dez mil reais). 4. RECURSO

ESPECIAL PROVIDO. [1]

 

13 - No mesmo norte orienta o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:

 

“EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO

COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE

COBERTURA. HIDROCEFALIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA

DE 180 DIAS. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 35-C, DA LEI Nº 9.656/98. DANO

MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. CONHECIMENTO DE AMBOS OS

RECURSOS. DESPROVIMENTO DO APELO E PROVIMENTO DO RECURSO

ADESIVO.

1. Fere os princípios do Código de Defesa do Consumidor e o art. 12, V, “c”, da Lei nº.

9.656/98 a cláusula contratual que estipula o prazo de 180 dias de carência para
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procedimentos cirúrgicos de urgência e emergência. Hipótese em que há determinação

legal (art. 35-C, da Lei nº 9.656/98) para o pronto atendimento pelo plano de saúde ao

paciente.

 2.                  Havendo registros palpáveis sobre as conseqüências que o processo de

dor pela moral abalada pode provocar em uma pessoa, impõe-se a majoração do valor

da indenização por danos morais, a fim de melhor atender ao critério de

proporcionalidade entre a gravidade e repercussão do dano, capacidade econômica das

partes, e o nível de reprovação do ato culposo.

3. Apresentando-se insignificante o valor indenizatório, impõe-se a majoração a fim de

adequar-se à reparação do dano e punição ao seu causador, atendendo aos critérios de

razoabilidade e proporcionalidade.[2]

 

14 - A situação retratada nos autos coaduna-se com a regra insculpida no supracitado artigo 35-C do

referido diploma legal, que torna obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde da oferta de medicamentos e

procedimentos necessário  e demais recomendações médicas de emergência/urgência, cuja não realização possas

acarretar risco de morte ou lesão irreparável à parte Autora, afastando-se dessa forma o prazo de carência estipulado

contratualmente.

 

15 - Aliados aos requisitos legais, tanto da plausibilidade jurídica como do risco de dano, é de se

conceder a providência requerida.

 

16 - ISTO POSTO, com fundamento na proteção ao direito constitucional à vida,  o pedidoDEFIRO

 liminar, para determinar que a requerida,   , noUNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 prazo imediato e com a máxima urgência,     a administração doautorize medicamento TOCILIZUMAB 200 MG / 10ML –

   650MG de 12h/12h por cinco dias, conforme prescrição médica, diante do quadro de saúde grave que apresenta,

  evidentemente visando à preservação de vida do requerente, bem como arcando com as demais despesas que

necessitar durante o tratamento, sob pena de multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de

descumprimento, até o limite máximo de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais)  inclusive, sob pena de posterior apuração de,

responsabilidade, se a omissão ou descumprimento acarretarem prejuízo ou risco de morte à  parte autora. Determino

que aparte autora, no prazo de 15(quinze) dias, anexe aos autos o instrumento procuratório.PI

 C 17 -           ite-se a parte requerida, para querendo contestar, no prazo e na forma da Lei.
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18 - Cessado o Plantão Judiciário, remetam-se os autos ao Distribuidor Judicial, para as providências

cabíveis.

 19 - Nos termos do Art. 6º,  parágrafo 1º, da Resolução nº 26 do Tribunal de Justiça do Estado do            
Rio Grande do Norte, de 22 de agosto de 2012, esta decisão servirá de MANDADO - e o seu cumprimento  deve 
ser imediato.

 Publique-se. Intime-se e Cumpra-se. 

 

 

 .Natal/RN,  20 de fevereiro de 2021

                                                

EVELINE GUEDES LIMA

Juiz(a) de Direito

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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