
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000021061

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0080044-80.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REDE D'OR 
SÃO LUIZ S.A., é apelada RUTH PONTES.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL BRANDI 
(Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.

São Paulo, 29 de janeiro de 2018.

Luis Mario Galbetti
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto Nº: 18619
Apelação nº 0080044-80.2012.8.26.0100
Apelante: Rede D'Or São Luiz S.A.
Apelado: Ruth Pontes
Origem: 35ª Vara Cível do Foro Central 
Juiz: Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wickfiels

Cobrança  Ação movida pelo hospital contra a 
responsável pela internação da paciente  
Inadmissibilidade, pois o contrato vinculou o 
pagamento à falta de cobertura de despesas, que não 
foram comprovadas pela ré, pertencente ao mesmo 
grupo econômico/hospitalar do plano de saúde  
Ação improcedente  Decisão mantida  Recurso 
improvido. 

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença 

que julgou improcedente ação de cobrança, condenada a autora no 

pagamento das custas e despesas processuais, fixados os honorários 

advocatícios em 15% do valor atualizado da causa. 

Apela a autora para buscar a inversão do julgado. 

Diz que os serviços foram prestados à paciente Nair e que a ré, 

responsável pela paciente, deve assumir o compromisso de pagar as 

despesas não cobertas pelo plano de saúde. Considera a sentença 

desprovida de fundamentação lógica e jurídica. A ré tinha conhecimento 

que em caso de eventual negativa deveria se responsabilizar pelo 

pagamento. Não possui responsabilidade entre a relação paciente e plano 

de saúde. 

Recurso respondido.
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A apelação foi distribuída para a 27ª Câmara de 

Direito Privado que, por acórdão, declinou da competência (fls. 173/181).

2. Inicialmente anoto que a sentença está 

devidamente fundamentada, tendo apreciado as questões relevantes da 

causa.

3. Consta dos autos a ré, na qualidade de 

acompanhante de Nair dos Santos Pontes,  beneficiária do plano de 

saúde, já falecida, está sendo compelida a pagar as despesas da paciente 

na quantia de R$ 24. 353,89, em razão de ter assinado “contrato de 

assistência médica/hospitalar”, na ocasião da internação, em 16.07.2007, 

sob o alegação de que o plano de saúde não cobriu as despesas na 

integralidade. 

A ação foi julgada improcedente, sob o 

fundamento de falta de comprovação da negativa de cobertura.

A decisão não comporta reforma.

Consta do instrumento assinado pela 

acompanhante que o contrato somente teria validade se as despesas não 

fossem cobertas pelo plano de saúde, conforme se pode aferir à fl. 31: 

“este contrato só terá validade, caso as despesas decorrentes do 
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atendimento não sejam cobertas por plano de assistência médica.”

A autora, que pertence ao mesmo grupo 

econômico hospitalar do plano de saúde (Beneficência Médica Brasileira 

S.A.  Hospital e Maternidade São Luiz  fl. 103),  não comprovou a 

negativa, de  molde que descabe a condenação da ré ao pagamento. 

Note-se que a prova tem que ser produzida por 

quem tem mais facilidade.

Como bem decidiu o juiz: “cabia à autora 

comprovar que o plano de saúde da paciente não cobriu as despesas 

agora cobradas da ré. A autora não teria qualquer dificuldade em fazê-lo, 

vez que o plano de saúde da paciente fora firmado com a própria autora, 

ou mesmo grupo econômico/hospitalar (fls. 103, 39 e 43). Acrescente-se 

que os serviços e materiais utilizados no tratamento à paciente (fls. 36/39 e 

41/43) estão cobertos pelo seu plano de saúde, conforme consta no 

contrato, item “g”, e não se encontram no “quadro de exclusões” (fl. 106).

3. Diante do exposto e por tudo mais que dos 

autos consta NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

LUÍS MÁRIO GALBETTI

Desembargador
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