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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1000871-33.2017.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é 
apelante MAURÍCIO DA SILVA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é 
apelado AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5ª 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 ERICKSON 
GAVAZZA MARQUES (Presidente sem voto), JAMES SIANO E 
MOREIRA VIEGAS.

São Paulo, 23 de maio de 2018.

J.L. Mônaco da Silva
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto : 26321
Apelação : 1000871-33.2017.8.26.0126
Apelante : Maurício da Silva Pereira
Apelado : Ameplan Assist. Médica Planejada Ltda.
Comarca : Caraguatatuba
Juiz : Dr. Guilherme de Siqueira Pastore

COMINATÓRIA - Custeio de procedimento 
cirúrgico e indenização por danos morais - 
Extinção do processo quanto ao pedido de 
obrigação de fazer e improcedência quanto ao 
pedido indenizatório - Inconformismo - 
Desacolhimento - Aplicação do disposto no art. 
252 do RITJSP - Obrigação de fazer - Perda do 
objeto, a pedido do autor, do custeio do 
procedimento cirúrgico diante de sua realização 
pelo SUS - Indenização - Autor que não 
comprovou a efetiva solicitação do procedimento à 
operadora-requerida - Atendimentos prestados pelo 
sistema público de saúde - Único atendimento pela 
operadora que diz respeito a consulta em pronto 
socorro com prescrição de medicamento e 
orientações - Improcedência de rigor - Sentença 
mantida - Recurso desprovido.

Trata-se de ação cominatória ajuizada por 
Maurício da Silva Pereira em face de Ameplan Assistência 
Médica Planejada Ltda., tendo a r. sentença de fls. 86/91, 
de relatório adotado, julgado improcedente o pedido.

Inconformado, apela o autor sustentando, em 
síntese: a) o sofrimento ocasionado pela apelada desde 
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2014; b) a necessidade da cirurgia realizada no curso do 
processo, remanescendo o pedido indenizatório; c) a 
realização da cirurgia pelo sistema público diante da 
urgência médica; d) a indicação médica desde 28/11/2014, 
consoante fls. 9 e 14; e) a ciência da apelada, confirmada 
pelos documentos de fls. 16/17; f) a resistência da 
requerida e as tentativas de realização do procedimento, 
comprovadas a fls. 27/30, 51/57 e 85; g) a aplicação das 
Súmulas 95, 96 e 100 deste Tribunal; h) a condenação da 
ré no pagamento de indenização por danos morais e nas 
verbas de sucumbência pelo princípio da causalidade. 
Requer, pois, o provimento do recurso (v. fls. 94/99).

Recurso não respondido (v. fls. 103).

É o relatório.

O recurso não merece provimento.

É caso de aplicar o disposto no art. 252 do 
RITJSP e ratificar os fundamentos da r. sentença apelada, 
proferida nos seguintes termos:

“Maurício da Silva Ferreira ajuizou ação em 
face de Ameplan Assistência Médica Planejada Ltda., 
ambos qualificados nos autos, na qual alega que é 
beneficiário de plano de saúde mantido pela ré e, desde 
setembro de 2015, tenta obter por meio dele o custeio de 
cirurgia para retirada de uma haste intramedular utilizada 
para fixação de uma fratura de fêmur ocorrida em 1978, 
que com o decurso do tempo se converteu em sequela 
incapacitante, por conta de fortes dores. Requereu tutela 
de urgência para a realização da intervenção cirúrgica e, 
em caráter definitivo, pediu a confirmação da tutela 
provisória e a condenação da ré ao pagamento de 
indenização por danos morais em valor não inferior a 
R$46.850,00. (...)

Não obstante, no curso do processo, foi 
noticiada a perda superveniente do interesse de agir, uma 
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vez que a cirurgia que o autor pretendia realizar às 
expensas da ré não pôde esperar o desfecho do litígio 
judicial e teve, assim, de ser realizada no âmbito da saúde 
pública. Desnecessária, neste particular, a tutela 
jurisdicional a respeito do mérito, uma vez que flagrante a 
perda de utilidade; mas deve o feito prosseguir nos seus 
ulteriores termos quanto ao remanescente da demanda. 

No mérito, não havendo controvérsia a respeito 
da necessidade da cirurgia para tratamento da patologia 
que acomete o autor, cinge-se a contenda de fato à 
configuração de recusa injustificada da ré no plano 
negocial, uma vez que o autor afirma que a operadora se 
negava a autorizar a realização da cirurgia e criou 
embaraços ao prosseguimento de suas solicitações, ao 
passo que a ré argumenta que o autor nunca apresentou 
pedido médico para o procedimento cirúrgico e não efetuou 
consulta com a médica ortopedista indicada para que o 
pedido fosse processado.

A despeito da perda do objeto do pedido 
cominatório, subsiste o pedido de indenização, que tem por 
fundamento a mesma recusa que, caso comprovada, 
embasaria a obrigação de fazer. Assim, necessário, de 
qualquer modo, dirimir a mesma controvérsia fática e 
também examinar, à luz do princípio da causalidade, qual 
parte deu causa ao processo, nos termos do art. 85, § 10, 
do Código de Processo Civil. 

A controvérsia remanescente somente pode ser 
dirimida com lastro em prova documental, cuja produção 
incumbe às partes na fase postulatória do procedimento; 
desnecessária, então, a dilação probatória, na forma do 
art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

Dito isto, a prova dos autos é insuficiente ao 
acolhimento do pedido inicial, não se encontrando 
elementos mínimos a sustentar a pretensão do autor. A 
demanda, com efeito, parece confundir a realização da 
cirurgia e o seu custeio, o que implica imputar à ré 
responsabilidade que não lhe compete. 

Com a inicial, vieram encaminhamentos do 
autor pelo médico do Ambulatório Médico de 
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Especialidades, órgão da Administração Pública estadual, 
ao serviço social, em novembro de 2014 (fl. 09) e à 
Secretaria da Saúde do Município de Caraguatatuba, sem 
data (fl. 13); e novamente ao serviço social, em fevereiro 
de 2017, visando à realização da cirurgia pelo serviço de 
referência. 

Foram juntados, ainda, encaminhamentos do 
Hospital Universitário de Taubaté ao Hospital Santa 
Marcelina para avaliação, em julho de 2015 (fl. 10); e do 
Hospital Paranaguá ao Hospital Vidas, para contato com 
uma “Sra. Alessandra”, no “ambulatório de convênios”, em 
abril de 2016 (fl. 11)  aparentemente relacionados aos 
relatórios de pronto atendimento de fls. 21 e 16, 
respectivamente. Consta, inclusive, que neste último as 
dores relatadas pelo autor foram objeto de orientações (fl. 
16) e que o atendimento no pronto socorro foi devidamente 
custeado pela ré, por meio de guia própria (fls. 17/18). 

Tais informações foram corroboradas pelas 
ocorrências registradas pela ré, das quais constam 
atendimentos entre abril e setembro de 2016, no Hospital 
Paranaguá, no Laboratório São Miguel e no Hospital Vidas, 
com a realização de exames e o atendimento em pronto 
socorro (fls. 73/74). 

Não foi acostada, porém, nenhuma solicitação 
médica para realização da cirurgia; nem mesmo em 
réplica, após a queixa da ré, na contestação, quanto à falta 
de tal documento. 

O ônus da prova da existência de tal 
documento era do autor, seja porque se trata de fato 
constitutivo do seu direito, seja porque a inversão do 
encargo imporia à ré a produção de prova negativa, o que 
a lei não autoriza, conforme o disposto no art. 373, inc. I e 
§ 2º, do Código de Processo Civil.

Sem embargo das dores incapacitantes que o 
autor afirma ter padecido, as quais não se colocam em 
dúvida, não consta dos autos que o procedimento cirúrgico 
por ele reclamado fosse tecnicamente classificado, 
segundo protocolos médicos, como urgente  tanto assim 
que o autor passou diversas vezes por unidades de pronto 
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atendimento e, em todas elas, recebeu encaminhamentos. 
Nesse contexto, cabia ao autor buscar médico 

cirurgião especializado, que, custeado pela ré, se 
dispusesse a realizar a cirurgia e, para esse fim, 
encaminhasse os procedimentos para reserva de sala, 
solicitação de materiais etc., os quais igualmente 
incumbiria à ré custear. Não há nenhum indicativo, todavia, 
de que isso tenha acontecido. 

Ainda que assim não fosse, se a condição do 
autor estivesse a exigir pronta intervenção cirúrgica, 
caberia ao serviço médico-hospitalar por ele buscado ter 
providenciado o necessário. A responsabilização pela falta 
de atendimento, então, deveria ser objeto de pretensão a 
ser deduzida contra quem de direito. 

Em suma, não compete à operadora do plano 
de saúde suplementar, mas ao médico, referenciado da 
operadora ou não, determinar o curso de tratamento e, a 
partir dele, expedir as solicitações necessárias, a fim de 
que o procedimento tenha lugar e seja custeado pela 
operadora. 

Não verte dos autos que o autor estivesse sob 
os cuidados de cirurgião que apenas aguardasse o aval da 
ré para a realização do procedimento cirúrgico. Ao 
contrário, os elementos coligidos sugerem que o autor foi 
sucessivamente encaminhado de médico a médico, ao 
longo de anos, sem arranjos concretos para a realização 
do procedimento. 

Não socorre o autor o argumento de que a ré 
persistiu na recusa depois de chamada a responder em 
juízo, uma vez que não poderia agir sem a correspondente 
solicitação médica; nem a alegação de que o protocolo da 
documentação teria sido obstado, uma vez que não veio 
sequer a estes autos tal documentação. Não há prova, isto 
é, de que houvesse o que protocolar. 

O acervo probatório não convence, portanto, da 
suposta inércia ou recusa da ré, tampouco da criação de 
embaraços à efetivação do direito do autor à cobertura do 
procedimento que acabou por efetivar na rede pública, 
razão pela qual não se vislumbra ato ilícito a ensejar dano 
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indenizável. 
Por essas razões, encerro a fase de 

conhecimento do procedimento, SEM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO, no tocante à obrigação de fazer, nos termos do 
art. 203, § 1º, e do art. 485, inc. VI, ambos do Código de 
Processo Civil; e, quanto ao mais, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido, na forma do art. 487, inc. I, do 
mesmo Código. 

Em razão da sucumbência, atribuo ao autor a 
responsabilidade definitiva pelas custas e despesas do 
processo, condenando-o ao reembolso daquelas que 
porventura tenham sido adiantadas pela ré, bem como ao 
pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% 
(dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos 
do art. 85, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil, 
ressalvada em relação a todas as verbas a suspensão de 
exigibilidade que decorre da gratuidade da Justiça” (v. fls. 
86/91).

E mais, as teses recursais são mera 
reprodução das alegações iniciais e foram exaustivamente 
enfrentadas pelos fundamentos da r. sentença, salientando-
se tão somente que, embora o autor insista na existência 
de negativa de cobertura, nota-se que os atendimentos e 
pedidos médicos acostados a fls. 9/15 foram prestados 
pelo sistema público de saúde. O único atendimento 
prestado pela operadora-ré foi o de fls. 16/17, referente a 
consulta em pronto socorro com prescrição de 
medicamento e orientações. 

Assim, conclui-se que, de fato, não há nos 
autos prova de que o autor tenha se utilizado dos 
procedimentos adequados para solucionar seu problema 
de saúde, qual seja, procurar um médico habilitado, ainda 
que não credenciado, e solicitar formalmente perante a 
operadora a realização da cirurgia. Como dito, sem essa 
prova não há como presumir a negativa de cobertura e 
acolher o pedido indenizatório.

Em suma, a r. sentença apelada não comporta 
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reparos.

Sem majoração da verba honorária porque a 
parte apelada não apresentou contrarrazões de apelação 
(fls. 103).

Ante o exposto, pelo meu voto, nego 
provimento ao recurso. 

J.L. MÔNACO DA SILVA
              Relator
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