
Caderno de Direito Médico AGOSTO DE 2014

ANO 1, NÚMERO 02

& Saúde Suplementar

Caderno de Direito Médico é uma produção do escritório Vernalha Guimarães & Pereira Advogados



Missão das mais difíceis é a de realizar a assessoria jurídica e a representação judicial de médicos, hospitais e pla-

nos de saúde. O protecionismo dos órgãos judiciais e a insegurança do posicionamento da jurisprudência são os fato -

res que mais preponderam na árdua tarefa de orientar a atuação diária das instituições de saúde. A análise do risco das 

atividades voltadas à área da saúde também é severamente impactada por esse quadro, na medida em que os prognós-

ticos confeccionados quando do início da demanda judicial sofrem a influência da rápida alteração da jurisprudência.

Dentro desse ambiente há ainda a intervenção dos órgãos governamentais que exercem atividades de controle, re -

gulação e fiscalização das atividades da área da saúde. Essas entidades multiplicam com espantosa agilidade as regras 

que disciplinam as atividades sujeitas ao seu controle, fato que exige uma especial capacidade de atualização daqueles 

que atuam na representação jurídica (consultiva e litigiosa) dos prestadores de serviços de saúde.

É dentro desse contexto que surge o presente caderno. O VG&P, seja por atuar em sinergia com departamentos 

jurídicos (internos e terceirizados) de prestadores de serviços de saúde- ou ainda pelo fato de exercer diretamente a 

representação jurídica de médicos, hospitais, planos de saúde etc.-, viu por bem criar uma ferramenta informativa para 

auxiliar na atualização dos profissionais que militam na área. O informativo conta com seções de atualização norma-

tiva e jurisprudencial e também apresenta orientações que objetivam evitar novas demandas judiciais ou diminuir o 

impacto das condenações.

Para receber o informativo, enviar sugestões e contribuições ou ainda contatar-nos, basta enviar um email para:                        

direitomedico@vgpadvogados.com.br.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

JURISPRUDÊNCIA:

Na seção de jurisprudência é possível encontrar julga

dos dos tribunais pátrios (estaduais, federais e superiores) 

que poderão servir de base para o desenvolvimento de teses 

voltadas à defesa das instituições de saúde. Também tem o 

propósito de apresentar as orientações jurisprudenciais mais 

recentes e relevantes, oportunizando que a atuação interna 

dos profissionais que auxiliam as entidades de saúde esteja 

pautada na posição judicial mais atualizada.

APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - RELAÇÃO 
DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC (SÚMULA 
469, DO STJ) - CANCELAMENTO DO CONTRATO 
P O R  I N A D I M P L E M E N T O  -  E N V I O  D E 
NOTIFICAÇÃO, PARA CONSTITUIR O DEVEDOR 
EM MORA, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO 
ART.  13 ,  INCISO I I ,  DA LEI  Nº  9 .656/98  - 
R E C E B I M E N TO  D A N O T I F I C A Ç Ã O  P E L A 
SEGURADA - CANCELAMENTO EFETIVADO DE 
FORMA REGULAR - SENTENÇA MANTIDA - 
R E C U R S O  C O N H E C I D O  A Q U E  S E  N E G A 
PROVIMENTO. 
TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1149192-4 - Foro Central 
da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba -  Rel.: 
F r anc i s co  Lu iz  Macedo  Jun io r  -  Unân ime  - 
J. 31.07.2014.
(...)
   
 

prevê a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, em 
virtude do inadimplemento da mensalidade, por período 
superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, desde 
que o consumidor seja prévia e comprovadamente 
notificado até o 50º (quinquagésimo) dia de inadimplência.
  Com efeito, como a mensalidade em atraso não foi 
quitada, o contrato foi rescindido de forma regular, 
considerando o recebimento da notificação pela segurada, 
a fim de constituí-la em mora.
  Registre-se, por oportuno, que o recebimento da 
notificação pela apelante é questão incontroversa, pois 
quanto a isto não houve qualquer insurgência da parte 
recorrente.
  No entanto, a autora questiona o fato de não possuir 
discernimento suficiente para compreender o teor da 
mensagem contida em referida notificação, arguindo a 
ocorrência de cerceamento de defesa, ante a alegada 
necessidade de realização de audiência de instrução, para 
comprovar tal fato.   É certo que o artigo 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98, 
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notificação recebida pela Requerida, inclusive, conforme 

já dito, confessou na inicial que recebeu essa notificação, 

mas a desconsiderou. Na impugnação à contestação, 

evento 51.1, modificou seu relato, argumentando que quem 

recebeu a notificação foi sua neta, que a entregou para sua 

mãe, a qual desconsiderou por ser de praxe o pagamento 

em atraso. Ora, se a Requerente não tem discernimento 

crítico para gerir seus atos e é cuidada por sua filha, essa 

era quem devia zelar pela saúde de sua genitora, 

conferindo se houve pagamento das parcelas em atraso. 

Assim, se confessado o recebimento, com conhecimento 

tanto da autora, como de sua filha, responsável pelos seus 

cuidados, inequívoca é a notificação.

Ressalve-se que a confessada ausência de discernimento 

poderia até mesmo dar ensejo à dúvida acerca da 

capacidade processual da Requerente.»

   Diga-se, ainda, que o fato da apelada ter aceitado, por 

várias vezes, o pagamento das mensalidades em atraso, não 

é fator impeditivo para o cancelamento do contrato, 

tampouco impositivo para a manutenção da situação 

habitual de inadimplência, especialmente porque, como 

visto, a autora foi devidamente notificada, a fim de ser 

constituída em mora, e apesar disso, quedou-se inerte.

   Assim, observadas as disposições legais, não se verificou 

qualquer abusividade na conduta da requerida. 

(...)

    Consigne-se, por oportuno, que a apelante recebeu a 

notificação, todavia, como ela própria confessa na inicial, a 

ignorou.

   Destarte, a alegação de que não compreendeu o contido 

na notificação, em virtude da sua doença, não se sustenta.

   Ademais, se a autora tem dificuldade de compreensão em 

virtude da idade e da sua doença, como alegou, ao receber a 

notificação, lhe incumbia buscar esclarecimentos junto a 

Unimed, o que não ocorreu, ou mesmo procurar auxílio de 

sua filha, pois, como se verificou, era ela quem pagava as 

mensalidades do plano de saúde.

   Saliente-se, ainda, que não se questiona o fato da autora 

encontrar dificuldades em decorrência da doença que a 

acomete, no entanto, pelo conjunto probatório, pressupõe-

se que esta possui discernimento suficiente, tanto que ela 

própria assinou procuração, outorgando poderes a sua 

procuradora, para atuar nos presente caso.

   Não fosse isso, de se dizer, ainda, que a alegada falta de 

discernimento da autora para avaliar a notificação recebida 

pela apelada configura inovação recursal.

  A respeito, bem asseverou o magistrado ao decidir os 

embargos de declaração interpostos pela autora:

«Em relação ao estado de saúde da Requerente, o Juízo 

não foi omisso, discorrendo na sentença sobre sua 

situação. Em momento algum a autora, nos autos, suscitou 

a ausência de discernimento crítico para avaliar a 

AGOSTO, 2014
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

    PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL.  ERRO MÉDICO DE PROFISSIONAL 

REFERENCIADO.  LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

O P E R A D O R A  D E  P L A N O  D E  S A Ú D E . 

PRECEDENTES.

1. A operadora de plano de saúde ostenta legitimidade 

passiva ad causam em demanda cujo objeto é a 

responsabilização civil por suposto erro médico de 

profissional por ela referenciado, porquanto a cooperativa 

tem por objeto a assistência médica e celebra contrato com 

seus associados, regulamentando a prestação de seus 

serviços de maneira padronizada, por meio dos médicos e 

hospitais a ela filiados. Precedentes.

(...)

(AgRg no REsp 1319848/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/06/2014, 

DJe 11/06/2014).
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ORIENTAÇÃO OBJETIVA

A seção de orientação objetiva tem a finalidade de repassar 

direcionamentos aos prestadores de serviços de saúde para 

pautar suas decisões diárias. Tais orientações têm origem 

nas posições dos tribunais de justiça sobre o caso ana-

lisado. A pretensão é auxiliar a atividade preventiva dessas 

instituições, seja evitando demanda judiciais com medidas 

antecipatórias ou ainda permitindo a construção de um 

acervo de documentos que fortaleça a defesa em juízo.

DOENÇA PRÉ-EXISTENTE - ORIENTAÇÕES À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA

   Já é de amplo conhecimento que o artigo 11 da Lei nº 

9.656/98 permite às operadoras de planos de saúde que 

restrinjam, por um período não superior ao de 24 (vinte e 

quatro) meses, a cobertura ao usuário que, no momento da 

contratação do plano, for portador de doença. É o chamado 

período de carência em face de doença preexistente. A Lei, 

no entanto, deixa claro que cabe à operadora o ônus da 

prova e da demonstração do conhecimento prévio do 

consumidor ou beneficiário.

  Em razão da dicção legal, os tribunais pátrios 

sedimentaram o entendimento de que é dever das 

operadoras a cobertura de doenças preexistentes 

não declaradas pelo usuário, salvo se ficar comprovado 

no processo que o usuário tinha ciência de seu 

estado de saúde à época da contratação do plano. 

A produção dessa prova, no momento do debate judicial, 

é demasiadamente difícil, fato que tem levado a 

condenação maciça dos planos de saúde.

  A sugestão, portanto, é de que os planos de saúde 

ado tem medidas  p reven t ivas  j á  no  momento 

da contratação do plano. A solução mais recomendada 

é a adoção de exames preliminares à contratação. 

   É evidente que a adoção generalizada pode se demonstrar 

inviável administrativa ou economicamente. No entanto, 

é possível o estabelecimento de alguns critérios 

para selecionar quais usuários serão ou não submetidos 

a exame, tais como idade, massa corporal, histórico 

familiar etc.

AGOSTO, 2014
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ARQUIVAMENTO DE PRONTUÁRIOS E GESTÃO DE RISCO

   Pergunta mais do que rotineira no universo da saúde, o 

tempo que se sugere para a guarda de documentos médicos 

do paciente gera imenso debate. Todavia, mais importante 

do que o lapso temporal é a forma de arquivamento do 

prontuário do paciente.

  A perda do prontuário pode gerar transtornos e 

responsabilidades. Comumente as autoridades judiciais 

solicitam a cópia de prontuários de pacientes para 

i n s t r u ç ã o  d e  p r o c e s s o s  e  i n q u é r i t o s .  O  n ã o 

encaminhamento destes documentos pode vir a prejudicar 

uma investigação de crimes contra a pessoa, tais como 

homicídio e lesão corporal.

   Mas o extravio de prontuário também pode inviabilizar a 

produção de uma defesa jurídica capaz de evitar uma 

condenação por erro médico. Por conta disso, devem as 

entidades de saúde criar procedimentos administrativos 

que disciplinem com rigidez a guarda destes documentos, 

estipulando responsabilidades e prazos. Nesse contexto, 

alguns prontuários merecem maior cuidado no 

arquivamento do que outros. Obviamente que o acesso aos 

prontuários de pacientes cujo tratamento realizou-se com

sucesso tem menos chance de serem exigido. Já aqueles em 

que houve óbito, sequelas derivadas do tratamento ou 

aqueles relativos a pacientes que foram vítimas de 

violência, hão de ter o zelo redobrado no momento da 

guarda, pois é maior a probabilidade de haver solicitação 

de acesso ou mesmo a requisição por parte das autoridades 

administrativas ou judiciais.

   Não basta só a boa guarda da documentação. Deverá 

também o prontuário chegar às mãos do solicitante no 

prazo legal ou em tempo de ser útil. A elaboração de uma 

boa resposta num processo judicial demanda tempo do 

advogado. Quanto mais cedo tiver ele acesso ao conteúdo 

do prontuário, mais tempo terá para produzir uma defesa 

capaz de impedir uma condenação judicial ou, ao menos, 

diminuir as chances de êxito da ação judicial.

  A sugestão objetiva é a seguinte: a criação de um 

procedimento inteligente de arquivamento de prontuários, 

que leve em consideração a probabilidade de debate 

judicial envolvendo o tratamento do paciente. Para aquelas 

intervenções mal sucedidas, é importante que o 

arquivamento seja feito de forma especial.
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As notícias trazidas nesse caderno são extraídas, especialmente, das informações disponibilizadas por aquelas entidades 

que fiscalizam as atividades da área da saúde. O que se busca com nessa seção é repassar aos leitores informações atualizadas 

sobre novas normas, orientações ou decisões administrativas e judiciais que tenham influência no dia a dia dos prestadores 

de serviços de saúde. 

NOTÍCIAS

ANS SUSPENDE COMERCIALIZAÇÃO DE 123 PLANOS DE 28 
OPERADORAS

  A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 

suspende a partir deste sábado (16/08) a comercialização 

de 123 planos de saúde de 28 operadoras por desrespeito 

aos prazos máximos de atendimento e por negativas 

indevidas de cobertura. Esse é o resultado do 10º ciclo do 

Monitoramento da Garantia de Atendimento, medida 

existente desde o final de 2011 que visa a solução ágil dos 

problemas de assistência ao beneficiário de plano de saúde.

  Há hoje 50,7 milhões de consumidores com planos de 

ass is tência  médica  e  21  mi lhões  com planos 

exclusivamente odontológicos no país.

   Em contrapartida, a ANS está autorizando a reativação no 

sábado de 104 planos de 34 operadoras que tinham a 

comercialização até então suspensa, já que houve 

comprovada melhoria no atendimento ao cidadão nos 

últimos três meses. Desde o início do programa, 991 planos 

de 141 operadoras já tiveram as vendas suspensas. A 

medida é aplicada com base nas reclamações recebidas nos 

canais de relacionamento da agência reguladora (Disque 

ANS, portal da ANS e 12 núcleos da ANS existentes nas 

cinco Regiões do país).

   Neste 10º ciclo, foram recebidas 13.009 reclamações.A 

todas elas foi aplicada pela ANS a mediação de conflitos 

entre consumidores e operadoras de planos de saúde.

  O objetivo é a resolução das reclamações de origem 

assistencial em até cinco dias úteis pelas operadoras.

“Monitoramos de forma permanente as reclamações dos 

consumidores junto aos canais de relacionamento da ANS. 

  Com a mediação de conflitos, estamos induzindo as 

operadoras a solucionar os problemas de forma ágil. 

Portanto, é fundamental que os consumidores relatem à 

Agência as dificuldades que não tiverem sido solucionadas 

por suas operadoras", ressalta o diretor-presidente da ANS, 

André Longo.

Fonte: ANS

 

AGOSTO, 2014
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ANVISA AUTORIZOU 37 PEDIDOS DE IMPORTAÇÃO DO CANABIDIOL

   A Anvisa já autorizou até o momento 37 dos 54 pedidos 

de importação dos medicamentos a base do CBD 

encaminhados à Agência, a partir de abril do corrente ano.

  Quanto aos demais pedidos: dois são oriundos de ações 

judiciais, nove estão em exigências por pendência de 

documentação e seis,  que foram protocolados 

recentemente, estão em análise. O prazo médio das 

liberações é de uma semana.

 No Brasil, a importação de medicamentos sujeitos a 

controle especial  sem registro no país, por pessoa física, é 

possível por meio de pedido excepcional de importação 

para uso pessoal.

  Havendo esse pedido formal, acompanhado de prescrição 

médica, laudo médico e o termo de responsabilidade, a 

Anvisa analisará a possibilidade de autorizar a  aquisição.

 O pedido de excepcionalidade é necessário porque 

medicamentos sem registro no país não contam com dados 

de eficácia e segurança registrados na Anvisa. Neste caso, 

cabe ao profissional médico a responsabilidade pela 

indicação do produto, especialmente na definição da dose e 

formas de uso.

  Para dar início ao pedido excepcional de importação para 

uso pessoal, é necessário que seja enviada solicitação ao 

Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP). 

  Nessa solicitação, é importante apresentar os seguintes 

documentos originais:

  Prescrição médica contendo obrigatoriamente nome do 

paciente e do medicamento, posologia, quantitativo 

necessário, tempo de tratamento, data, assinatura e 

carimbo do médico (com CRM).

 Laudo médico contendo CID e nome da patologia, 

descrição do caso, justificativa para a utilização de 

medicamento não registrado no Brasil, em comparação 

com as alternativas terapêuticas já existentes registradas 

pela Anvisa.

 Termo de responsabilidade assinadopelo médico e 

paciente/responsável legal.

Formulário de solicitação de importação excepcional de 

medicamentos sujeitos a controle especial: preenchido e 

assinado pelo paciente ou responsável legal.

  Para dar celeridade ao processo, cópia eletrônica dessa 

solicitação deverá ser encaminhada para os seguintes 

e-mails:

gadip.assessoria@anvisa.gov.br;

med.controlados@anvisa.gov.br e 

uniap@anvisa.gov.br.

FONTE: ANVISA
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CURITIBA/PR: Rua Mateus Leme 575 - Esq. com 
a Rua Barão de Antonina - São Francisco.

BRASÍLIA/DF: SHS Quadra 06, Conjunto C, 
Bloco E, Sl 1201- Complexo Brasil 21 - Asa Sul

www.vgpadvogados.com.br

Tel.: +55 41 3233.0530
E-mail: contato@vgpadvogados.com.br
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