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 Vistos... 

I) Ordinária, c/c pleito antecipatório promovida por 

LUCIANA PALMERIM SCHORN TROMBETTA contra UNIMED PORTO 

ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. 

em razão de a requerida haver negado cobertura a despesas médico-

hospitalares referentes a procedimento de cesárea a que se submeteu a 

suplicante. Deferida a AJG e a antecipação de tutela (fl. 32), na contestação 

(fls. 38/42), a requerida sustenta a necessidade de cumprimento de período 

de carência previsto para eventos obstétricos, qual seja 300 dias, o que a 

autora não teria atendido. Seguiram conversão do agravo de instrumento em 

retido (fls. 74/77), indeferimento do pedido de prova oral (fl. 98), retornando, 

após, conclusos para decisão. 

II) Julgamento conforme o art. 330, I, do CPC. 
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 Como se viu do relatório, a autora pretende a cobertura 

de procedimento de cesárea, cujo custeio fora negado pela ré, sob a 

alegação de que a requerente não havia ultrapassado o período de carência 

contratualmente exigido. 

 

 Contudo, equivocada a tese da demandada. 

 

 Conforme documento a fls. 16 e ss., a suplicante teve de 

ser submetida a procedimento de cesárea antes do termo marcado para o 

final da gestação, tratando-se a hipótese, portanto, como procedimento de 

urgência. 

 

 Nesse caso, o prazo de carência, que é de 300 dias 

para eventos obstétricos (cláusula 29, IV, fl. 49), reduz-se a 24 horas 

(cláusula 29, I, fl. 49), a contar da assinatura do contrato. 

 

 Observe-se que o próprio pacto securitário descreve o 

que se entende pela terminologia urgência, incluindo na definição os eventos 

obstétricos, fl. 56, 'sic': 

 

 “29. Urgência: estado físico ou psíquico decorrente de evento 

súbito, imprevisto e inesperado, apto a causar danos físicos ou psíquicos inescusáveis 

ao usuário em virtude de acidentes pessoais ou complicações decorrentes da gestação, 

conforme declaração inequívoca de médico assistente.” 

 

 Por fim, não há perder de vista a disciplina do Código de 

Defesa do Consumidor, segundo o qual os contratos que regulam relação de 

consumo devem ser interpretados de maneira mais favorável ao consumidor 

(arts. 46 e 47). 

 

 O acolhimento, assim, afeiçoa-se de rigor. 
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III) JULGO PROCEDENTE a ação, RATIFICO a tutela 

concedida à fl. 32 e CONDENO a seguradora requerida a cobrir 

integralmente as despesas médicas referentes ao procedimento obstétrico 

da autora, e, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixados estes em R$ 1.000 (um mil reais), corrigidos, segundo variações do 

IGPM, e acrescidos de juros, de 1% a.m., ambos a contar desta data, 

atendidas as diretrizes dos §§ do art. 20 do CPC. 

   

 P. R. I. 

 

 Porto Alegre, 15 de março de 2011. 

 

 Luiz Augusto Guimarães de Souza, Juiz de Direito.  


