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Vistos. 

 

Rafaella Porciuncula Leonardi, qualificada nos autos, 
promoveu ação ordinária contra Unimed Santa Maria Sociedade Cooperativa de 
Serviços Médicos Ltda, também qualificada, afirmando ser dependente de 
beneficiário de plano de saúde firmado pelo Sindicato Rural de São Sepé; que teve 
diagnosticada insuficiência renal, sendo indicada a realização de hemodiliálise; que 
o tratamento vem sendo realizado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre e 
que a requerida, após autorizar e cobrir diversas sessões, negou a continuidade da 
cobertura, sob alegação de estar fora da área de abrangência do plano contratado.  
Aduz ser o agir da requerida abusivo e contrário à boa-fé, pedindo a procedência da 
ação para o fim de ser a demandada compelida a custear o seu tratamento (fls. 
02/49). 

Deferida a antecipação de tutela e determinada a citação (fls. 
51), cumprida esta (fls. 58 v.), a requerida contestou (fls. 59/85) afirmando que a 
autora é beneficiária de plano de saúde coletivo firmado pelo Sindicato Rural de 
São Sepé, possuindo como área de cobertura as cidades indicadas em sua 
Cláusula 14, dentre as quais não se inclui Porto Alegre; que, no parágrafo 4º da 
mesma cláusula 14, consta expressamente que os serviços de hemodiálise 
ambulatorial serão realizados no Hospital Santa Casa de Caridade de Bagé, 
havendo exceção apenas para os casos de urgência e emergência, dentre os quais 
não se encontra o caso da demandante; que inicialmente recebeu atendimento em 
Porto Alegre por se tratar de um caso de emergência e que, posteriormente, em 
perícia realizada, foi constatada a possibilidade de deslocamento para outra cidade 
que constasse na abrangência geográfica do plano. Pede, ao final, a improcedência 
da ação. 

Replicou a autora (fls. 87/89), sendo determinada a realização 
de diligências (fls. 92), restando as mesmas atendidas (fls. 96 e 97/729), sendo 
encerrada a instrução (fls. 737) e apresentados memoriais pela autora (fls. 
739/741). 

 

É O RELATO. 
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PASSO A DECIDIR. 

 

Trata-se de ação ordinária em que a autora pretende seja a 
requerida compelida a custear o tratamento para a moléstia que lhe acomete, 
devendo o referido tratamento ter lugar no hospital Moinhos de Vento. A requerida, 
a seu turno, sustenta que a negativa de continuidade do tratamento, no nosocômio 
pretendido, tem respaldo contratual, primeiro porque Porto Alegre não faz parte da 
região de abrangência do contrato; segundo porque o hospital indicado para a 
realização do procedimento de hemodiálise, segundo o instrumento contratual, é a 
Santa Casa de Caridade de Bagé. 

A questão posta nos autos, portanto, diz com a análise da 
questão relativa à abrangência geográfica do contrato, não se tratando de negativa 
de cobertura, mas sim de negativa de cobertura no local pretendido pela 
demandante. Não socorre razão à requerida, todavia. 

O ponto de partida para a análise do caso é a boa-fé objetiva, 
que deve ser guardada pelos contraentes antes, durante e após a execução do 
contrato. Da boa-fé objetiva derivam os deveres contratuais anexos, dentre os quais 
o resguardo das legítimas expectativas criadas pelo agir de uma das partes. 

Por tal diretriz, a conduta assumida pelas partes na execução do 
contrato assume tanta relevância quanto uma disposição contratual escrita, 
podendo inclusive revogá-la caso o ato seja praticado com frequência, sem 
reservas e com a anuência da outra parte. É a proibição do venire contra factum 
proprio. 

Pois bem. Segundo a ficha financeira do Hospital Moinhos de 
Vento (fls. 98), a requerida custeou o tratamento da autora no referido nosocômio 
desde, no mínimo, 27/09/2009, até 21/07/2010. A conduta adotada pelo plano de 
saúde, portanto, ainda que contrária ao disposto no contrato, criou legítima 
expectativa na beneficiária, passível de tutela jurídica: o ato foi praticado sem 
reservas e por considerável período de tempo. Este último ponto assume relevância 
a afastar a tese defensiva de que o tratamento foi iniciado em Porto Alegre por se 
tratar de caso emergencial. 

Não se pode negar que a primeira internação tenha, de fato, sido 
em caráter emergencial, mas esta situação não perduraria por dez meses. Assim, a 
própria postura assumida pela demandada, ao custear tratamento fora da área de 
abrangência do plano, por considerável período de tempo, sem reservas e sem se 
tratar de exceção contratual, indiscutivelmente incutiu na autora a expectativa de 
ser tratada em tal nosocômio, não podendo a ré, agora, assumir conduta 
diametralmente oposta, pretendendo esquivar-se da obrigação. 

Além da tutela da boa-fé objetiva da consumidora, há ainda outro 
fator a desconstruir a tese da defesa. O contrato prevê que a hemodiálise deverá 
ser realizada no Hospital Santa Casa de Caridade de Bagé. Oficiada, a referida 
Santa Casa respondeu não possuir hemodiálise (fls. 96), o que torna inviável o 
tratamento da autora na forma em que previsto no próprio contrato. Ademais, o réu 
não comprovou, de forma alguma, que há o referido serviço de hemodiálise em 
algum hospital ou clínica credenciada na região abrangida pelo contrato. A 
procedência do feito, portanto, se impõe. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e determino 
que a requerida arque com todas as despesas de tratamento de hemodiálise e/ou 
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diálise peritonial, na forma ambulatorial, por internação ou por outra que se fizer 
necessária, devendo os procedimentos serem realizados no Hospital Moinhos de 
Vento, em Porto Alegre-RS. Confirmo e torno definitiva a tutela antecipada às fls. 
51. 

Custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 
R$ 600,00, a serem suportados pela requerida, atendendo ao trabalho realizado, na 
forma do artigo 20, § 4º, do CPC. 

Publique-se. 

Registre-se. 

Intimem-se. 

Porto Alegre, 25 de janeiro de 2011. 

 

 

 
 

Luiz Menegat, 
Juiz de Direito 


