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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA ___ª VARA 

CÍVEL E DE ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE MANAUS-AM 

 

 

 

 

  PANDEMIA DE COVID-19 

 

 

 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 

órgão público de assistência jurídica integral e gratuita, CNPJ nº 19.421.427/0001-91, com 

sede administrativa na Avenida André Araújo, nº 679, Edifício Defensor Público Afonso 

Lins, Aleixo, Manaus-AM, CEP: 69060-000, por intermédio dos Defensores Públicos que 

esta subscrevem, no uso de suas atribuições conforme o art. 134, caput, da Constituição 

Federal, e art. 4º, incisos I e V, da Lei Complementar n.º 80/1994, vem, respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 5ª da Lei de nº 7.347/85, propor 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

(com Pedido de Tutela Provisória de Urgência) 

 

em face de SAMEL SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n.º 04.159.778/0001-07, com endereço para citação 

na Avenida Joaquim Nabuco, nº 1755, Centro, Manaus-AM, CEP: 69020-030; SAMEL 

PLANO DE SAÚDE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n.º 84.537.141/0001-

38, com endereço para citação na Avenida Joaquim Nabuco, nº 1666, Centro, Manaus-AM, 

CEP: 69020-031; HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - FILIAL MANAUS, pessoa 
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jurídica de direito privado, CNPJ n.º 63.554.067/0036-18, com endereço para citação na Rua 

Terezina, nº 296, Adrianópolis, Manaus-AM, CEP: 69057-070; BRADESCO SAÚDE S.A., 

pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n.º 92.693.118/0001-60, com endereço para citação 

na Rua Silva Ramos, nº 368, Centro, Manaus-AM, CEP: 69025-030; UNIMED DE MANAUS 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 

CNPJ n.º 04.612.990/0001-70, com sede na Avenida Constantino Nery, nº 1. 413, São 

Geraldo, Manaus-AM, CEP 69.052-002; FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA 

- FAMA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n.º 84.112.481/0001-17, com endereço 

para citação na Rua Rio Amapá, nº 374, Conjunto Vieiralves, Nossa Senhora das Graças, 

Manaus-AM, CEP: 69053-150; UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A., pessoa jurídica de 

direito privado, CNPJ n.º 04.487.255/0001-81, com endereço para citação na Alameda 

Ministro Rocha Azevedo, nº 366, Cerqueira César, São Paulo-SP, CEP: 01410-901; AMIL 

ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., pessoa jurídica de direito privado, 

CNPJ n.º 29.309.127/0001-79, com endereço para citação  na Rua Arquiteto Olavo Redig de 

Campos, 105, Andar 6º ao 21º, Torre B Empreendimento EZ Towers, Vila São Francisco 

(Zona Sul), São Paulo-SP, CEP: 04.711-904; SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO 

SAÚDE, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n.º 01.685.053/0001-56, com endereço 

para citação na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, Cidade Nova, Rio de Janeiro-RJ, CEP: 

20211-903; CHECK UP HOSPITAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº. 

05.460.308/0001-33, com endereço para citação na Avenida Paraíba, 500, Bairro 

Adrianópolis, Manaus-AM, CEP: 69.079-970; HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, CNPJ n.º 04.666.863/0001-53, com endereço para citação na 

Avenida Ayrão, n.º 507, Centro, Manaus-AM, CEP: 69.025-050; HOSPITAL 

ADVENTISTA DE MANAUS, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n.º 

83.367.342/0007-67, com endereço para citação na Avenida Governador Danilo Areosa, nº 

139, Distrito Industrial, Manaus-AM, CEP 69.075-351; HOSPITAL SANTO ALBERTO 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n.º 03.197.855/0001-42, com endereço para 

citação na Rua Manicoré, 546, Cachoeirinha, Manaus-AM, CEP: 69065-100; SOCIEDADE 
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PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS, pessoa jurídica de direito privado, 

CNPJ n.º 04.382.792/0001-67, com endereço para citação na Avenida Joaquim Nabuco, 1359, 

Centro, Manaus-AM, CEP: 69020-030; pelos fatos e fundamentos a seguir delineados. 

 

I – A LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

 

A Defensoria Pública é instituição essencial à função 

jurisdicional, incumbindo-lhe a assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e 

gratuita, às pessoas financeiramente hipossuficientes e aos grupos sociais vulneráveis, nos 

termos preconizados no art. 134 da Constituição Federal e no art. 1º da Lei Complementar 

nº 80/1994. 

Nesse passo, curial sublinhar que a legitimidade extraordinária 

da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, para propositura da presente Ação Civil 

Pública, tem esteio no art. 5.º, II, c/c o art. 1.º, IV, ambos da Lei n.º 7.347/1985. Encontra-se 

explícita, ainda, com irretocável didática, no art. 4.º, VIII, da LC n.º 80/1994, dispositivo que 

evidencia, como função institucional, a defesa dos direitos e interesses, difusos, coletivos e 

individuais homogêneos e dos direitos do consumidor. 

No presente caso, a atuação da Defensoria Pública objetiva a 

proteção coletiva dos segurados das operadoras de planos de saúde, grupo em situação de 

inquestionável vulnerabilidade, mormente no atual cenário de pandemia causada pelo novo 

Coronavírus, de conhecimento público e notório. Ademais, também serão beneficiados, por 

via reflexa, os usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, dado que o resultado positivo na 

presente demanda contribuirá para a redução da sobrecarga do sistema público, 

aumentando a quantidade de leitos disponíveis e favorecendo grande contingente da 

população brasileira, carente de recursos financeiros, que tem na rede pública a única 

alternativa para obtenção de tratamento médico. 
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Irrefragável, pois, o reconhecimento de legitimidade ativa 

autônoma para a condução do processo coletivo, sobretudo em defesa de grupo sociais 

vulneráveis, neste caso, os consumidores e os beneficiários do sistema público de saúde. 

 

II – RESUMO DOS FATOS 

 

O objeto da presente demanda, conforme asseverado, é garantir 

o atendimento aos usuários dos planos de saúde comercializados no Estado do Amazonas, 

como forma de evitar: 

(i) a negativa de cobertura pelas operadoras de planos de saúde nos casos de 

urgência e emergência sob a alegativa de necessidade de cumprimento de 

carências contratuais; 

 

(ii) a suspensão temporária de atendimento pelos hospitais particulares aos 

beneficiários de certos planos de saúde em detrimento de beneficiários de 

outros planos de saúde sob a alegativa de alta demanda de atendimento. 

 

As operadoras de saúde, ora demandadas, possuem históricos 

de negativas de custeio de coberturas, notadamente nos casos de internação hospitalar, 

internação em unidade de terapia intensiva ou de procedimentos médico-cirúrgicos 

decorrentes de atendimentos de urgência e/ou emergência realizados em Hospitais da rede 

conveniada, sempre indicando como justificativa a necessidade de cumprimento de prazos 

de carência contratual, em alguns casos, de até 180 dias. Inúmeras são as demandas judiciais 

sobre o tema. 

Sucede que tal restrição quanto à cobertura contratual nos casos 

de urgência ou emergência contraria as normas dispostas no art. 12, V, alínea “c” e no art. 

35-C, ambos da Lei de nº 9.656/98, como ficará claro ao longo da exposição. 
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Tais situações são absolutamente desgastantes, pois os usuários 

ficam desamparados, uma vez que têm frustradas suas legítimas expectativas quanto ao 

plano de saúde contratado, justo no momento que mais necessitam, visto que acometidos 

de doenças graves e imprevisíveis, in casu, a enfermidade pandêmica conhecida como 

COVID-19. 

Com efeito, os usuários ou seus familiares são compelidos a 

assumir a responsabilidade pelo pagamento dos custos dos serviços hospitalares não 

arcados pelas operadoras de plano de saúde, por meio de termo de confissão de dívida e 

emissão de notas promissórias, contraindo débitos exorbitantes. 

De outra banda, quando não aceitam a negativa, ingressam com 

ações judiciais para alcançar a cobertura do tratamento de urgência ou emergência, 

saturando o Poder Judiciário com demandas individuais fundadas na mesma violação de 

direito. 

Cumpre observar que as operadoras de planos de saúde que 

comercializam pacotes individuais, familiares, empresariais ou coletivos, no Estado do 

Amazonas, apresentam número de usuários bastante expressivo, conforme pesquisa 

realizada, nesta data, no sítio eletrônico da Agência Nacional de Saúde1. Veja-se: 

 

Operadora Nº de Usuários de Planos 

de Assistência Médica 

Hapvida Assistência Médica Ltda 389.190 

Samel - Serviço de Assistência Médico Hospitalar Ltda 86.390 

Samel Plano de Saúde Ltda 86.390 

Bradesco Saúde S.A. 41.247 

Amil Assistência Médica Internacional S.A. 34.165 

Sul América Companhia de Seguro de Saúde 33.051 

                                                           
1 Disponível em: http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor/sala-de-situacao 

http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor/sala-de-situacao
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Unimed de Manaus Coop. do Trabalho Médico Ltda. 28.117 

Unimed Seguros S/A 2.941 

 

A despeito das normas referidas, a Defensoria Pública do Estado 

ajuizou, nos últimos 12 (doze) meses até o presente momento, as seguintes demandas 

individuais para vencer negativas de atendimento escoradas no não preenchimento do 

período de carência: 

 

● Processo nº 0608830-51.2019.8.04.0001 - Thayna Lopes Camargo; 

● Processo nº 0666583-63.2019.8.04.0001 - Israel Machado Bezerra Junior; 

● Processo nº 0628299-41.2019.8.04.0015 - Deborah Farias Cavalcante; 

● Processo nº 0622819-27.2019.8.04.0001 - Thyfani Loren Gama dos 

Santos. 

 

Nada obstante tal prática ser claramente reprovável, impossível 

negar que a nocividade da conduta é sobremaneira acentuada em tempos de pandemia de 

COVID-19. Atualmente, o Estado do Amazonas conta com 2.044 casos confirmados de 

pessoas contaminadas, consoante a última atualização datada de 19/04/2020, sendo 167 o 

número de pacientes internados e 182 o número de óbitos confirmados. 

Desde o primeiro caso de COVID-19 confirmado no Amazonas, 

em 13/03/2020, a necessidade de atendimento/internação hospitalar tem aumentado 

exponencialmente. O rápido contágio da doença também impeliu o Estado a elaborar várias 

normas que evoluíram da seguinte forma: 

 

Data Norma Conteúdo 

16/03/2020 Decreto Estadual nº 42.061 Decretação de situação de emergência na saúde pública 

do Estado pelo prazo de 120 dias, suspendendo a 

realização de alguns serviços 

19/03/2020 Decreto Estadual nº 42.087 Ampliação do rol de serviços suspensos para incluir 
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academias, serviços de transporte fluvial de passageiros 

e as aulas, no âmbito da rede estadual pública em todos 

os municípios do Estado 

20/03/2020 Decreto Estadual nº 42.098 Ampliação do rol de serviços suspensos para incluir 

transporte rodoviário com finalidade turística e 

transporte rodoviário intermunicipal 

 

Determinação ao PROCON de intensificação na 

fiscalização de produtos utilizados na prevenção e 

combate à COVID-19 

23/03/2020 Decreto Estadual nº 42.100 Decretação de Estado de Calamidade Pública em razão 

da grave crise da saúde pública 

23/03/2020 Decreto Estadual nº 42.101 Suspensão do funcionamento de todos os 

estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais 

e destinados à recreação e lazer 

26/03/2020 Lei Estadual nº 5.145 Vedação à majoração, sem justa causa, do preço de 

produtos ou serviços no Estado durante o período do 

Plano de Contingência da SUSAM referente à COVID-19 

31/03/2020 Decreto Estadual nº 42.145 Suspensão de diversas atividades a fim de evitar a 

circulação e aglomeração de pessoas 

06/04/2020 Decreto Estadual nº 42.165 Prorrogação da suspensão tratada no Decreto Estadual 

nº 42.101 

08/04/2020 Decreto Estadual nº 42.176 Concessão, por 3 meses, de benefício estadual de auxílio 

emergencial 

14/04/2020 Decreto Estadual nº 42.185 Prorrogação da suspensão tratada no Decreto Estadual 

nº 42.145 

15/04/2020 Decreto Estadual nº 42.193 Declaração de Estado de Calamidade Pública, em todo 

o território estadual, por 180 dias devido à pandemia da 

COVID-19 

 

Soma-se, ainda, a situação de alguns hospitais da rede privada, 

como o Check Up Hospital e Hospital Samel, já terem veiculado, publicamente, a suspensão 

de atendimento aos beneficiários de alguns planos de saúde conveniados, em detrimento 
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de outros que estão sendo atendidos normalmente, como se vislumbra abaixo (docs. 01 e 

02): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A repercussão de tais comunicados, na sociedade e na mídia, foi 

tão grandiosa, que, em resposta, o diretor-presidente do hospital Samel emitiu um 

pronunciamento, registrado por vídeo, amplamente veiculado na rede mundial de 

computadores, cujo acesso pode se dar através do seguinte link: 

https://d24am.com/amazonas/samel-contesta-suposta-recusa-de-atendimento-veja-video/ . 

https://d24am.com/amazonas/samel-contesta-suposta-recusa-de-atendimento-veja-video/
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Na oportunidade, corroborando a existência de um cenário de 

inegáveis violações aos direitos dos consumidores, o diretor-presidente confirmou que o 

valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é cobrado pelo hospital privado da Samel, para 

a internação nas suas dependências, ressaltando, ainda, que há outros hospitais 

filantrópicos que chegam a exigir a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a mesma 

finalidade (doc. 03). Confira-se a reprodução de trecho do pronunciamento abaixo: 

 

 

Fonte: D24am2 

 

Denota-se, pois, que, até mesmo diante de uma situação de 

emergência em saúde de importância internacional decorrente da propagação da COVID-

19, as operadoras dos planos de saúde e alguns hospitais permanecem desrespeitando os 

direitos dos usuários, negando custeio de internações hospitalares e de procedimentos 

médico-hospitalares de urgência e/ou emergência e/ou fazendo discriminações entre 

beneficiários de diferentes planos de saúde. 

Inclusive, em decorrência da situação excepcional da COVID-19, 

a Agência Nacional de Saúde-ANS, além de autorizar o uso de recursos do Fundo de Saúde, 

mediante o compromisso das operadoras dos planos de saúde a não suspenderem os 

contratos no período da pandemia, ainda que exista a inadimplência do usuário3, 

regulamentou, através da Resolução de nº 453/2020, a obrigatoriedade de cobertura do 

                                                           
2 https://d24am.com/amazonas/samel-contesta-suposta-recusa-de-atendimento-veja-video/ 
3 Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/ans-pede-que-planos-de-saude-nao-suspendam-contratos-de-

inadimplentes-durante-pandemia-24325342 

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/24/planos-de-saude-coronavirus-mpf-prazo-inadimplencia.htm 

http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/coronavirus-covid-19 

https://d24am.com/amazonas/samel-contesta-suposta-recusa-de-atendimento-veja-video/
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/ans-pede-que-planos-de-saude-nao-suspendam-contratos-de-inadimplentes-durante-pandemia-24325342
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/ans-pede-que-planos-de-saude-nao-suspendam-contratos-de-inadimplentes-durante-pandemia-24325342
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/24/planos-de-saude-coronavirus-mpf-prazo-inadimplencia.htm
http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/coronavirus-covid-19
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custeio do exame para diagnóstico da COVID19, o SARS-CoV-2 (CORONAVÍRUS COVID-

19) - PESQUISA POR RT-PCR, devendo ser autorizados todos os exames e testes que vierem 

a ser registrados e/ou incorporados para uso, pela ANVISA e pelo Ministério da Saúde, 

sempre que o paciente se enquadrar na definição de caso suspeito ou provável de doença 

pelo novo Coronavírus. 

Dessa forma, outra alternativa não restou senão trazer a questão 

à apreciação do Poder Judiciário, para pleitear, em tutela coletiva, a garantia do custeio dos 

procedimentos médicos de urgência ou emergência pelos planos de saúde sem exigência 

de carência contratual de 180 dias, devendo prevalecer as normas postas no art. 12, inciso 

V, alínea “c”, e no art. 35-C, ambos da Lei n° 9.656/98, e a garantia de atendimento pelos 

hospitais aos beneficiários dos planos já conveniados, afigurando-se a recusa das 

operadoras e dos hospitais em situação ensejadora de danos irreparáveis aos vulneráveis 

consumidores, notadamente nesse período de emergência em saúde pública. 

 

III – OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

3.1 A aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova 

 

De partida, é necessário recordar que não restam dúvidas acerca 

da aplicação das normas de defesa do consumidor insertas na Lei nº 8.078/89 aos contratos 

de prestação de serviços por parte das operadoras de planos de saúde, pois os fatos lesivos 

apontados atingem interesses de destinatários finais dos contratos de assistência médico-

hospitalares, sendo notório o enquadramento dos usuários como consumidores, conforme 

conceito elencado no art. 2º do CDC, e das demandadas como fornecedoras, nos termos do 

art. 3º do CDC, uma vez que estas prestam serviço de assistência à saúde, mediante 

remuneração de todos aqueles que aderem aos seus contratos de seguro saúde. 

Não remanescendo dúvidas quanto à aplicabilidade das normas 

de ordem pública impostas pelo Código Consumerista e, igualmente, da Lei nº. 9.656/98, 

que regulam os planos privados de saúde, torna-se imprescindível o reconhecimento da 
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aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º do CDC, sobretudo em razão 

da manifesta situação de vulnerabilidade em que se encontram os consumidores em 

questão. 

Nesse contexto, incumbe às operadoras dos planos de saúde o 

ônus de comprovar a legalidade das suas condutas, não podendo, para tal, se basear em 

elementos meramente teóricos ou desprovidos de fundamentos concretos. 

 

3.2 A essencialidade do serviço de saúde e a necessidade de garantir o atendimento de 

urgência e emergência 

 

Na linha do exposto anteriormente, as operadoras dos planos de 

saúde, ora demandadas, têm, rotineiramente, negado aos seus usuários o custeio de 

procedimentos médico-hospitalares de urgência ou emergência quando não transcorridos, 

no mínimo, 180 dias da contratação, fato que causa lesão irreparável ou de difícil reparação 

aos consumidores amazonenses.  

Ora, diante da situação calamitosa de enfrentamento da 

pandemia da COVID-19, os consumidores se veem compelidos a custear os procedimentos 

com recursos próprios, ingressar com demandas individuais ou, mesmo, recorrer ao sistema 

público de saúde, o qual já entrou em colapso. Neste último ponto, é possível perceber que 

o posicionamento das demandadas têm causado dano à coletividade, ainda que de forma 

reflexa. 

A prática de tais condutas pelas operadoras dos planos de saúde 

contrariam, expressamente, o disposto nos arts. 12 e 35 da Lei de nº 9.656/98 no que pertine 

à obrigatoriedade de cobertura assistencial nos casos de urgência e emergência. Veja-se: 

Art. 12, Lei 9.656/98. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência 

dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas 

segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as 
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respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência 

de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) 

V - quando fixar períodos de carência: (...) 

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos 

de urgência e emergência; 

 

Art. 35-C, Lei 9.656/98. É obrigatória a cobertura do atendimento nos 

casos:  

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco 

imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, 

caracterizado em declaração do médico assistente;  

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes 

pessoais ou de complicações no processo gestacional;  

 

Nos casos de urgência e emergência, o art. 9º da Resolução 

Normativa nº 395 da ANS, de 14 de janeiro de 2016, estabelece que a liberação do tratamento 

ou procedimento deve ser imediata, verbis: 

Art. 9º, Res. 395/2016-ANS. Nos casos em que não seja possível 

fornecer resposta imediata à solicitação de procedimento e/ou 

serviço de cobertura assistencial apresentada, a operadora 

demandada terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para apresentá-la 

diretamente ao beneficiário. (...) 

§ 3° As solicitações de procedimentos e/ou serviços de urgência e 

emergência devem ser autorizadas imediatamente pela operadora, 

observadas as normas legais e infralegais em vigor. 

 

Eventual disposição de cláusula com o escopo de fixar prazos de 

carência para situações de urgência e emergência superiores a 24 horas, é notoriamente 

nula, na forma do art. 51 do CDC: 
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Art. 51, CDC. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas 

contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) 

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que 

coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 

incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; (..) 

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao 

consumidor; 

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: 

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que 

pertence; 

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à 

natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio 

contratual; 

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, 

considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das 

partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. 

§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o 

contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de 

integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes. 

 

Inclusive, este entendimento é externado no enunciado da 

súmula n.º 597 do Superior Tribunal de Justiça, in litteris: 

Súmula 597-STJ. A cláusula contratual de plano de saúde que prevê 

carência para utilização dos serviços de assistência médica nas 

situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se 

ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da 

contratação. 

 

Cumpre ressaltar que os enunciados de súmula do STJ, em 

matéria infraconstitucional, se consubstanciam numa espécie de precedente qualificado, na 
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atual sistemática implementada pela nova ordem processual, cuja ratio decidendi deve ser 

observada pelos juízes e Tribunais, nos termos do art. 927 do CPC/15. 

Não obstante, trata-se de entendimento que, antes mesmo da 

edição da Súmula 597 pelo STJ, já estava consolidado na jurisprudência pátria, inclusive 

perfilhado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, consoante se infere dos 

arestos infra: 

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE 

CARÊNCIA. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. SÚMULA 597 DO 

STJ. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DO 

ARBITRAMENTO. JUROS MORATÓRIOS INCIDEM A PARTIR 

DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Restou comprovada nos 

autos a extrema necessidade e urgência dos procedimentos cirúrgicos 

da apelada. Logo, em decorrência do caráter de urgência do 

procedimento médico, é aplicável o prazo de carência de 24 horas, 

conforme prevê a Súmula 597 do STJ; - É pacífica a jurisprudência 

dos tribunais superiores no sentido de que o prazo de carência 

estabelecido em contrato de plano de saúde não prevalece nos casos 

de urgência ou emergência; - Incidência dos juros de mora relativos 

à indenização por danos morais desde a citação, e correção monetária 

a partir do arbitramento. Jurisprudência do c. STJ - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJAM,  Apelação 

Cível 06195366920148040001, Segunda Câmara Cível, Rel. 

Desembargador  

Ari Jorge Moutinho da Costa, julgado em 18/06/2018). 

 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. 
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CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC/2015. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS ENSEJADORES. MULTA DIÁRIA. 

POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

Nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei nº 9.656/98, caracterizado o 

estado de emergência ou urgência, o prazo de carência para 

atendimento está estipulado em 24 (vinte e quatro) horas. A multa 

diária é medida processual tendente a coagir o cumprimento de 

tutela específica, gerando temor no devedor em descumprir o 

mandamento judicial, devendo ser fixada em montante proporcional 

e razoável. Presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência, 

consistentes na probabilidade do direito e perigo de dano, é dever do 

magistrado a sua concessão, consistente na cobertura do plano de 

saúde contratado. Recurso conhecido e não provido” (TJMS, AI 

1404873-92.2016.8.12.0000, 1ª CÂMARA CÍVEL, Rel. Desembargadora 

Tânia Garcia de Freitas Borges, julgado em 19/07/2016). 

 

“AÇÃO DECLARATÓRIA. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. 

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. 

ABUSIVIDADE. TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE EM RISCO DE 

VIDA. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DEVIDO. É 

obrigatória a cobertura, sem restrições, das internações hospitalares 

em caráter de urgência ou emergência pelos planos de saúde, ainda 

que ocorridas durante o período de carência contratual que, no caso 

é de 24 horas, a teor do disposto nos artigos 12, inciso V, e 35-C, da 

lei nº 9.596/98, sendo inaplicáveis as limitações da resolução nº 13/98 

do CONSU. Configurada a situação de emergência e tendo restado 

cumprido o prazo de carência de 24 horas, a parte faz jus ao 

ressarcimento dos valores despendidos e comprovadamente 

demonstrados em relação à transferência e despesas hospitalares da 

paciente menor. A verba honorária deve ser fixada a partir de uma 
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apreciação equitativa do contexto fático apresentado, atendendo aos 

critérios estabelecidos no artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil, 

fixados em percentual sobre o valor da condenação, mormente se 

considerada a parcial procedência do pedido” (TJMG, AC 

1.0701.05.133166-1/001, 9ª CÂMARA CÍVEL, Rel. 

Desembargador Osmando Almeida, julgado em 15/09/2008). 

 

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE 

EMERGÊNCIA. ARTIGO 35-C DA LEI Nº 9.656/98. RESOLUÇÕES 

DO CONSU E DA ANS. PREVALÊNCIA DAS NORMAS 

DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. PRAZO DE 

CARÊNCIA.NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. 

1. Havendo conflito entre as disposições da Lei nº 9.656/98 e de 

Resoluções do CONSU e da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar, com as normas insertas na Lei nº 9.078/90, deve ser 

adotada a interpretação mais favorável ao segurado, dada a natureza 

de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor. 

2. Cuidando-se de tratamento de emergência, necessária à 

preservação da vida do paciente, deve ser observado o disposto no 

artigo 35-C da Lei 9.656/98, impondo-se à administradora do plano 

de saúde arcar com as despesas médico-hospitalares decorrentes do 

tratamento prescrito ao beneficiário, ainda que durante o período de 

carência contratual.3. Recurso conhecido e não provido” (TJDF, 

Apelação Cível nº 20100111471328 DF, 3ª TURMA CÍVEL, Rel. 

Desembargadora Nídia Corrêa Lima, julgado em 17/07/2013, Dje 

26/07/2013). 

 

Ressalte-se que, em alguns casos, as operadoras dos planos de 

saúde permitem que o usuário permaneça internado na unidade hospitalar credenciada, 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28001369/artigo-35c-da-lei-n-9656-de-03-de-junho-de-1998
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104153/lei-9656-98
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104153/lei-9656-98
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28001369/artigo-35c-da-lei-n-9656-de-03-de-junho-de-1998
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104153/lei-9656-98
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com cobertura das primeiras 12 horas de internação, ao argumento de que o prazo carencial 

seria de 180 dias, mas que é possível a concessão do day use por tal período, com fundamento 

na Resolução nº 13, de 03 de novembro de 1998, do Conselho de Saúde Suplementar 

(CONSU). 

Ocorre que tal conduta é igualmente ilegal e abusiva, conforme 

entendimento consolidado na Súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 302-STJ. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde 

que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. 

 

Acrescente-se a isso que o direito à saúde, previsto 

constitucionalmente nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, somente pode ser efetivado, 

se for garantido o acesso não apenas na rede pública, como também na rede privada para 

aqueles que contrataram tais serviços por meio de operadoras de planos de saúde.  

Nesse sentido, sedimenta-se a diretriz jurisprudencial do 

Supremo Tribunal Federal4, conforme o seu Informativo nº 405, ao ter vindicado que:  

“[E]m verdade, nem todos, mas uma série de direitos fundamentais 

destinam-se não apenas a garantir os direitos de liberdade em face 

do Estado, mas também a estabelecer as bases essenciais da vida 

social. Isso significa que disposições relacionadas com os direitos 

fundamentais devem ter aplicação direta nas relações privadas entre 

os indivíduos. Assim, os acordos de direito privado, os negócios e 

atos jurídicos não podem contrariar aquilo que se convencionou 

chamar ordem básica ou ordem pública”.  

  

Assim, patente a aplicação, na espécie, do direito fundamental à 

saúde, nas relações contratuais, as operadoras dos planos de saúde não podem se furtar do 

dever de prestar assistência de emergência ao argumento de os usuários se encontrarem em 

período de carência, pena de evidente afronta à normativa do art. 12, inciso V, alínea “c”, e 

                                                           
4 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo405.htm> 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo405.htm
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do art. 35-C, ambos da Lei nº 9.656/98, assim como os entendimentos sumulares n.º 302 e 

597 do STJ. 

 

3.3 A impossibilidade de suspensão ou restrição arbitrária do atendimento de planos 

conveniados 

 

A pandemia de COVID-19, enfermidade causada pelo novo 

Coronavírus, vem culminando no mundo inteiro com uma superlotação e estrangulamento 

dos serviços de saúde, em especial dos leitos de terapia intensiva e dos serviços de urgência 

e emergência. 

No Brasil, a conjuntura não se desenha de maneira diferente. 

Entretanto, todas as esferas governamentais, bem como o setor privado e o sistema 

suplementar de saúde, trabalham, incansavelmente, para o aumento da capacidade de 

atendimento, mesmo diante da escassez de equipamentos e profissionais de saúde. 

A curva de contaminação da doença cresce mais rápido do que a 

abertura de novos leitos hospitalares, e o colapso do sistema de saúde já pode ser sentido 

em alguns estados da Federação, como São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Amazonas. 

Levando em consideração este cenário, algumas práticas recém 

adotadas por hospitais particulares caminham na contramão de todo o esforço nacional 

empregado, ao que parece visando o lucro em detrimento de vidas humanas. 

A reserva de leitos hospitalares a pacientes de específicos planos 

de saúde e a suspensão arbitrária do atendimento a pacientes de outros, alegando falta de 

capacidade para a demanda, enquanto ainda é possível realizar esse mesmo “atendimento”, 

mediante pagamento em dinheiro, são casos que beiram o absurdo. 

A discriminação de pacientes de planos de saúde, em prejuízo de 

pacientes particulares ou pacientes conveniados ao plano de saúde da rede hospitalar (no 

caso da Samel), nos tempos de pandemia, fere o ordenamento jurídico da forma mais vil 

possível. 
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Aproveitar-se da situação dominante em uma relação de forma 

arbitrária, ou com o intuito de aumentar os lucros, viola tanto o sistema de proteção ao 

consumidor, quanto o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, e constitui prática 

abusiva. 

A Lei nº 12.529/2011, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa 

da Concorrência e dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem 

econômica, traz, no inciso III do art. 36, os seguintes dizeres: 

Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, 

independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma 

manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os 

seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: (...)  

III - aumentar arbitrariamente os lucros; 

 

Ademais, de acordo com Bruno Miragem: 

“O abuso estará presente quando isso se der de forma dissimulada, 

ou ainda, quando haja claro aproveitamento da posição dominante 

que [o fornecedor] exerce frente ao consumidor (aqui bem entendido, 

em sendo que lhe reconhece no Direito do Consumidor e dos 

contratos em geral — desigualdade de posição contratual — e não 

exatamente aquele desenvolvido no Direito da Concorrência). 

Identifica-se no comportamento do fornecedor a deslealdade em sua 

relação com o consumidor. (...) Não se trata, naturalmente, de achar-

se demasiado ou não o aumento, senão se ele se apoia ou não em 

motivações sustentadas na racionalidade econômica de modo a 

serem reconhecidas pelo Direito”.5 

 

Outrossim, a Constituição Federal é clara ao estabelecer o acesso 

à saúde de forma igualitária, como bem dispõe o seu artigo 196: 

                                                           
5 Disponível em: https://www.conjur.com.br/2016-jan-06/garantias-consumo-direito-protege-consumidor-livre-

concorrencia-aumentos-abusivos#_ftnref2  

https://www.conjur.com.br/2016-jan-06/garantias-consumo-direito-protege-consumidor-livre-concorrencia-aumentos-abusivos#_ftnref2
https://www.conjur.com.br/2016-jan-06/garantias-consumo-direito-protege-consumidor-livre-concorrencia-aumentos-abusivos#_ftnref2
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Art. 196, CF/88. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. 

 

O objetivo da presente demanda não é fazer com que os hospitais 

privados e filantrópicos recebam pacientes gratuitamente, ou que sejam obrigados a atender 

pacientes que, em situações normais, não teriam direito ao atendimento de urgência e 

emergência, mas sim que não discriminem os seus próprios pacientes, dando alguma 

vantagem ou reservando algum tipo de tratamento a certo grupo em claro prejuízo de outro. 

Reservar leitos para grupo específico ou deixar de atender 

determinado plano de saúde, alegando alta demanda, enquanto se continua a atender 

pacientes de outros planos ou particulares, representam práticas inegavelmente abusivas.  

Em qualquer outro momento, tais práticas já seriam 

abomináveis, no entanto, se levarmos em consideração o contexto atual, deixar de atender 

certos pacientes com COVID-19, visando o lucro é desmerecer a vida e inverter, de forma 

insensível, valores que já se encontram hierarquizados em qualquer organização humana. 

Por este motivo, torna-se imperiosa a proibição da adoção dessas práticas abusivas, que 

carecem de justificativa plausível ou fundamentação legal. 

 

3.4 Os danos morais coletivos 

 

Decerto que, em se tratando de serviços prestados pelos 

requeridos, os misteres indenizatórios vão para além do dicotomicamente estatuído no art. 

927 do Código Civil, justamente em razão da incalculável miríade de lesados, motivo pelo 

qual o microssistema do CDC prevê, em seu art. 6º, VI, a possibilidade da reparação moral 

se dar de forma coletiva. 
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O dano moral coletivo, para Carlos Alberto Bittar Filho, indica 

“injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica 

de um determinado círculo de valores coletivos”, ou, melhor explicando:  

“Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao 

fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior 

ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira 

absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso 

dizer, em  última instância, que se feriu a própria cultura, em seu 

aspecto imaterial. Tal como se dá na seara de dano moral individual, 

aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se 

responsabilizar o agente pelo simples fato da violação”. 

 

A conduta dos demandados de negar cobertura assistencial para 

procedimentos médicos-hospitalares de urgência ou emergência, bem como a reserva de 

leitos hospitalares para planos de saúde específicos, representa nítida hipótese de ofensa em 

massa aos direitos fundamentais dos consumidores segurados, notadamente por 

implicarem tais negativas em danos irreparáveis e, em alguns casos, risco imediato à vida 

dos usuários dos planos de saúde contratados, o que, por si só, caracteriza a existência de 

danos morais coletivos a serem reparados. 

A Lei nº 7.347/85 prevê, expressamente, a hipótese de 

responsabilização por danos morais, constatada a lesão aos direitos dos consumidores: 

Art. 1º, Lei n.º 7.347/85. Regem-se pelas disposições desta Lei, sem 

prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos 

morais e patrimoniais causados (...)  

II – ao consumidor.  

  

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor 

estabeleceu que:  

Art. 6º, CDC. São direitos básicos do consumidor: (...) 
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VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos e difusos”.  

  

Não se trata de afirmar, genericamente, que cada consumidor 

tenha experimentado dor íntima, vexame, constrangimento ou qualquer outro sentimento 

de diminuição pessoal, uma vez que a coletividade também possui valores morais que 

devem ser preservados e, como previsto na legislação, o ofensor pode e deve ser condenado 

à reparação destes, assumindo tal medida o relevante caráter preventivo de condutas 

semelhantes, dissuasório de novas violações, com caráter notadamente pedagógico-

punitivo. 

Assim, posto as demandadas, fornecedoras de serviços, 

condicionarem-se, nos dizeres de Nelson Nery Junior, à teoria do risco da atividade,6 tem-

se como inafastável a sua responsabilização, ainda que a lesada seja uma comunidade, 

cabendo-lhe repará-la, como se único corpo fosse, pelos danos suportados. 

Por conseguinte, engendra-se responsabilidade de natureza 

objetiva, que dispensa a comprovação de culpa ou de dolo do agente lesivo, pelo fato do 

serviço, encampada no art. 14 do CDC. 

Nesse sentido, as condutas das operadoras de planos de saúde e 

hospitais privados, ao negarem ou restringirem cobertura assistencial nos casos de urgência 

e emergência, violam os valores essenciais da sociedade consumerista em matéria de saúde 

suplementar, não encontrando qualquer supedâneo na legislação, doutrina ou 

jurisprudência, caracterizando-se, por isso, em ato ilícito. 

À evidência da demonstração dos elementos caracterizadores do 

dever de indenizar, no caso sob comento, é imperiosa a condenação das requeridas em 

montantes a serem arbitrados por esse Juízo de Direito, tomando em conta o grau e extensão 

do dano, a capacidade financeira, o número de vidas seguradas, o risco à saúde dos usuários 

e o caráter punitivo-pedagógico dos danos morais coletivos. 

                                                           
6 NERY JUNIOR, Nelson. Código Civil Comentado, 7ª Edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2009, p. 786. 
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IV – A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

 

A Legislação Processual, no art. 300, dispõe que “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Na mesma toada, de maneira específica à tutela coletiva, o caput 

do art. 11 da Lei nº 7.347/85 preconiza que “[P]oderá o juiz conceder mandado liminar, com 

ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo”. 

Percebe-se, in casu, a presença do binômio (existência do direito 

e perigo de dano) necessário à concessão da Tutela Provisória de Urgência. 

A probabilidade do direito se encontra assente nas normas 

dispostas no art. 12, inciso V, alínea “c”, da Lei de nº 9.656/98, assim como nos enunciados 

das súmulas 302 e 597 do Superior Tribunal de Justiça, que tornam clarividentes a 

ilegalidade das condutas das operadoras de planos de saúde, ao negar cobertura contratual 

a procedimentos médico-hospitalares de urgência ou emergência exigindo cumprimento de 

prazo de carência superior a 24 horas. 

Outrossim, arbitrárias despontam a recusa e a restrição de 

atendimento de planos conveniados, em detrimento de outros, por parte dos hospitais 

privados e/ou filantrópicos. 

Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação se afigura 

evidente no fato de que procedimentos de urgência, conforme definido pela própria Lei dos 

Planos de Saúde, são aqueles resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no 

processo gestacional; ao passo que os de emergência são aqueles que implicam risco 

imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do 

médico assistente. 

Tudo isso se robustece no atual momento vivenciado pelo país e, 

em especial, no Estado do Amazonas, por decorrência da situação de emergência em saúde 
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de importância ocasionada pela pandemia de COVID-19. O Amazonas já assumiu a triste 

dianteira, posicionando-se como a unidade da federação, em todo o território brasileiro, com 

a maior incidência de enfermidade proporcional à população.7 

O sistema de saúde pública já se encontra saturado, enfrentando 

a  ausência de leitos, respiradores, equipe técnica etc. em número adequado e suficiente para 

fazer frente à iminente demanda. 

Aguardar o julgamento definitivo da demanda, certamente, 

acarretará danos irreparáveis, tendo em vista que o número de casos de pessoas 

contaminadas pelo novo coronavírus cresce de forma exponencial, circunstância que pode 

ser facilmente aferida dos boletins epidemiológicos divulgados diariamente (conferir 

gráfico abaixo). 

 

 

Fonte: G1 Amazonas8  

 

                                                           
7 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/08/amazonas-supera-df-e-se-torna-lider-em-

incidencia-de-covid-19-no-pais.htm 
8  Disponível em: https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/16/amazonas-tem-1719-casos-confirmados-do-novo-

coronavirus-e-numero-de-mortes-sobe-para-124.ghtml 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/08/amazonas-supera-df-e-se-torna-lider-em-incidencia-de-covid-19-no-pais.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/08/amazonas-supera-df-e-se-torna-lider-em-incidencia-de-covid-19-no-pais.htm
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/16/amazonas-tem-1719-casos-confirmados-do-novo-coronavirus-e-numero-de-mortes-sobe-para-124.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/16/amazonas-tem-1719-casos-confirmados-do-novo-coronavirus-e-numero-de-mortes-sobe-para-124.ghtml
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A negativa de atendimento médico-hospitalar, nos casos de 

urgência ou emergência, coloca em risco não apenas a vida e dignidade dos usuários dos 

planos de saúde, mas de toda a população, na medida em que tais pacientes, face à 

gravidade e aos índices de letalidade da enfermidade, deverão ser atendidos 

imediatamente. A transferência de pacientes da rede suplementar para a rede pública de 

saúde agravará, cedo ou tarde, o colapso do sistema único de saúde. 

Recentemente, em situação da mesma natureza, o Juízo da 15ª 

Vara Cível de Brasília-DF, em sede de Tutela Provisória, determinou que as operadoras 

dos planos de Saúde, em Brasília, (a) prestem atendimento de urgência e de emergência aos 

beneficiários de seus planos de saúde, sem exigência de prazo de carência, exceto o prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, previsto no art. 12, V, "c", da Lei nº 9656/98, em especial para 

aqueles com suspeita de contágio ou com resultados positivos pelo novo coronavírus; e (b) 

estabeleçam canais de atendimento prioritário para os Órgãos do Sistema de Justiça– via e-

mail, telefone e whatsapp –, especialmente para Defensoria Pública, Ministério Público e 

Procuradorias, a fim de viabilizar o contato extrajudicial para a solução de casos individuais 

(doc. 04). 

Em igual sentido, o Juízo de Direito da  10ª Vara Cível de João 

Pessoa-PB determinou, liminarmente, que sejam disponibilizados os atendimentos de 

urgência e emergência, especialmente para os casos suspeitos ou confirmados de 

contaminação por COVID-19 (doc. 05). 

No escopo de facilitar a compreensão e individualizar a conduta 

de cada demandado, foi elaborado o seguinte quadro, a fim de evidenciar o que se objetiva 

com a medida satisfativa pleiteada. Logo, requer-se a concessão da Tutela Provisória de 

Urgência, para fins de se determinar: 
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OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE HOSPITAIS PRIVADOS E/OU 

FILANTRÓPICOS 

a) a imediata liberação para seus 

segurados do procedimento/tratamento 

médico-hospitalar prescrito, 

independentemente do cumprimento 

do prazo de carência de 180 dias, 

quando atestada pelo médico 

responsável a situação de urgência ou 

emergência, sob pena de multa diária 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

 

b) Subsidiariamente, a imediata liberação 

para seus segurados do 

procedimento/tratamento médico-

hospitalar prescrito, 

independentemente do cumprimento 

do prazo de carência de 180 dias, 

quando atestada pelo médico 

responsável a situação de urgência ou 

emergência, nos casos de contágio ou 

suspeita de contágio pelo novo 

coronavírus, sob pena de multa diária 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

a) a abstenção da suspensão ou restrição 

arbitrária do atendimento dos 

segurados dos planos credenciados à 

unidade hospitalar, sob pena de multa 

diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

 

Ante a presença dos requisitos legais, imprescindível se releva o 

deferimento do pedido formulado para a concessão da Tutela de Urgência, nos moldes 

acima delineados. 
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V –  PEDIDO 

 

Frente à exposição de motivos alinhavados, requer à Vossa 

Excelência: 

 

a) a dispensa no pagamento das custas processuais, na forma do art. 18 da 

Lei de nº 7.347/1985, tendo em vista se tratar de demanda coletiva proposta pela Defensoria 

Pública do Estado. 

 

b) a concessão da Tutela Provisória de Urgência, determinando-se: 

(b.1) às OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE que: 

(b.1.1) promovam a imediata liberação para seus segurados do 

procedimento/tratamento médico-hospitalar prescrito, independentemente do 

cumprimento do prazo de carência de 180 dias, quando atestada pelo médico responsável a 

situação de urgência ou emergência, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

por consumidor afetado por dia de descumprimento da decisão; 

(b.1.2) subsidiariamente, promovam a imediata liberação para seus 

segurados do procedimento/tratamento médico-hospitalar prescrito, independentemente 

do cumprimento do prazo de carência de 180 dias, quando atestada pelo médico 

responsável a situação de urgência ou emergência, nos casos de contágio ou suspeita de 

contágio pelo novo coronavírus, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

por consumidor afetado por dia de descumprimento da decisão; 

(b.1.3) criem canais de atendimento prioritário para os Órgãos do 

Sistema de Justiça – via e-mail, telefone e whatsapp – a fim de viabilizar o contato 

extrajudicial para a solução de casos individuais que se amoldem à situação acima elencada 

e cuja liberação não tenha sido efetuada voluntariamente, a serem informados nos autos no 

prazo de 3 (três) dias, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 
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(b.1.4) em caso de não atendimento da solicitação feita por meio do 

canal de atendimento prioritário mencionado no item anterior, haja majoração da multa 

diária para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por cada usuário lesado, sem prejuízo de eventual 

responsabilização cível por danos morais e materiais em sede de demandas individuais; 

 

(b.2)  aos HOSPITAIS PRIVADOS E FILANTRÓPICOS que: 

(b.2.1) se abstenham de suspender ou restringir o atendimento, em 

especial de urgência e emergência, dos beneficiários de planos de saúde conveniados à 

unidade hospitalar; 

   

c) a intimação do Ministério Público Estadual, na forma do que determina 

o art. 5, § 1º, da Lei de nº 7.347/1985; 

 

d)  a citação das requeridas, nas pessoas de seus representantes legais para, 

querendo, apresentar defesa no prazo legal; 

 

e) encerrada a instrução probatória, que sejam julgados procedentes os 

pedidos, com atribuição de efeito regional a presente ação coletiva, confirmando-se a 

tutela provisória de urgência,  determinando-se:  

 

(e.1) às OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE que: 

(e.1.1) promovam a imediata liberação para seus segurados do 

procedimento/tratamento médico-hospitalar prescrito, independentemente do 

cumprimento do prazo de carência de 180 dias, quando atestada pelo médico responsável a 

situação de urgência ou emergência; 

(e.1.2) subsidiariamente, promovam a imediata liberação para seus 

segurados do procedimento/tratamento médico-hospitalar prescrito, independentemente 

do cumprimento do prazo de carência de 180 dias, quando atestada pelo médico 
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responsável a situação de urgência ou emergência, nos casos de contágio ou suspeita de 

contágio pelo novo coronavírus;  

 

(e.2) aos HOSPITAIS PRIVADOS E FILANTRÓPICOS que: 

(e.2.1) se abstenham de suspender ou restringir o atendimento, em 

especial de urgência e emergência, dos beneficiários de planos de saúde credenciados à 

unidade hospitalar; 

 

(e.3) a condenação ao pagamento de danos morais coletivos (sentido estrito) 

e sociais, em favor do fundo de que cuida o art. 13 da Lei 7.347/85, em montante a ser 

arbitrado por esse Juízo de Direito, considerando o número de vidas seguradas, a 

capacidade econômico-financeira das operadoras dos planos de saúde ora demandas e o 

grau e extensão do dano, sugerindo-se, no tocante às operadoras de plano de saúde, o valor 

de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para aquelas que possuem mais de 100.000 mil vidas 

seguradas; R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para aquelas que possuem entre 40.000 a 

99.999 mil vidas seguradas; R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para as que 

possuem entre 10.001 e 39.999 vidas seguradas e R$ 100.000,00 (cem mil reais) para aquelas 

que possuem até 10.000 vidas seguradas; 

 

(e.4) a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, a serem 

revertidos em favor do Fundo Especial da Defensoria Pública - FUNDEP (Conta Corrente 

nº 9229-0, Agência nº 3563-7, do Banco do Brasil, CNPJ n.º 19.421.427/0001-91); 

 

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito 

admitidos, especialmente pelas provas documentais colacionadas, sem prejuízo de 

quaisquer outras que se fizerem necessárias no curso da instrução processual. 



 
 

 
  
  
  

  
 
 
 

Rua 24 de maio, nº. 321, Centro – CEP: 69.010-080 - Manaus/AM 

E-mail: dpeac@defensoria.am.gov.br; dpepddrs@defensoria.am.gov.br 
 

30 

 

No ensejo, frisa-se as prerrogativas dos membros da Defensoria 

Pública, como a intimação pessoal dos subscritores de todos os atos do processo e a 

contagem dos prazos em dobro, tudo nos termos do art. 128, I, da LC 80/1994. 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 

Declara-se, para os fins do art. 319, inc. VII, do CPC, o 

desinteresse na audiência de conciliação e/ou mediação 

 

Pede deferimento. 

Manaus, 19 de abril de 2020. 

 

 

ARLINDO GONÇALVES DOS SANTOS NETO 

Defensor Público 

1ª Defensoria Pública de 1ª Instância de Defesa dos Diretos Relacionados à Saúde   

 

 

 

 

RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 

Defensor Público 

Defensoria Pública de 1ª Instância Especializada em Interesses Coletivos 
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