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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MORAIS  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER. 
PROCEDIMENTOS  DE  TURBINOPLASTIA  MÉDIA 
ESQUERDA, SINUSECTOMIA EMEIDAL E SINUSCTOMIA 
ANOVIAL  DIREITA.  NEGATIVA  DE  COBERTURA 
CONTRATUAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DO 
CONTRATO DE  PLANO DE SAÚDE À LUZ DA LEI  N. 
9656/98  E  ART.  51,  IV,  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO 
CONSUMIDOR.   DANO  MORAL.  CONFIGURAÇÃO. 
DEVER  DE  INDENIZAR.  VALOR  COMPENSATÓRIO 
MANTIDO.  DETERMINAÇÃO  DE  QUE  OS 
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JULGADO QUE SE IMPÕE.   PROVIMENTO PARCIAL.  
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A Lei nº 9.656/98 entende como obrigatória a cobertura de 
situações  de  emergência,  indicadas  por  médico,  que 
implicarem risco de lesões irreparáveis ou de morte para o 
paciente. 

A  indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada  com 
prudência, segundo o princípio da razoabilidade e de acordo 
com os critérios apontados pela doutrina, a fim de que não se 
converta em fonte de enriquecimento sem causa.

A parte  do  julgado  que  não  constituiu  objeto  do  pedido 
inicial, deve ser excluída da condenação, em obediência ao 
princípio da congruência, insculpido no art. 460 do CPC. 

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível,  fls.  124/134, interposta  pela 
Unimed   João  Pessoa  –  Cooperativa  de  Trabalho  Médico contra  decisão, 
fls.115/122,  proferida  pelo  Juiz  de  Direito  da  8ª  Vara  Cível  da  Comarca  de 
Campina Grande que, nos autos  da Ação de indenização por Danos morais c/c 
Obrigação de Fazer ajuizada por Alexandre Nogueira Bonfim, julgou procedente o 
pedido  inicial,  com  resolução  do  mérito,  nos   termos  do  art.  269,  I,  do  CPC, 
declarando  a  responsabilidade  da  Unimed  João  Pessoa  no  custeio  dos 
procedimentos objeto da ação, independente de qualquer ônus ao requerente. 

Determinou,  por  consequência,  que  as  faturas  sejam 
expedidas somente com o valor relativo ao custeio do plano de saúde, estando 
vedada qualquer cobrança da quantia cobrada relativa aos itens requeridos nesta 
ação, sem prejuízo do atendimento médico. 
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Condenou,  também,  a  parte  promovida  a  pagar  ao 
promovente,  a  título de reparação por danos morais,  a  quantia  de R$ 5.000,00 
(cinco  mil  reais),  devidamente  corrigido  pelo  INPC,  a  contar  da  prolação  da 
sentença (súmula 362 STJ) e acrescida de juros moratórios de 1% a.m, estes a partir 
da  citação (art. 405 do CC). 

Em suas razões recursais, fls. 124/134, a empresa promovida 
afirma que o rol dos exames requeridos pelo promovente foram objeto de pedido 
administrativo encaminhado a ANS, tendo a demandada autorizado a realização 
daqueles,  com  a  ressalva  de  apenas  três,  por  estrita  ausência  de  cobertura 
contratual. 

Nessa esteira, sustenta que não houve o cometimento de ato 
ilício a autorizar a condenação por danos morais, uma vez que a recorrente agiu 
acobertada pelo exercício regular do direito. Alega, outrossim, que a sentença foi 
extra petita, porquanto não foi objeto do pedido exordial que o procedimento fosse 
autorizado sem qualquer ônus para o promovente. 

Diante deste cenário, pugna pelo provimento do apelo a fim 
de reformar a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por 
danos morais, bem como, que seja reconhecido o julgamento extra petita na parte 
do julgado em que o Juízo determina que o procedimento seja realizado sem ônus 
para  o  apelado,  requerendo,  por  fim,  alternativamente,  que  seja  minorado  o 
quantum  indenizatório, com a compensação de honorários e custas processuais. 

Contrarrazões  acostadas,  fls.  140/148,  requerendo  o 
desprovimento do recurso. 

A Procuradoria  de  Justiça  lançou  parecer  às  fls.  155/162, 
opinando pelo provimento parcial do recurso, apenas para que seja reconhecido o 
julgamento extra petita a fim de excluir da condenação a determinação para “que 
as faturas sejam expedidas  somente com o valor relativo ao custeio do plano de 
saúde, estando vedada qualquer cobrança da quantia cobrada relativa aos itens 
requeridos nesta ação”, adequando-se a condenação aos limites do pedido.  
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É o relatório. 

VOTO
Exma Desa. Maria das Graças Morais Guedes- Relatora

Contam  os  autos  que  Alexandre  Nogueira  Bonfim  aviou 
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer em desfavor da 
Unimed-  Cooperativa de trabalho médico,  com o objetivo de obter  em juízo  a 
condenação  da  empresa  à  obrigação  de  realizar  os  procedimentos  relativos  à 
turbinoplastia  média  esquerda,  sinusectomia  emeidal  e  sinusctomia  anovial 
direita, requerendo, ainda, indenização por danos morais em razão da negativa de 
proporcionar a cobertura contratual correspondente. 

Ao  decidir  a  lide,  o  magistrado  de  primeiro  grau  julgou 
procedente a pretensão disposta na inicial,  determinando  a empresa Unimed a 
realizar os procedimentos requeridos, condenando-a em danos morais no importe 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).  

Pois bem. 

É importante ressaltar, de início, que  as disposições insertas 
na Lei nº. 9.656/98 e no Código de Defesa do Consumidor vedam expressamente 
práticas abusivas perpetradas pelas operadoras dos planos de saúde, tais como 
negativa  de  cobertura  de  exames  ou  materiais  indispensáveis  a  determinado 
procedimento cirúrgico determinado por médico especialista. 

Nestes  casos,  a  recusa  do  plano  de  saúde  em  atender  à 
prestação de saúde com a cobertura contratual  ofende a própria  dignidade da 
pessoa,  gerando  constrangimento,  dor,  sofrimento,  medo,  sentimento  de 
impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar dano moral. 

De fato, ao contratar um plano de saúde o consumidor tem a 
legítima expectativa de que, caso venha a ser acometido de alguma enfermidade, a 
empresa contratada arcará com todos os custos necessários ao restabelecimento de 
sua saúde. 
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O que vem acontecendo na prática, contudo, é que, enquanto 
os  pactuantes  assumem,  sem  quaisquer  reservas,  o  risco  de,  eventualmente, 
pagarem a  vida  inteira  pelo  plano  e  jamais  se  beneficiarem dele,  a  operadora 
apenas  assume o risco  de arcar  com os custos  de tratamento de determinadas 
doenças, normalmente as de mais simples (e, consequentemente, de menor custo)  
solução.

Esse tipo de limitação de cobertura deixa o consumidor em 
situação de desvantagem exagerada, na exata medida em que restringe direitos 
fundamentais inerentes à natureza do contrato de seguro saúde. 

Há,  sem dúvida,  inadmissível  desvirtuamento da natureza 
do contrato de seguro, que se particulariza pela marca da aleatoriedade, quando 
uma só das partes limita o risco, que é assumido integralmente pela outra. 

Por isso mesmo, cláusulas do gênero que limitem o direito à 
saúde, são nulas de pleno direito, conforme estabelece o art. 51, IV c/c § 1º, I e II do 
CDC:

Art. 51. 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 equidade.
(...)
§ 1º. Presume-se exagerada, ente outros casos, a vantagem que:
(...)
 II – restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza 
do  contrato,  de  tal  modo  a  ameaçar  seu  objeto  ou  o  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 do caso - negritei.

Com base  nesse  fundamento,  os  tribunais  brasileiros  vêm 
declarando a abusividade de cláusulas contratuais que restrinjam coberturas ou 
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estabeleçam exclusões que atentem contra a legítima expectativa do consumidor 
de  receber  integral  assistência  do  plano  de  saúde,  entendimento  do  qual 
comungo plenamente.

Neste  particular,  ao  contrário  do  que se  espera,  os  pactos 
ajustados entre empresas de assistência médica e seus beneficiários normalmente 
contêm  cláusulas  que  colocam  o  consumidor  em  desvantagem  exagerada, 
contrariando as  legítimas expectativas  daqueles  que,  salvo raras  exceções,  com 
muito sacrifício, pagam as elevadas prestações do plano de saúde e dele esperam o 
melhor atendimento.

Seguindo esse raciocínio,nos termos do art. 51, IV, da Lei nº 
8.078/90,  são  nulas,  de  pleno  direito,  as  cláusulas  contratuais  que  estabeleçam 
obrigações consideradas iníquas, abusivas, bem como coloquem o consumidor em 
desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade.

Colaciono alguns julgados do egrégio Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal:

CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 
AUTORIZAÇÃO DE MATERIAL PARA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. 
PACIENTE COM REABSORÇÃO DA PRÉ-MAXILA. INDICAÇÃO DE 
CIRURGIA.  AUTORIZAÇÃO  PARCIAL  INJUSTIFICADA. 
IRRAZOABILIDADE.  DANOS  MORAIS.  1.  Na  relação  jurídica  entre 
operadora de plano privado de saúde e respectivo membro segurado, o 
ordenamento  jurídico  brasileiro  impõe  interpretação  mais  benéfica  à 
parte que se apresenta vulnerável, com assento no Código de Defesa do 
Consumidor.  2.  Comprovada  a  necessidade de  submissão  do 
beneficiário de plano de saúde à intervenção cirúrgica e demonstrada a 
ausência do respectivo procedimento no rol de exclusões do art. 10 da 
Lei  nº  9.656/98,  deve  o  tratamento  solicitado  receber  a  cobertura 
completa  do  Plano  de  Saúde  contratado.  3.  A  comprovada  recusa 
injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário ultrapassa o 
mero inadimplemento contratual, ensejando a reparação civil da lesão 
perpetrada,  a  título  de  danos  morais.  Precedentes.  4.  Mostra-se 
suficiente, para fins de reparação por dano moral, a ocorrência do fato 
descrito,  sendo  desnecessária  a  demonstração  da  dor  espiritual 
experimentada, pois o dano opera-se in re ipsa. 5. A quantia arbitrada, a 
título  de  danos  morais,  deve  remunerar  os  transtornos  sofridos,  bem 
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como evitar equívocos dessa natureza. 6. As astreintes constituem meios 
executivos indiretos, na medida em que coagem o devedor a cumprir a 
obrigação. Desse modo, havendo o cumprimento da decisão judicial em 
prazo hábil,  a  multa  cominatória  carece  de  exigibilidade.  7.  Negou-se 
provimento  aos  apelos.  (TJDF;  Rec  2012.09.1.011598-5;  Ac.  687.562; 
Primeira  Turma  Cível;  Rel.  Des.  Flavio  Rostirola;  DJDFTE  03/07/2013; 
Pág. 58).  

PLANO DE  SAÚDE.  COBERTURA.  CIRURGIA.  MATERIAIS 
CIRÚRGICOS.DANO MORAL. 1 - Não havendo no contrato exclusão da 
cirurgia e da cobertura do material indicado por médico, deve o plano de 
saúde  cobrir  os  custos  do  procedimento  cirúrgico  e  dos  materiais 
utilizados. 2 – A recusa injustificada de plano de saúde em autorizar 
procedimento recomendado por médico, não excluído no regulamento, 
no momento em que o segurado mais necessitava, causando-lhe dor e 
angústia, enseja indenização a título de danos morais. 3 - Apelação do 
autor  provida  e  da  ré  não provida.(TJDF;  Rec  2011.01.1.225473-3;  Ac. 
690.130; Sexta Turma Cível; Rel.  Des. Jair Soares; DJDFTE 10/07/2013; 
Pág. 190) 

Evidente,  assim, o ato ilícito  perpetrado, ao ser negado ao 
autor a cobertura contratual completa dos procedimentos requeridos na inicial, 
cabendo, portanto, punição pecuniária àquele que, na relação de consumo, causa 
dano ao consumidor, por ter desrespeitado às normas protetivas e mandamentais 
insertas no Código de Defesa do Consumidor, sob o pretexto de que o tratamento 
não tem cobertura contratual. 

Com  relação  ao  quantum  indenizatório, convém  esclarecer 
que os critérios utilizados, para a fixação da verba compensatória moral devem 
estar de acordo com a melhor orientação doutrinária e jurisprudencial que versam 
sobre a matéria  sub examine,  consoante a qual  incumbe ao magistrado arbitrar, 
observando  as  peculiaridades  do  caso  concreto,  bem  como  as  condições 
financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de 
enriquecimento, tampouco que seja inexpressivo a ponto de não atender aos fins a 
que se propõe. 

Desse modo, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 
título de danos morais fixada na sentença merece ser mantida, posto que se mostra 
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necessária e suficiente para compensar, e de certa forma, amenizar o sofrimento da 
parte,  servindo como um fator de desestímulo para que o ofensor não volte  a 
praticar novos atos de tal natureza.

 Por  fim,  com  relação  ao  pedido  de  reconhecimento  de 
julgamento  extra petita na parte em que a decisão combatida determina que os 
procedimentos sejam realizados sem ônus para o apelado, este merece guarida, 
haja  vista  que não constou do rol  dos  pleitos  elencados na exordial,  devendo, 
portanto,  ser  excluído  da  decisão  combatida,  em  obediência  ao  princípio  da 
congruência processual, insculpido no art. 460 do CPC. 

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO PARCIAL 
À APELAÇÃO CÍVEL,  apenas para determinar a exclusão do julgado da parte 
referente à determinação de que as faturas sejam expedidas somente com o valor 
relativo  ao  custeio  do  plano  de  saúde,  estando  vedada  qualquer  cobrança  da 
quantia relativa aos itens requeridos nesta ação, em razão de não integrar o pedido 
exordial, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  a  Exma Desa.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes.  Participaram do julgamento,  a   Exma Desa.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes  (relatora),  o  Exmo Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz  convocado para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Des. José 
Aurélio da Cruz. 

Presente ao julgamento, o Dr. Francisco Seráphico Ferraz da 
Nóbrega  Filho,  Promotor  de  Justiça  convocado.  Sala  de  Sessões  da  Terceira 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 29 de julho 
de 2014. 

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 31 de julho de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes 
   Relatora
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