
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA SILVA

DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0048839-93.2011.815.2001
RELATOR   : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
APELANTE: Unimed João Pessoa - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
                        (Adv. Felipe Ribeiro Coutinho e outros)
APELADO  : Renato Guimarães Almeida   (Adv. Priscila Coutinho Ferreira)

APELAÇÃO  CÍVEL.  PLANO  DE  SAÚDE.  CONTRATO  NÃO
REGULAMENTADO.  COBERTURA  DE  EXAME.  RESTRIÇÃO
CONTRATUAL.  PEDIDO  DE  SUSPENSÃO.  REPERCUSSÃO
GERAL NO STF. SUPOSTA INAPLICABILIDADE RETROATIVA
DA Nº 9.656/98. RELAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DO
CDC.  REJEIÇÃO  DO  PEDIDO  DE  SUSPENSÃO.  MÉRITO.
DOENÇA COBERTA PELO CONTRATO. IMPOSSIBLIDADE DE
VETAR  O  EXAME  NECESSÁRIO  PARA  TRATAMENTO  DO
MAL.  CLÁUSULA  ABUSIVA.  INFRAÇÃO  AO  CDC.
PREVALÊNCIA  DO  PRINCÍPIO  CONSTITUCIONAL  DA
DIGNIDADE  DA  PESSOA  HUMANA.  DANO  MORAL.
CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO QUE SE IMPÕE. MATÉRIA
PACIFICADA NO STJ. SEGUIMENTO DO RECURSO NEGADO.
CPC, ART. 557, DO CPC.

“Afigura-se  desinfluente  a  discussão  acerca  da  aplicação  das
disposições  contidas  na  Lei  n.  9.656/1998  na  hipótese  de  as
cláusulas  contratuais  serem analisadas  em conformidade com as
disposições  contidas  no  Código  de  Defesa  do  Consumidor
(Precedente:  AgRg  no  AREsp  273.368/SC,  Rel.  Ministro  Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2013, DJe de 22/03/2013)”.1

Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, o plano de saúde pode
fixar as doenças que não estão cobertas pelo contrato, mas é ilegal
imporr restrições ao tratamento e exames para a cura de cada uma
delas.

“Nos  termos  da  jurisprudência  consolidada  neste  Pretório,  é
passível de condenação por danos morais a operadora de planos de

1 STJ - AgRg no AgRg no AREsp 90.117/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe
20/09/2013



saúde que se  recusa injustificadamente a  efetuar a cobertura do
tratamento do segurado, sem que haja necessidade de comprovação
do  sofrimento  ou  do  abalo  psicológico,  pois  a  sua  ocorrência  é
presumida”.2 

Relatório.

Trata-se  de  apelação  interposta  pela  Unimed  João  Pessoa  -
Cooperativa  de  Trabalho  Médico  contra  sentença  que  julgou  procedente  o  pedido
formulado nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais promovida por Renato Guimarães Almeida.

Na  sentença,  o  magistrado  declarou  a  ilegalidade  da  negativa  de
cobertura e, confirmando a liminar, condenou a ré a autorizar a realização de ressonância
magnética. No mais, entendeu restar caracterizada a responsabilidade civil da Unimed,
condenando-a a pagar indenização ao autor no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nas razões do recurso, a Unimed pugna, de início, pela suspensão do
feito,  tendo em vista  o  reconhecimento  da repercussão geral  e  suspensão de todos os
litígios que envolvem a aplicação retroativa da Lei nº 9.656/98 e do Estatuto do Idoso a
contratos de plano de saúde firmados anteriormente aos normativos.

No  mérito,  defende  que  não  tem  como  oferecer  todos  os
procedimentos médicos disponíveis no mercado sem a contraprestação do consumidor.
Argumenta  não  ter  o  recorrente  optado  pela  regulamentação  do  seu  plano  de  saúde,
contratado antes da Lei nº 9.656/98, daí porque não seria justo a prestação de serviços não
previstos no contrato, já que na época da assinatura do contrato não havia previsão de
cobertura de Ressonância Magnética.

Quanto  aos  danos  morais,  assevera  não  haver  conduta  ilegal,
tampouco dano moral a ser indenizado, na medida em que não existe violação a direito da
personalidade.  Ademais,  alega que somente o fato isolado, supostamente ensejador da
indenização  perseguida,  refere-se  à  interpretação  contratual,  constituindo  mero
aborrecimento  cotidiano,  o  que  descaracterizaria  o  dano  moral.  Ao  final,  pede  o
sobrestamento do feito e, acaso não seja esse o entendimento da Corte, o provimento do
recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do
RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório. Decido.

2 STJ - AgRg no AREsp  474.625/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 21/08/2014



De  início,  examino  o  pedido  de  suspensão  do  feito,  por  suposta
determinação do STF, em sede de repercussão geral.

Segundo  o  recorrente,  o  Pretório  Excelso  teria  determinado  a
suspensão  de  todos  os  processos  ainda  não  julgados,  em  que  se  discute  a  aplicação
retroativa da Lei nº 9.656/98 a planos de saúde contratados antes da sua vigência.

Em  que  pese  haver  decisão  quanto  à  repercussão  geral  do  tema,
destaco que a solução do litígio não necessita passar pelo exame da tal controvérsia, na
medida  em  que,  conforme  já  decidiu  a  4ª  Câmara  Cível  em  outras  oportunidades
(073.2012.001411-0/002 – Rel. Des. João Alves da Silva – j. 27/05/2013), impossível aplicar o
normativo a contratos anteriores a sua vigência.

A controvérsia, no meu sentir, tem sua solução no exame do contrato
frente ao Código de Defesa do Consumidor, legislação anterior à contratação (10/1993) do
plano de saúde. No mesmo sentido,

“Aplicação  da  Lei  9.656/98  a  contratos  anteriores  à  sua  vigência.
Embora as disposições do aludido diploma legal, que dispõe sobre
os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam
para  atingir  contratos  celebrados  antes  de  sua  vigência  (quando
não  adaptados  ao  novel  regime),  a  eventual  abusividade  das
cláusulas  pode  ser  aferida  à  luz  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor.  Isto  porque  "o  contrato  de  seguro  de  saúde  é
obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e,
portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às
de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa
ao ato jurídico perfeito" (AgRg no Ag 1.341.183/PB, Rel. Ministro
Massami  Uyeda,  Terceira  Turma,  julgado  em  10.04.2012,  DJe
20.04.2012).  Precedentes.  2.  Recusa  indevida,  pela  operadora  de
plano de saúde, da cobertura financeira do tratamento médico do
beneficiário. Ainda que admitida a possibilidade de previsão de
cláusulas  limitativas  dos  direitos  do  consumidor  (desde  que
escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão),
revela-se  abusivo  o  preceito  do  contrato  de  plano  de  saúde
excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor
desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico
coberto  ou  de  internação  hospitalar.  Precedentes.  3.  Agravo
regimental desprovido, com a imposição de multa”.3 

“Afigura-se  desinfluente  a  discussão  acerca  da  aplicação  das
disposições  contidas  na  Lei  n.  9.656/1998  na  hipótese  de  as
cláusulas  contratuais  serem analisadas  em conformidade com as

3 STJ - AgRg no REsp 1450673/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 20/08/2014



disposições  contidas  no  Código  de  Defesa  do  Consumidor
(Precedente:  AgRg  no  AREsp  273.368/SC,  Rel.  Ministro  Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2013, DJe de 22/03/2013)”.4

Isto posto, indefiro o pedido de suspensão do feito. 

No mérito, melhor sorte não socorre o recorrente.

Conforme indicado, resta patente a relação consumerista decorrente
do contrato de plano de assistência à saúde firmada entre os litigantes, sendo, portanto, de
incidência obrigatória os dispositivos versados no Código de Defesa do Consumidor, Lei
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Destarte, urge destacar que basta um estudo, ainda que perfunctório,
do diploma legal  infra, para se chegar à conclusão de que o contrato deve ser estipulado
conforme os princípios da boa-fé e probidade5,  objetivando-se,  sempre,  a satisfação do
consumidor  e  o  atendimento  de  sua  saúde,  segurança  e  outros  valores  considerados
inerentes à dignidade humana.

Em  virtude  disto,  o  CDC  cria  mecanismos  de  proteção  ao  polo
hipossuficiente da relação consumerista, a fim de equipará-lo ao fornecedor de bens ou
serviços, estabelecendo, para tanto, entre outros: a interpretação mais favorável ao cliente6

e a nulidade das cláusulas abusivas7.

Com escopo em tal intelecto, analisando-se o instrumento contratual
vergastado  sob  a  ótica  jurídica  implantada  pelo  Código  de  Defesa  do  Consumidor,
depreendem-se afrontas à ordem jurídica, exigindo, portanto, a devida retificação.

Ora, não é razoável que, por anos, aquele que tenha cumprido em dia
com suas  obrigações,  objetivando uma assistência  médico-hospitalar  digna,  tenha seus
direitos restringidos e suas expectativas frustradas, tornando-se impraticável o objeto do
contrato em virtude de cláusula inserta, sendo esta, com efeito, manifestamente abusiva,
justamente no momento que mais necessita.

Noutro prisma, é importante afirmar que o direito à vida digna é
bem supremo garantido pela Carta Política de 1988 e, mesmo que não estivesse ali escrito,
sê-lo-ia pelo próprio direito natural inerente ao ser humano.

O  contrato,  como  entabulado,  encontra  óbice  no  próprio  texto
constitucional e no princípio da dignidade da pessoa humana, erigido como fundamental
pela Lex Fundamentalis.
4 STJ - AgRg no AgRg no AREsp 90.117/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe

20/09/2013
5 Artigo 422, do Código Civil de 2002, Lei 10.406/02.
6 Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
7 Artigo 51, do Código de Defesa do Consumidor.



O reconhecimento da fundamentalidade desse princípio impõe uma
nova postura dos operadores do direito que devem, na aplicação das normas, assegurar a
vida humana de forma integral e prioritária.

Assim,  no  confronto  das  disposições  constitucionais  e  de  ordem
infraconstitucional que o caso concreto suscita, devem prevalecer aquelas que erigem a
saúde  como  direito  humano  fundamental,  no  sentido  de  fazer  valer  a  decisão  que
determinou que a ré proceda à cobertura do exame de ressonância magnética do qual
necessita o recorrido.

É incontroverso que as partes celebraram contrato de plano de saúde,
sendo  o  promovente/apelado  portador  de  “Lesão  de  Menisco”,  tendo-lhe  sido
recomendada a realização do exame, para fins de condução do tratamento adequado.

Conforme têm entendido nossos Tribunais,  o objetivo precípuo da
assistência médica contratada é o de restabelecer a saúde do paciente através dos meios
técnicos  existentes  que forem necessários,  não devendo prevalecer,  portanto,  limitação
contratual alguma que impeça a prestação do serviço médico-hospitalar com a utilização
da tecnologia  existente  no mercado,  mormente  em se  tratando o contrato  firmado,  de
contrato de adesão, em que as cláusulas são pré-determinadas. 

De  outro  lado,  observe-se  que  o  contrato  prevê  cobertura  na
especialidade  para  tratamento  do  mal  que  aflige  o  recorrido  (Cláusula  08:  XXIX  –
Ortopedia; XXXVII – Reumatologia, XXXIX – Traumatologia).

Sobre o tema, confira-se o entendimento do STJ:

“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o plano de
saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o
tipo  de  tratamento  utilizado  para  a  cura  de  cada  uma delas.  3.-
Agravo Regimental improvido”.8 

“Delineado pelas  instâncias  de origem que o contrato celebrado
entre as partes previa a cobertura para a doença que acometia o
autor,  é  abusiva  a  negativa  da  operadora  do plano de  saúde de
utilização  da  técnica  mais  moderna  disponível  no  hospital
credenciado pelo convênio e indicada pelo médico que assiste o
paciente”.9

“1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é uníssona no sentido
de que é abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano
de saúde terapia ou tratamento mais apropriado para determinado

8 STJ - AgRg no AREsp 450270/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 17/03/2014
9 STJ - REsp 1320805/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 17/12/2013



tipo de patologia alcançada pelo contrato. Precedentes”.10

Neste ponto, portanto, não há o que se reparar na sentença.

Quanto  ao  dano  moral  pleiteado,  indiscutível  é  a  veracidade  das
alegações do apelado, tendo em vista a angústia e a preocupação por que passou, o que,
por si só, são suficientes para caracterizar os danos morais pleiteados.

No caso dos autos, o apelado, confiante nas condições previstas no
pacto, viu negado o direito de cobertura de exame recomendado pelo médico, tendo que
passar pelo dissabor e pela angústia de recorrer à Justiça para alcançar sua pretensão (fls.
27/32).

É o que diz a jurisprudência do STJ:

“Nos  termos  da  jurisprudência  consolidada  neste  Pretório,  é
passível de condenação por danos morais a operadora de planos de
saúde que se  recusa injustificadamente a  efetuar a cobertura do
tratamento do segurado, sem que haja necessidade de comprovação
do  sofrimento  ou  do  abalo  psicológico,  pois  a  sua  ocorrência  é
presumida”.11 

“A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, ainda
que  admitida  a  possibilidade  de  o  contrato  de  plano  de  saúde
conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se
abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao
melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano.
Precedentes. 2. "Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, 'a
recusa  indevida  à  cobertura  pleiteada  pelo  segurado é  causa  de
danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de
angústia  no  espírito'  (REsp  657717/RJ,  Rel.  Ministra  NANCY
ANDRIGHI, DJ 12/12/2005)" (AgRg no Ag 1318727/RS, de minha
relatoria,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  17/05/2012,  DJe
22/05/2012). 3. Agravo regimental não provido”.12

Ressalte-se,  por  fim,  que  embora  tenha  defendido  a  não
caracterização do dano moral, o recorrente não fez pedido sucessivo quanto ao valor da
indenização, daí porque deixo de enfrentar a questão sob este prisma.

Expostas estas razões, bem como levando em conta a jurisprudência
do STJ  sobre  o  tema e  o  que autoriza  o  art.  557,  caput,  do CPC,  rejeito  o  pedido de

10 STJ - AgRg no AgRg no AREsp 90.117/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe
20/09/2013

11 STJ - AgRg no AREsp  474.625/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 21/08/2014
12 STJ  -  AgRg  no  AREsp  512.109/RJ,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA TURMA,  julgado  em  24/06/2014,  DJe

01/08/2014



suspensão do feito e, no mérito, nego seguimento ao recurso, mantendo a sentença nos
seus termos. 

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 25 de agosto de 2014.

     Miguel de Britto Lyra Filho
              Juiz Convocado


