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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  ORDINÁRIA COM  PEDIDO 
DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  PLANO  DE  SAÚDE. 
PROCEDIMENTO INDICADO POR MÉDICO ASSISTENTE 
CONVENIADO.  PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR O 
CUSTEIO  DA CIRURGIA E  DE  TODOS  OS  MATERIAIS 
NECESSÁRIOS A SUA REALIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE 
FECHADO.  CAIXA  DE  ASSISTÊNCIA  DOS 
FUNCIONÁRIOS  DO  BANCO  DO  BRASIL.  ENTIDADE 
SEM  FINS  LUCRATIVOS  E  DE  AUTOGESTÃO. 
APLICABILIDADE  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO 
CONSUMIDOR.  INJUSTA RECUSA DE  COBERTURA DO 
PLANO  DE  SAÚDE.  DEVER  DE  CUSTEAR  O 
PROCEDIMENTO MÉDICO INDICADO E OS MATERIAIS 
CIRÚRGICOS  NECESSÁRIOS  A  SUA  EXECUÇÃO. 
ARGUMENTOS  LEVANTADOS  PELO  PROMOVIDO 
APENAS  EM  SEDE  DE  APELO.  IMPOSSIBILIDADE. 
INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO.

-  Os planos de autogestão, mesmo que se destinem apenas à 
determinada categoria, e não possuam fins lucrativos, devem 
submeter-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, 
porquanto a relação entre estas entidades e seus associados é 
de consumo.

-  Nos termos do art. 51, IV, da Lei nº 8.078/90, são nulas, de 
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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.

-  Cabe  ao  médico  especialista  a  decisão  acerca  de  qual  o 
tratamento  mais  adequado  à  doença  do  paciente,  que  lhe 
garantirá  maior  possibilidade  de  recuperação  ou  de 
amenizar  os  efeitos  da  enfermidade,  não  competindo  à 
seguradora  do  plano  de  saúde  qualquer  ingerência  nesse 
sentido. 

-  Na  sistemática  processual  civil,  toda  a  matéria  a  ser 
discutida na lide deve ser suscitada na inicial, na contestação 
ou em sede de reconvenção,  não devendo ser conhecida a 
matéria  arguida  apenas  em  sede  de  apelação,  conquanto 
importa  em  violação  ao  princípio  do  duplo  grau  de 
jurisdição.

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

ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso apelatório manejado contra a sentença 
de fls. 155/160, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação 
de Fazer com Pedido de Antecipação Liminar da Tutela Obrigacional sem Oitiva 
da Parte Contrária, ajuizada por Verônica Carneiro da Silva Guedes, condenando a 
CASSI -  Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil,  em decisão 
assim ementada:

“AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  COM  PEDIDO  DE 
ANTECIPAÇÃO  LIMINAR  DA  TUTELA  –  PLANO  DE  SAÚDE  – 
CONTRATO  DE  ADESÃO  –  RELAÇÃO  DE  CONSUMO  –  CDC  – 
INCIDÊNCIA  –  CIRURGIA  NA  COLUNA  –  HÉRNIA  DISCAL  – 
NEGATIVA DE COBERTURA – CLÁUSULA ABUSIVA – SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA – DECLARAÇÃO MÉDICA DO ESTADO DE SAÚDE DA 
PROMOVENTE  –  RISCO  DE  INVALIDEZ  –  PRESCRIÇÃO  DE 
INTERVENÇÃO  CIRÚRGICA  –  PRINCÍPIO  DA  DIGNIDADE  DA 
PESSOA HUMANA – CIRURGIA REALIZADA – CONFIRMAÇÃO DA 
LIMINAR – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
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- A relação firmada pelos litigantes é de cunho consumerista, na medida 
em que presentes as figuras do fornecedor de serviços, do consumidor e 
do contrato de adesão.

-  O CDC instituiu uma política de reconhecimento do contratante nos 
instrumentos de adesão como parte vulnerável da relação, prevendo a 
interpretação  das  cláusulas  contratuais  de  maneira  mais  favorável  ao 
consumidor.

- A não realização do procedimento cirúrgico implicaria em agravamento 
da enfermidade de maneira a resultar em danos irreparáveis, tendo em 
vista  que  a  intervenção  cirúrgica  se  mostrava  a  última  opção  para  a 
associada que, já havia tentado de outras formas possíveis amenizar as 
dores que lhe acometiam.

- A limitação de cobertura contratual fere a boa-fé objetiva, o equilíbrio e 
a segurança que o consumidor espera ao aderir ao contrato de plano de 
saúde, assumindo a contraprestação do pagamento mensal com vistas ao 
atendimento médico quando dele necessitar.”

A  Apelante,  em  suas  razões  recursais  acostadas  às  fls. 
147/156,  sustenta  a  inaplicabilidade  do  CDC  por  tratar-se  de  uma  entidade 
instituída  para  fins  não  econômicos,  regida  por  Estatuto  Social  e  normativos 
internos, que oferece serviços de assistência à saúde aos funcionários do Banco do 
Brasil  e sua família, em consonância com a Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os 
planos e seguros privados de assistência à saúde, não havendo, portanto, relação 
de  consumo,  pois  não  comercializa  seus  planos.  Afirma  ainda  que  a  CASSI  é 
classificada  como  empresa  de  autogestão,  pois  é  gerida  pelos  próprios 
beneficiários.  

Aduz que há previsão legal de cobertura limitada e acesso 
não universal às operadoras de autogestão – Lei nº 9.656/98, cabendo ao SUS a 
cobertura ampla, integral e universal à saúde.

Afirma  que  a  obrigatoriedade  do  plano  de  referência 
esculpido no art.  10 da Lei  nº 9.656/98 não se aplica ao seu contrato e que há 
vedação legal de se exigir da operadora de plano de saúde determinada marca de 
material,  constante  na  resolução  CFM  1.956/2010,  bem  como  há  normativo  da 
ANVISA (NR  2011/2010  e  RN  262/2011)  estabelecendo  o  procedimento  a  ser 
obedecido  caso  o  médico  solicitante  recuse  o  material  disponibilizado  pela 
operadora de plano de saúde, sendo, portanto,  legítima a negativa de fornecer o 
material solicitado.  

Discorre sobre as consequências da indevida transferência de 
responsabilidade do Estado para as operadoras no que diz respeito à saúde, dos 
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prejuízos e desequilíbrio atuarial do plano de saúde e dos seus demais associados 
e participantes.

Requer,  por  fim,  o  provimento  do  recurso  para  reformar 
integralmente  o  decisum alvejado,  ensejando,  assim,  a  improcedência  total  dos 
pedidos formulados na peça exordial. Alternativamente, pede “que o procedimento  
demandado seja realizado com o custeio pela Ré do material convencional abonado pela  
CASSI, sem vincular à marca indicada pela Autora, possibilitando ainda, caso se entenda  
necessário,  que  a  Ré  faça  a  cotação  entre  03  (três)  fornecedores  de  marcas  diferentes,  
optando pelo preço médio, devendo a Autora arcar com a diferença do valor entre o material  
requerido e o valor do material cotado pela Ré”.

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  216/236,  refutando  os 
argumentos apresentados pela recorrente.

Parecer Ministerial acostado às fls.  242/246, opinando pelo 
desprovimento do recurso.

É o Relatório.

V O T O  

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço do 
apelo. 

Inicialmente, faz-se necessário um breve resumo dos fatos.

Exsurgem dos  autos  que a  Senhora Verônica  Carneiro  da 
Silva Guedes é segurada do plano de saúde oferecido pela CASSI, abril de 2000.

A inicial informa que a promovente há cinco realizou uma 
cirurgia na coluna, passando por diversos tratamentos clínicos, com o intuito de 
evitar uma nova intervenção.

Acontece  que  apesar  de  todos  os  cuidados,  a  autora 
apresentou nova recidiva da Hérnia Discal,  com dores lancinantes,  tornando-se 
insuportável  qualquer movimentação,  havendo a necessidade de internação no 
Hospital da Unimed, ante o agravamento da enfermidade.

Em face do estado clínico da paciente, o médico que a assiste 
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concluiu ser necessário a implantação de material especial para a sua melhora, 
tendo  o  plano  de  saúde  informado  que  o  material  solicitado  não  tinha  sido 
autorizado. 

Manejou  então  a  autora,  a  presente  ação  requerendo  a 
concessão da antecipação dos efeitos da tutela,  inaudita altera pars,  para que fosse 
determinado  que  a  promovida/apelada  autorizasse,  “todos  os  procedimentos  
cirúrgicos solicitados pelo médico cirurgião,  bem como a todos os materiais  necessários  
para  a  realização  da  mesma (tudo  conforme  guia  de  solicitação  anexo),  autorizando  a  
implantação imediata do material  requerido,  haja vista sua necessiade e urgência,  tudo  
consoante prescrição médica nos autos, procedimento médico a ser realzaido em hospital  
credenciado  ou  sob  reembolso,  sob  pena  de  multa  em  caráter  cominatório  pelo  seu  
descumprimento”.

Ao  final,  pugnou  pela  total  procedência  da  ação, 
confirmando a tutal antecipada, requerendo ainda a condenação da requerida em 
custas e honorários de sucumbência.

O  Juízo  de  primeiro  grau,  ao  apreciar  o  pedido  de 
antecipação  de  tutela  formulado,  concedeu “a  tutela  antecipada  pleiteada,  nos 
termos do pedido exordial”. (fl.42)

Após  regular  tramitação  do  processo,  julgou 
“PROCEDENTE  a  Ação  de  Obrigação  de  Fazer,  extinguindo  o  processo  com 
resolução  do  mérito,  nos  moldes  do  Art.  269,  I  do  CPC”  e  ainda  condou  a 
promovida  ao  pagamento  das  custas  e  despesas  do  processo,  bem  como 
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A Apelante defende a inaplicabilidade do Código de Defesa 
do Consumidor ao caso presente,  por tratar-se de uma entidade instituída para 
fins não econômicos, regida por Estatuto Social e normativos internos, que oferece 
serviços de assistência à saúde aos funcionários do Banco do Brasil e sua família, 
em  consonância  com a  Lei  nº  9.656/98,  que  dispõe  sobre  os  planos  e  seguros 
privados de assistência à saúde, não havendo, portanto, relação de consumo, pois 
não  comercializa  seus  planos.  Afirma  ainda  que  a  CASSI  é  classificada  como 
empresa de autogestão, pois é gerida pelos próprios beneficiários.

Contudo, tenho que não procede o alegado.

A ausência de finalidade lucrativa não é elemento suficiente 
para afastar a aplicação da legislação consumerista no caso, uma vez que o art.3º, 
caput, do Código de Defesa do Consumidor é expresso ao definir fornecedor como 
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toda pessoa jurídica, sem qualquer exceção, que desenvolva a atividade, dentre 
outras, de prestação de serviço.

Outro  ponto  é  quanto  a  tratar-se  de  operadora  de  plano 
fechado de assistência à saúde na modalidade de autogestão.

Certo  é  que,  ainda  que  não  tenha  por  objetivo  o  lucro,  o 
serviço prestado de forma alguma prescinde de contraprestação financeira, além 
do  que,  ainda  que  fechado  aos  funcionários  da  entidade,  ele  é  ofertado  aos 
beneficiários  em  livre  concorrência  com outras  operadoras  de  plano  de  saúde 
existentes  no  mercado,  devendo assim ser  mantida  a  igualdade de  tratamento 
entre  elas,  fechadas  ou  abertas,  em  especial  pela  aplicação  do  regramento 
consumerista e a integral proteção deste funcionário, consumidor, na contratação 
de todo e qualquer plano de saúde.

José Geraldo Brito Filomeno1 instrui:

“Finalmente, um outro aspecto que deve ser levado em consideração diz 
respeito a certas universalidades de direito ou mesmo de fato, como, por 
exemplo, associações desportivas ou condomínios. Ou seja, indaga-se se 
eles poderiam ou não ser considerados como fornecedores de serviços, 
como  os  relativos  aos  associados  ou  então  aos  condôminos  (i.E., 
propiciamento de lazer,  esportes,  bailes,  ou então serviços em geral de 
manutenção das áreas comuns).

(...)

Resta evidente que aqueles entes, despersonalizados ou não, não podem 
ser considerados como fornecedores.

E isto porque, quer no que diz respeito às entidades associativas, quer no 
que concerne aos condomínios em edificações, seu fim ou objetivo social é 
deliberado  pelos  próprios  interessados,  em  última  análise,  sejam 
representados ou não por intermédio de conselhos deliberativos, ou então 
mediante participação direta em assembléias gerais que, como se sabe, 
são  os  órgãos  deliberativos  soberanos  nas  chamadas  “sociedades 
contingentes”.

(...)

Por  outro  lado,  porém,  tomando-se  como  exemplo  uma  entidade 
associativa cujo fim precípuo é a prestação de serviços de assistência 
médica,  cobrando  para  tanto  mensalidades  ou  outro  tipo  de 
contribuição,  não  resta  dúvida  de  que  será  considerada  fornecedora 

1 GRINOVER,  Ada  Pellegrini  [et  al.].  Código  Brasileiro  de  Defesa  do  Consumidor:  comentado  pelos  autores  do 
anteprojeto. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007. p. 49-50
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desses mesmos serviços.

E  isto  pela  simples  razão  de  que,  destinando-se,  especificamente,  à 
prestação  daqueles  serviços,  e  não  à  gestão  da  coisa  comum,  suas 
atividades revestem-se da mesma natureza que caracterizam as relações 
de consumo. E, em consequência, pressupõem um fornecedor, de um 
lado,  e  uma  universalidade  de  consumidores,  de  outro,  tendo  por 
objeto  a  prestação  de  serviços  bem  determinados,  quer  por  si,  ou 
mediante o concurso de terceiros.” (Grifei)

Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO 
DE  SAÚDE  FECHADO  –  CAIXA  DE  ASSISTÊNCIA  DOS 
FUNCIONÁRIOS  DO  BANCO  DO  BRASIL  –  ENTIDADE  DE 
AUTOGESTÃO  –  INEXISTÊNCIA  DE  RELAÇÃO  TRABALHISTA  – 
PRELIMINAR  –  INTERFERÊNCIA DO  JUDICIÁRIO  –  AFASTADA – 
MÉRITO – CONTRATO ASSINADO ANTERIOR À LEI 9.656/98 – NÃO 
COBERTURA DE CIRURGIA – CLÁUSULA ABUSIVA – INCIDÊNCIA 
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VIGÊNCIA DA LEI N. 
9656/98  –  CARACTERIZAÇÃO  DE  CONTRATO  DE  ADESÃO  – 
RECURSO IMPROVIDO. Não há falar em violação ao artigo 5º, XVIII, da 
CF, porquanto o Poder Judiciário está assegurando a observância de um 
direito do recorrido. Por se tratar de norma de ordem pública, as regras 
fixadas no diploma consumerista devem ser aplicadas aos contratos de 
plano de saúde, independentemente de terem sido pactuadas antes ou 
depois de sua entrada em vigor. Os planos de autogestão, mesmo que se 
destinem  apenas  à  determinada  categoria,  devem  submeter-se  às 
normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação entre 
estas entidades e seus associados é de consumo. Deve ser afastada a 
ressalva  contida  no  artigo  3°,  §  2°,  da  Lei  Protetiva  do  consumidor 
quando a  relação  existente  entre  as  partes  contratantes  é  de  natureza 
associativa e o vínculo contratual decorre de relação trabalhista existente 
entre o empregado e o Banco do Brasil. (Apelação Cível - Ordinário - N. 
2011.019780-2/0000-00 - Campo Grande. Segunda Turma Cível. Relator: 
Des. Paulo Alfeu Puccinelli. Publicação: 16/08/2011)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DO 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRELIMINAR AFASTADA 
– PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA NA COBERTURA 
SECURITÁRIA  –  OBRIGAÇÃO  DA  OPERADORA  DO  PLANO  DE 
SAÚDE  EM  COBRIR  O  EXAME  REALIZADO  PELA  PACIENTE  – 
PREQUESTIONAMENTO  –  SENTENÇA  MANTIDA  –  RECURSO 
IMPROVIDO.  São  plenamente  aplicáveis  as  disposições  contidas  no 
Código de Defesa do Consumidor aos contratos de assistência à saúde 
(planos de saúde). (Apelação Cível - Ordinário - N. 2009.033508-9/0000-
00  -  Campo Grande.  Primeira  Turma Cível.  Relator:  Des.  Joenildo  de 
Sousa Chaves. Publicação: 20/01/2011)
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APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C 
RESSARCIMENTO – PLANO DE SAÚDE – CASSI – REEMBOLSO DE 
DESPESAS  –  RESTITUIÇÃO  DE  APENAS  PARTE  DO  VALOR 
DESPENDIDO  –  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  CONTRATUAL 
AUTORIZADORA DE  TAL REDUÇÃO –  VAGUEZA E  IMPRECISÃO 
DAS  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS  QUE  IMPLICAM  DIREITO  AO 
REEMBOLSO  DA TOTALIDADE  DAS  QUANTIAS  DESPENDIDAS  – 
GREVE  DOS  ORTOPEDISTAS  –  TEORIA  DA  IMPREVISÃO  – 
LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA – IMPOSSIBILIDADE – 
CLÁUSULA ABUSIVA – RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO. 
1.  Há  perfeita  incidência  normativa  do  Código  de  Defesa  do 
Consumidor nos contratos atinentes aos planos ou seguros de saúde. 
(Apelação Cível - Ordinário - N. 2010.015303-4/0000-00 - Campo Grande. 
Terceira  Turma  Cível.  Relator:  Des.  Marco  André  Nogueira  Hanson. 
Publicação: 05/08/2010).” (Negritei)

Assim, entendo que  o Código de Defesa do Consumidor 
(Lei  nº  8.078/91)  é  aplicável  ao  contrato  em tela,  devendo-se  observar  os  seus 
princípios norteadores.

Vejamos o teor da súmula nº 469 do STJ:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 
saúde.”

A propósito, ensina CLÁUDIA LIMA MARQUES: 

“Apesar  de  a  Lei  9.656/98,  na  sua  versão  atual,  nominar  os  antigos 
contratos de seguro-saúde como planos privados de assistência à saúde, 
indiscutível  que tanto os antigos contratos de seguro-saúde,  os atuais 
planos  de  saúde,  como  os,  também  comuns,  contratos  de  assistência 
médica possuem características e sobretudo uma finalidade em comum: 
o  tratamento  e  a  segurança  contra  os  riscos  envolvendo  a  saúde  do 
consumidor e de sua família ou dependentes. Mencione-se, assim, com o 
eminente  Professor  e  Ministro  Carlos  Alberto  Menezes  Direito,  que: 
'dúvida não pode haver  quanto  à  aplicação  do Código de Defesa  do 
Consumidor sobre os serviços prestados pelas empresas de medicina em 
grupo, de prestação especializada em seguro-saúde. A forma jurídica que 
pode revestir  esta categoria  de serviços  ao consumidor,  portanto,  não 
desqualifica a incidência do Código do Consumidor. O reconhecimento 
da aplicação do Código do Consumidor implica subordinar os contratos 
aos direitos básicos do consumidor, previstos no art. 6º do Código (...)” 
(Contrato no Código de Defesa do Consumidor -  O novo regime das 
relações contratuais, 4ª ed., Revista dos Tribunais, p. 399). 

O contrato de plano de saúde é definido pela transferência 
onerosa e contratual de riscos futuros à saúde do contratante e seus dependentes, 
mediante  a  prestação  de  assistência  médico-hospitalar  por  meio  de  entidades 
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conveniadas, estipulando a administradora um prêmio a ser pago mensalmente 
pelo cliente, que receberá em troca assistência médica quando necessitar, devendo 
suas cláusulas serem interpretadas à luz do CDC.

Passo  à  análise  da  questão  referente  à  necessidade  do 
promovido fornecer e custear o  material  indispensável à realização da cirurgia 
para o  restabelecimento da saúde da autora, devidamente prescrito pelo médico 
assistente.

O  Poder  Judiciário  vem  sendo  acionado,  com  frequência, 
para  resolver  conflitos  de  interesses  subjacentes  à  operacionalização  da 
modalidade contratual denominada seguro saúde.

Tais conflitos compreendem, em sua maioria, um tormentoso 
debate acerca da legitimidade de cláusulas contratuais que amesquinham o âmbito 
de cobertura dessa espécie de seguro, fixando, por exemplo, tempo máximo de 
internação  em  unidade  de  terapia  intensiva  e  número  máximo  de  exames 
realizáveis num determinado intervalo temporal, ou limitando o risco assumido 
pelos Planos de Saúde, o que se passa quando se restringe o número de doenças e 
tratamentos acobertados pelo contrato.

Ora,  é  evidente  que,  ao  contratar  um  Plano  Privado  de 
Assistência Médico-Hospitalar, 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. 

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 mais simples e, consequentemente, de menor custo para 
sua 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. 

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

Compulsando  os  autos,  por  sua  vez,  verifico  que  o 
neurocirurgião justificou a necessidade do material solicitado e do procedimento a 
ser realizado, senão vejamos:

“Faz-se necessário a descompressão nervosa/discectomia e estabilização 
vertebral. Ressalto que o sistema de estabilização dinâmica tem indicação 
precisa para paciente jovem e que o Dynesys evita novas recidivas e/ou 
sobrecarga em níveis adjacentes” (fl.30)

Por outro lado, observo que em sua contestação a promovida 
sustentou apenas que “o material solicitado pela autora, para realização do procedimento  
denominado  Sistema  de  Neutralização  Dinâmica  para  Espinha  –  Dynesys,  não  tem  
cobertura, posto tratar-se de uma inovação tecnológica, que não tem a superioridade em  
relação aos métodos tradicionais comprovada”.  Assevera ainda que a cláusula 17 do 
contrato firmado veda claramente tratamentos experimentais de qualquer espécie, 
o impede o fornecimento do material solicitado, ante a falta de comprovação da 
“superioridade  quanto  à  eficácia  e  segurança  do  material  comparado  ao  material  
convencional abonado pela CASSI” (fls.76/77)

Constato  ainda  que,  quanto  a  inefetividade  do  tratamento 
conservador, o médico assistente assim se pronunciou:

“Verônica Carneiro da Silva Guedes operada de hérnia discal lombar 
há  aproximadamente  5  anos,  vinha  com  lombalgia  e  lombocialgia 
persistente,  sem  melhora  com  tratamento  clínico-conservador.  Há  7 
dias, evoluiu com piora das dores, dando entrada no PA deste hospital. 
Iniciei medicação encovenosa, multimodal para tratamento da dor com 
melhora relativa. Porém mantém dor limitante a lancinante quando em 
posição  ortostática.  Solicito  liberação  para  procedimento  cirúrgico  … 
3071539-3 e 3071501-6, além de materiais especiais (OPME) 6 parafusos 
peiculares, 02 cordas para sistema Dynesys, 04 espaçadores do sistema 
Dynesys, 06 bloqueadores” (fl.28)
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De  outra  banda,  não  vislumbro  nos  autos  provas  técnicas 
capazes  de  desconstituir  as  alegações  do  médico  assistente  e  os  instrumentos 
probatórios utlizados pelo magistrado para fundamentar a sua decisão.   

Na  verdade,  descabe  aqui  a  realização  de  qualquer  juízo 
acerca do procedimento, pois este não foi escolha da paciente, mas sim indicação 
médica.

Da declaração médica acima mencionada extrai-se evidente 
que é o melhor tratamento para a paciente, não cabendo a operadora de plano de 
saúde interferir na indicação médica.

Ora,  o  controle  a  respeito  da  acuidade  do  procedimento 
indicado pelo profissional médico de confiança do usuário não se encontra dentro 
do  campo de  atuação  legal  da  ré,  a  quem não  compete,  em absoluto,  exercer 
qualquer ingerência sobre a atuação médica na busca do melhor caminho para a 
obtenção do resultado satisfatório, e maior eficácia no enfrentamento da patologia 
experimentada.

Registre-se que também descabe ao julgador, que não detém 
conhecimentos técnicos suficientes a respeito do tema,  questionar a eficácia do 
procedimento solicitado, competindo-lhe, tão somente, avaliar a legalidade ou não 
da conduta da operadora, diante dos preceitos jurídicos aplicáveis à espécie.

Destarte,  a  inexistência  de  cláusula  específica  relativa  a 
exclusão  do  procedimento  de  cirurgia  de  hérnia  discal  (circunstância  não 
contestada pela promovida), conjugada ao caráter exemplificativo do rol da ANS, 
torna irretocável o entendimento perfilhado na sentença combatida. Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  RECURSO  ADESIVO.  SEGUROS.  PLANO  DE 
SAÚDE.  NEGATIVA  DE  COBERTURA  DE  MATERIAIS  LIGADOS 
AO ATO CIRÚRGICO. MOSTRA-SE DESCABIDA A NEGATIVA DE 
COBERTURA  DE  MATERIAL  ELEITO  PELO  MÉDICO  COMO 
ESSENCIAL  PARA  O  SUCESSO  DA  INTERVENÇÃO,  POIS  A 
ESCOLHA  DO  TRATAMENTO  E  A  FORMA  COMO  ELE 
OCORRERÁ, INCLUINDO OS MATERIAIS UTILIZADOS, CABE AO 
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PROFISSIONAL MÉDICO E NÃO À SEGURADORA. DANO MORAL 
CONFIGURADO.  PRECEDENTES  STJ.  REDIMENSIONAMENTO  DA 
SUCUMBÊNCIA.  NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO RÉU E 
DERAM  PROVIMENTO  AO  RECURSO  ADESIVO  DA  AUTORA. 
UNÂNIME. (grifamos) (Apelação Cível  Nº 70055032841,  Sexta Câmara 
Cível,  Tribunal de Justiça do RS,  Relator:  Luís  Augusto Coelho Braga, 
Julgado em 28/11/2013) (grifei)

Nesse  norte,  não  se  mostra  razoável,  pois,  que  a  empresa 
promovida  negue  o  fornecimento  dos  materiais  necessários  ao  procedimento 
cirúrgico requerido pelo médico para o restabelecimento da saúde da promovente, 
em virtude de cláusula limitativa existente no contrato.

Nesse sentido: 

CONTRATO  DE  PLANO  DE  SAÚDE.  REEMBOLSO.  CLÁUSULAS. 
INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. CDC. CIRURGIA 
CARDÍACA. PRÓTESE. 1.  As cláusulas previstas  em regulamento de 
plano  de  assitência  à  saúde,  ao  qual  aderiu  o  usuário,  devem  ser 
interpretadas favoravelmente a este, nos termos do art. 47 do Código de 
Defesa do Consumidor. 2.  A operadora do plano de saúde não pode 
recusar o fornecimento de material indicado pelo médico como o mais 
adequado ao tratamento do segurado quando este tratamento estiver 
entre aqueles autorizados no contrato firmado.   (TJMG Apelação Cível 
1.0701.07.196295-8/001,  Relator(a):  Des.(a)  Maurílio  Gabriel  ,  15ª 
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2014, publicação da súmula em 
07/07/2014)

Não destoam os julgados desta Corte:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  UNIMED  -  COOPERATIVA  DE  TRABALHO 
MÉDICO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  PLANO DE  SAÚDE. 
EXCLUSÃO  DE  COBERTURA  DE  MATERIAL  CIRÚRGICO. 
PROCEDIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE VÁLVULA. VIOLAÇÃO DO 
CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  ABUSIVIDADE 
CARACTERIZADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. - O Código de 
Defesa do Consumidor em seu art. 51, inciso IV, conferiu nulidade de 
pleno  direito  à  cláusula  contratual  referente  ao  fornecimento  de 
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produtos e serviços que coloquem o cliente em desvantagem exagerada 
na relação de consumo. São as chamadas cláusulas abusivas que vêm 
sendo  coibidas  pelo  Judiciário,  em  defesa  do  consumidor,  que  na 
maioria das vezes encontra-se em situação desfavorável. - Se a pretensão 
dos planos médicos é agir de forma complementar ao sistema de saúde 
nacional, onde para isso, inclusive, cobram um valor considerável de seus 
segurados,  devem também atuar de forma global  no trato da matéria, 
sem  exclusão  dessa  ou  daquela  enfermidade,  assumindo  os  riscos 
próprios de sua atividade. - É abusiva a cláusula restritiva de direito que 
exclui  o  custeio  de  prótese  em  procedimento  cirúrgico  coberto  pelo 
plano  e necessária ao pleno restabelecimento da saúde do segurado, 
sendo indiferente, para tanto, se referido material é ou não importado. 
Precedentes do STJ.”
TJPB - Acórdão do processo nº 20020100295258001 - Órgão (TRIBUNAL 
PLENO)  -  Relator  DES  JOSÉ  RICARDO  PORTO  -  j.  em  07/08/2012. 
(Grifei)

AGRAVO  RETIDO.  PEDIDO  DE  INDEFERIMENTO  DA  LIMINAR. 
OBRIGAÇÃO  DE  FORNECER  STENT  FARMACOLÓGICO. 
ALEGAÇÃO DE QUE INEXISTEM OS REQUISITOS AUTORIZADORES. 
DISCUSSÃO QUE SE CONFUNDE COM O OBJETO DA APELAÇÃO. 
DESNECESSIDADE  DO  EXAME.  RECURSO  PREJUDICADO. 
SEGUIMENTO NEGADO. CPC, ART. 557. 
Dispensável o exame do agravo retido, uma vez que o seu objeto coincide 
com  o  da  apelação  cível,  que  tenciona,  na  prática,  afastar  a 
obrigatoriedade  de  fornecimento  do  aparelho  "stent".  Assim,  julgo 
prejudicado o recurso, por inexistir, interesse recursal, dada a inutilidade 
do  seu  exame (CPC,  art.  557,  caput).  Apelação  cível.  Plano de saúde. 
Cobertura  de  despesas.  Restrição  contratual.  Cirurgia  cardíaca. 
Implantação  de  prótese.  Stent  farmacológico.  Lei  n°  9.656/98  rol  de 
procedimentos de obrigatória cobertura pelos planos de saúde. Cláusula 
abusiva.  Infração  ao  CDC.  Prevalência  do  princípio  constitucional  da 
dignidade  da  pessoa  humana.  Desprovimento  do  recurso.  Tendo  o 
contrato de plano de assistência à saúde sido firmado no ano de 1995, 
restam  inaplicáveis,  in  casu,  os  dispositivos  elencados  no  diploma 
regulador de tal espécie contratual, isto é, na Lei n°9.656/98. É abusiva a 
cláusula contratual que exclui da cobertura determinado procedimento 
médico  necessário,  pois  restringe  direitos  inerentes  à  natureza  do 
contrato, a ponto de tornar impraticável a realização de seu objeto, nos 
exatos termos do artigo 51, §1°, inciso II, do CDC. Ademais, as cláusulas 
restritivas,  que impeçam o restabelecimento da saúde em virtude de 
doença sofrida atentam contra  a expectativa legítima do consumidor 
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quanto  ao  plano  de  saúde  contratado.  O  reconhecimento  da 
fundamentalidade  do princípio  constitucional  da dignidade da pessoa 
humana impõe uma nova postura dos operadores do direito que devem, 
na aplicação das normas, assegurar a vida humana de forma integral e 
prioritária.  (TJPB; AC 001.2008.004761-4/001; Quarta Câmara Cível; Rel. 
Des. João Alves da Silva; DJPB 03/06/2011; Pág. 13)  Negritei.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À
LEI  N°  9.656/98.  CLÁUSULAS  LIMITATIVAS.  NEGATIVA  DE 
REALIZAÇÃO  DE  CIRURGIA.  IMPOSSIBILIDADE. 
IRRETROATIVIDADE  DA  LEI  NOVA,  CONTRATO  DE  TRATO 
SUCESSIVO.
Renovação  sob  o  patrocínio  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor. 
Incidência.  Abusividade  de  cláusula  que  nega  tratamento  para 
colocação  de  órtese,  prótese  para  o  bom  êxito  do  procedimento 
prescrito.  Nulidade.  Indenização por  danos  morais.  Majoração que se 
impõe. Reforma parcial da sentença. Desprovimento do recurso movido 
pela  unimed.  Provimento  parcial  do  recurso  aviado  pela  promovente. 
Ainda que se trate de contrato de seguro celebrado em 1996, aplicam-se 
as disposições da Lei n° 8.078/90, pois, a legislação consumerista regula 
os  efeitos  presentes  de  contratos  de  trato  sucessivo  renovados  já  no 
período de sua vigência. As cláusulas do contrato de seguro de adesão, 
devem ser interpretadas de forma restritiva e da maneira mais favorável 
ao  segurado,  nos termos do artigo  47  e  51,  XV,  do  CDC.  O pleito  de 
majoração da indenização por danos morais deve ser acolhido, quando o 
valor  fixado  em  primeira  instância  se  mostra  insuficiente  para 
recompensar o abalo moral suportado. (TJPB; AC 200.2008.032.021-7/001; 
Rel.  Juiz  Conv.  Marcos  William  de  Oliveira;  DJPB  13/01/2011;  Pág.  6) 
Grifei. 

Assim, da mesma forma que certas moléstias não devem ser 
excluídas  da  cobertura  contratual,  os  tratamentos,  exames  e  procedimentos 
cirúrgicos a que o paciente deve se submeter, bem como materiais necessários para 
tais fins, sob hipótese alguma poderão ser limitados, seja na abrangência ou no 
tempo necessário para seu cumprimento.

Por  conseguinte,  não  resta  qualquer  dúvida  acerca  da 
ilegalidade dessa norma limitativa, uma vez que está cerceando o direito à saúde 
do beneficiário.
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A jurisprudência  é  pacífica  nesse  sentido,  a  exemplo  das 
decisões abaixo colacionadas, do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL.  PROCESSUAL CIVIL.  PLANO  DE  SAÚDE. 
COBERTURA SECURITÁRIA.  PRÓTESE  NECESSÁRIA AO  SUCESSO 
DA CIRURGIA COBERTA PELO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE 
RECUSA. INCIDÊNCIA CDC. SÚMULA N° 83/STJ. 1.  A jurisprudência 
desta  Corte  é  pacífica  em  repudiar  a  recusa  de  fornecimento  de 
instrumental  cirúrgico  ou  fisioterápico,  quando  este  se  encontrar 
proporcionalmente interligado à prestação contratada, como é o caso de 
próteses essenciais ao sucesso das cirurgias ou tratamento hospitalar 
decorrente  da  própria  intervenção  cirúrgica. 2.  Encontrando-se  o 
acórdão recorrido em harmonia com o entendimento firmado nesta Corte 
Superior de Justiça, incide à hipótese o enunciado da Súmula n" 83/STJ, 
aplicável também ao recurso interposto com fundamento na alínea "a" do 
permissivo  constitucional.  3.  Não  tendo  o  agravante  trazido  qualquer 
razão jurídica capaz de alterar o entendimento sobre a causa, mantenho a 
decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental 
não provido. (STJ; AgRg-Ag 1.226.643; Proc. 2009/0140378-1; SP; Quarta 
Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg, 05/04/2011; DJE 12/04/2011) 
Grifei.

CONSUMIDOR.  PLANO  DE  SAÚDE.  CLÁUSULA  LIMITATIVA  DE 
FORNECIMENTO  DE  PRÓTESES.  INAPLICABILIDADE.  CIRURGIA 
CUJO  SUCESSO  DEPENDE  DA  INSTALAÇÃO  DA  PRÓTESE.  1. 
Malgrado válida, em princípio, a cláusula limitativa de fornecimento 
de  próteses,  prevendo  o  contrato  de  plano  de  saúde,  no  entanto,  a 
cobertura de determinada intervenção cirúrgica, mostra-se inaplicável a 
limitação  caso  a  colocação da prótese  seja  providência  necessária  ao 
sucesso do procedimento. 2.  No caso, é indispensável a colocação de 
próteses de platina para o êxito da cirurgia  decorrente de fratura de 
tíbia  e  maléolo. 3.  Recurso  Especial  conhecido  e  provido.  (STJ;  REsp 
873.226;  Proc.  2006/0169489-0; ES;  Quarta Turma; Rel.  Min.  Luis Felipe 
Salomão; Julg. 08/02/2011; DJE 22/02/2011) Negritei.

Não  se  olvide,  também,  tratar-se  a  presente  demanda  de 
típica  relação  de  consumo,  consubstanciada  na  prestação  de  serviços  pela 
promovida, cujo beneficiário, ou melhor, consumidor, é, sem dúvida, o autor que, 
ante o contrato firmado, espera dele o atendimento de suas legítimas expectativas.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002810-82.2011.815.2001APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002810-82.2011.815.2001 1515



Esse é o entendimento sufragado pelos Tribunais:

PLANO  DE  SAÚDE.  CDC.  PROCON.  MULTA.  MOTIVAÇÃO.  
1 - A LEI 9.656/98, QUE REGULA OS PLANOS E SEGUROS PRIVADOS  
DE  ASSISTÊNCIA  À  SAÚDE,  NÃO  AFASTA  A  INCIDÊNCIA  DAS  
NORMAS  DE  PROTEÇÃO  AO  CONSUMIDOR  SEMPRE  QUE  SE  
TRATAR DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 2 - A ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS  
DE DEFESA DO CONSUMIDOR A EXEMPLO DO PROCON, PORQUE  
LIMITADA PELA LEI, NÃO DISPENSA, NA APLICAÇÃO DE MULTA, A 
MOTIVAÇÃO  DO  ATO,  COM  INDICAÇÃO  PRECISA DA INFRAÇÃO  
COMETIDA. 3 - APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJDFT, Acórdão nº 201.737 
– Rel. Des. Jair Soares, J. 04.10.04).

Nessa premissa, é importante afirmar que o direito à vida 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.

Por fim, no que diz respeito à alegações do recorrente de que 
há vedação de se exigir da operadora de plano de saúde determinada marca de 
material, em virtude do disposto na resolução CFM 1.956/2010, bem como de que 
há  normativo  da  ANVISA  (RN  2011/2010  e  RN  262/2011)  estabelecendo  o 
procedimento  a  ser  obedecido  caso  o  médico  solicitante  recuse  o  material 
disponibilizado pela  operadora de plano de saúde,  sendo,  portanto,  legítima a 
negativa  de  fornecer  o  material  solicitado,  impende  esclarecer  que  estes 
argumentos não devem ser conhecidos, por tratar-se de inovação recursal. 

Como é cediço, toda a matéria a ser discutida na lide deve ser 
suscitada na inicial, na contestação ou em sede de reconvenção, não devendo ser 
conhecida a matéria arguida apenas em sede de apelação, conquanto importa em 
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso 
apelatório, mantendo integralmente a sentença de 1º grau.  

É como voto.

Presidi  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta 
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Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 19 
de agosto de 2014, conforme certidão de julgamento de f.  257. Participaram do 
julgamento,  além  desta  relatora,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz 
convocado para substituir os Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o 
Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Sr. Dr. Marcos Vilar 
Souto Maior, Procurador de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 21 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                           Relatora
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