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AGRAVO  INTERNO.  INSURGÊNCIA  EM  FACE  DE 
DECISÃO MONOCRÁTICA.  AÇÃO DE RESSARCIMENTO 
C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.   EXCLUSÃO 
DE  COBERTURA DE  ANESTESIA EM PROCEDIMENTO 
CIRÚRGICO. ILEGALIDADE.  PAGAMENTO  DOS 
HONORÁRIOS  REALIZADOS  PELO  PACIENTE. 
OBRIGAÇÃO  DE  RESSARCIMENTO.  INDENIZAÇÃO 
EXTRAPATRIMONIAL  DEVIDA.  PROCEDÊNCIA  DOS 
PEDIDOS.  IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE 
DESCREDENCIAMENTO  EM  MASSA  DOS 
ANESTESISTAS. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO 
DA  INDENIZAÇÃO  EXTRAPATRIMONIAL.  QUANTUM 
FIXADO  DE  FORMA  EQUITATIVA.   MANUTENÇÃO. 
PRECEDENTES  DESTA  CORTE  E  DO  SUPERIOR 
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  NEGATIVA DE  SEGUIMENTO 
AO  APELO.   IRRESIGNAÇÃO  REGIMENTAL. 
ALEGAÇÕES   INSUFICIENTES  A  TRANSMUDAR  O 
ENTENDIMENTO  ESPOSADO.   DESPROVIMENTO  DA 
SÚPLICA.  

− É cabível o ressarcimento de despesas efetuadas pelo 
usuário de plano de saúde com o anestesista, por não ter 
referido  plano  autorizado  a  anestesia  no  momento  da 
cirurgia.

− 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.
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− Cabível a indenização moral para reparar os prejuízos 
suportados pelo consumidor e, principalmente, inibir novas e 
similares condutas por parte da empresa ofensora.

-  A  indenização  deverá  ser  fixada  de  forma  equitativa, 
evitando-se enriquecimento sem causa de uma parte, e em 
valor suficiente para outra, a título de caráter punitivo.

-  Não  há  razão  para  se  modificar  a  decisão  que  nega 
seguimento  ao  Apelo,  nos  termos  do  art.  557,  caput,  do 
Código  de  Processo  Civil,  quando  o  decisum atacado 
encontra-se em perfeita consonância com jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  Interno  (fls.269/279)  interposto  por  ESMALE  – 

Assistência Internacional de Saúde, contra decisão monocrática, lançada às fls. 262/267, 

que, nos termos do art. 557, caput,  do Código de Processo Civil, negou seguimento ao 

apelo.

A agravante  alega,  em resumo,  que  o  feito  não  comportava  julgamento 

monocrático, ressaltando que  “não houve negativa da cobertura do procedimento, mas  

um descredenciamento em massa dos anestesistas, o que inviabilizou o custeio direto por  

parte da operadora do plano de saúde, ora agravante, contudo, essa jamais negou-se a  

reembolsar seus clientes quando estes a procuraram, o que não foi o caso do autor, que  

jamais buscou o reembolso com a ré.”(fls. 277)

Ao final, requer que  seja acolhido e provido o recurso, para que o julgador 

exerça o juízo de retratação, revogando a decisão monocrática ou, caso contrário, que 

seja o presente agravo posto em mesa, consoante determina o §1º do art. 557 do CPC. 

Desembargador José Ricardo Porto
 2



Agravo Interno nº 0056780-94.2011.815.2001

É o breve relatório.  

VOTO

Embora o Agravo Interno possua o chamado efeito regressivo, que permite 

ao julgador reconsiderar a decisão agravada, antes de apresentar os autos em sessão de 

julgamento, mantenho-a em todos os termos, pelas razões nela expostas.

Vislumbro não merecer acolhimento o pleito, declinado através da presente 

irresignação,  uma  vez  que  o  decisum recorrido  encontra-se  em  sintonia  com  a 

jurisprudência  da  Corte  de  Justiça  da  Paraíba  e  do  STJ,  comportando  julgamento 

monocrático, à luz da Lei Adjetiva Civil.

Assim, não haveria óbice ao julgamento singular, razão pela qual ratifico a 

monocrática nos exatos termos e sob idêntico fundamento, cujo teor segue, ipsis litteris:

“A matéria  aqui  tratada  dispensa  maiores  delongas,  porquanto 
plenamente pacificada por este Tribunal e pelo Superior Tribunal  
de  Justiça,  comportando  a  análise  meritória  monocrática,  na  
forma permissiva do caput, do art. 557, do Código de Processo  
Civil.

Vejamos, então, o que prescreve o referido dispositivo:

“O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente 
inadmissível,  improcedente,  prejudicado ou  em  confronto  com 
súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal,  
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.” 

Defende  a  empresa  médica  promovida,  ora  apelante,  que não  
houve descumprimento do contrato, não havendo ato ilícito.

Sem razão o recorrente. 

É que o contrato de cobertura de despesas médicas e/ou hospita-
lares, acostado as fls. 19/22, prevê no item 2 (das coberturas),  
com relação as despesas médicas, o seguinte:

“Item 2.2 – Despesas Médicas

Para efeito desta cláusula são consideradas despesas médicas:

–  Honorários médicos relativos a procedimentos clínicos e cirúrgi-
cos realizados durante a internação, pelo médico assistente, auxi-
liar(es), anestesista e instrumentador.”

Desembargador José Ricardo Porto
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Da leitura do contrato, verifica-se que o plano de saúde do promo-
vente cobre as despesas com honorários médicos relativos a pro-
cedimentos clínicos realizados durante a internação com aneste-
sista.

Nesse contexto, deixando a demandada de autorizar a anestesia  
referente a cirurgia de catarata do usuário, não há como desco-
nhecer o descumprimento do contrato.

A recorrente aduz, ainda, que na época da realização do procedi-
mento, o plano de saúde ESMALE não possuía em sua rede de  
credenciados, tal profissional, sendo garantida a cobertura atra-
vés do reembolso, nos termos da Lei n.º 9.656/98, bem como nas  
condições gerais do contrato, mormente na cláusula 6 (fls. 15).

Essa tese também não deve prosperar, eis que o consumidor não  
deve ser penalizado por condutas que não deu causa, qual seja,  
o descredenciamento em massa dos profissionais anestesiologis-
tas.

É bom registrar ainda que o consumidor, ao aderir ao plano de  
saúde,  o faz na convicção e certeza de que na infelicidade de  
adoecer será atendido com os cuidados específicos que exigem a 
moléstia que o acomete.

A seguradora, por sua vez, tem o dever de prestar o serviço con-
tratado em sua plenitude, não podendo fazê-lo pela metade, ou  
seja, autorizar a cirurgia de catarata, e não autorizar a anestesia.

Embora muitos sejam os aborrecimentos causados por tais em-
presas, a nossa Lei vigente e as regulamentações que versam so-
bre essa matéria estão a auxiliar o cidadão/ consumidor que, sen-
do a parte mais frágil desses contratos, quase sempre leoninos,  
acabam  como  verdadeiras  vítimas  de  práticas  reiteradamente  
mercantilistas, que põem em desconfiança a própria política da  
saúde de nossa pátria. 

O art. 1º, da Resolução nº 1.401/93, do Conselho Federal de Me-
dicina, que preconizou o art. 10 da Lei nº 9.656/98, já levantava a  
questão acerca das cláusulas restritivas de cobertura:

“As empresas de seguro-saúde, empresas de medicina de grupo,  
cooperativas de trabalho médico, ou outras, que atuem sob forma  
de  prestação  direta  ou  intermediação  dos  serviços  médico-
hospitalares, estão obrigadas a garantir o atendimento a todas  
as  enfermidades  relacionadas  no  Código  Internacional  de 
Doen

ças da Organização Mundial de Saúde, não podendo impor  
restrições quantitativas ou de qualquer outra natureza”. (grifo 
meu).

Desembargador José Ricardo Porto
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Assim, não se concebe que o usuário seja surpreendido no mo-
mento da cirurgia com a notícia que a anestesia não fora autoriza-
da.

A jurisprudência desta Corte de Justiça tem entendimento nesse 
sentido. Vejamos:

AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  PLANO  DE  SAÚDE 
ANTERIOR  À  LEI  Nº  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 diário da justiça joão pessoa,  
quinta feira, 13 sentença. Desprovimento do recurso movida 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 nº 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)  Grifo nosso.
  
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação  
de  fazer  c/c  pedido  de  antecipação  de  tutela  c/c  danos 
morais. Realização de cirurgia para colocação de prótese no  
quadril. Negativa pela empresa operadora do plano de saúde.  
Impossibilidade.  Cláusula  contratual  nula  de  pleno  direito.  
Precedentes  do  STJ.  Procedimento  inerente  ao  cirúrgico.  
Dano  moral.  Procedência. Fixação  eqüitativa  e  razoável.  
Manutenção da sentença. Desprovimento da apelação cível e do  
recurso adesivo.  I.  Com o advento da Lei  nº 9.656/98,  não há 
mais  espaço  para  a  negativa  de  cobertura  de  prótese 
indispensável ao ato cirúrgico, inclusive em relação aos planos de 
saúde anteriores à sua vigência, mas renovados periodicamente,  
pois,  nesses  casos,  surge,  de  tempos  em  tempos,  um  novo 
contrato, que deve se adequar aos ditames da legislação vigente  
à época da renovação, sem que se possa cogitar de desrespeito  
ao ato jurídico perfeito. II. Tratando-se de plano de corpo fechado,  
em  que  a  previsão  de  reembolso  está  restrita  aos  casos  de  
emergência,  não  pode a  seguradora recusar-se ao pagamento 
antecipado  e  integral  dos  honorários  médicos  relacionados  ao 
procedimento  anestésico,  sob  a  alegação  de  ausência  de 
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profissional credenciado, pois a anestesia é insumo indispensável  
à cirurgia coberta pelo seguro de saúde e o fato não pode ser  
imputado  ao  segurado.  (TJBA.  AI  26594-9/2004.  (12935).  Rel.  
Des.  Jerônimo  dos  Santos.  DJU  14.12.2005).  Civil.  Ação  de  
indenização  por  danos  materiais  e  compensação  por  danos 
morais.  Negativa  ilegal  de  cobertura,  pelo  plano  de  saúde,  a  
atendimento  médico  de  emergência.  Configuração  de  danos 
morais.  Na esteira de diversos precedentes do STJ,  verifica-se  
que  a  recusa  indevida  à  cobertura  médica  pleiteada  pelo  
segurado é causa de danos morais,  pois agrava a situação de  
aflição  psicológica  e  de  angústia  no espírito  daquele.  Recurso  
Especial  provido.  Arbitrado  comedida  e  razoavelmente  a  
indenização pelos danos morais devidos ao consumidor em razão  
da  recusa  injustificada  de  colocação  da  prótese  no  quadril  da  
paciente  e  levando-se em consideração a  hipótese vertente,  a 
condição econômica das partes, o critério punitivo e orientador da  
indenização,  a  hipótese  é  de  manutenção  da  r.  Sentença  em 
todos  os  seus  termos.  (TJPB;  AC-RA 200.2008.008.616-4/001;  
João  Pessoa;  Rel.  Des.  Genésio  Gomes  Pereira  Filho;  DJPB 
04/12/2009; Pág. 7). Grifo nosso.
 
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS  
MORAIS E MATERIAIS. Sociedade civil operadora de plano de 
saúde sob a modalidade de autogestão. Aplicação do CDC.  
Injusta negativa de cobertura de despesas diante de direito à  
saúde  constitucionalmente  assegurado.  Danos  materiais  e  
morais  configurados.  Apelo  desprovido.  (TJPB;  AC 
200.2007.782032-8/001; João Pessoa; Rel. Juiz Conv. Miguel de  
Britto Lyra Filho; DJPB 03/02/2009; Pág. 7) Grifo nosso.
  
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 materi-
ais necessários para tais fins, e anestesia, sob hipótese alguma  
poderão ser limitados, seja na abrangência ou no tempo necessá-
rio para seu cumprimento. 

Diante disto, e do que foi considerado até o momento, não resta  
qualquer dúvida acerca da ilegalidade perpetrada com o apelado,  
fato que lhe causou constrangimento e indignação dignos de re-
paração.

Com efeito, o ato de negar a cobertura da anestesia, necessária  
para a realização da cirurgia pleiteada, causa transtornos e atinge 
a esfera interior e subjetiva do promovente, fato que autoriza a fi-
xação de indenização por danos extrapatrimoniais, ante a  viola-
ção expressa do que dispõe os arts. 186 e 389, ambos do CC/02,  
vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência  
ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que  
exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Desembargador José Ricardo Porto
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Art.  389. Não  cumprida  a  obrigação,  responde  o  devedor  por  
perdas  e  danos,  mais  juros  e  atualização  monetária  segundo  
índices  oficiais  regularmente  estabelecidos,  e  honorários  de 
advogado.

Colaciona-se, nesta oportunidade, julgado do STJ:

Civil  e  processo civil.  Embargos no recurso especial.  Ação de 
indenização por danos materiais e compensação por danos  
morais. Recusa do plano de saúde em arcar com custos de  
cirurgia  e  implante  de  'Stent  Cypher'.  Danos  morais  
configurados, de acordo com pacífica jurisprudência do STJ. 
Alegação  extemporânea  -  e,  de  qualquer  sorte,  incorreta  -  de  
ilegitimidade de parte ativa. - Não é possível inovar, em recurso  
especial  ou em embargos interpostos contra acórdão que julga 
este, alegando suposta questão de ordem pública que poderia ter  
sido suscitada desde a contestação. Precedentes. - Não obstante,  
é inexistente a alegada nulidade, pois a causa de pedir descreve 
dano  moral  vivenciado  pelo  próprio  autor  e  não  por  terceiro.  
Embargos rejeitados.  (EDcl  no REsp 993.876/DF,  Rel.  Ministra  
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2008,  
DJe 03/09/2008).Grifo nosso.

Não destoa deste posicionamento:

DIREITO  CIVIL  E  CONSUMIDOR.  PLANO  DE  SAÚDE.  
INCIDÊNCIA DO CDC.  PRÓTESE NECESSÁRIA À CIRURGIA 
DE  ANGIOPLASTIA.  ILEGALIDADE  DA  EXCLUSÃO  DE 
“STENTS”  DA  COBERTURA  SECURITÁRIA.  DANO  MORAL 
CONFIGURADO.  MAJORAÇÃO  DOS  DANOS  MORAIS.  -  
Conquanto geralmente nos contratos o mero inadimplemento não  
seja causa para ocorrência de danos morais,  a jurisprudência 
desta  Corte  vem reconhecendo  o  direito  ao  ressarcimento 
dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de 
seguro  saúde,  pois  tal  fato  agrava  a  situação  de  aflição 
psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez  
que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em  
condição  de  dor,  de  abalo  psicológico  e  com  a  saúde  
debilitada. - A quantia de R$5.000,00, considerando os contornos 
específicos do litígio, em que se discute a ilegalidade da recusa  
de  cobrir  o  valor  de  “stents”  utilizados  em  angioplastia,  não  
compensam de forma adequada os danos morais. Condenação 
majorada.  Recurso  especial  não  conhecido  e  recurso  especial  
adesivo  conhecido  e  provido.  (REsp  986.947/RN,  Rel.  Ministra  
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2008,  
DJe 26/03/2008) (grifo nosso).
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Nesse diapasão, quanto ao dano moral, não restam dúvidas de  
sua existência, uma vez que teve de suportar a dor psíquica do  
constrangimento ante a negativa da anestesia.

Da minoração do valor estipulado

Como é cediço, o dano moral é a lesão a bens personalíssimos,  
integrantes da personalidade, dentre outros, a integridade psicoló-
gica, de sorte a causar dor, sofrimento e desconforto.

Saliente-se que a reparação moral deve sempre ser fixada de for-
ma a atender o duplo propósito do instituto, qual seja, desestimu-
lar, de forma pedagógica, o ofensor a condutas do mesmo gênero 
(teoria do desestímulo), e propiciar ao ofendido os meios de com-
pensar a dor e os transtornos experimentados, sem que isso im-
plique em fonte de lucro indevido. 

Como é por demais sabido, no cálculo da compensação por da-
nos extrapatrimoniais, o Julgador deve levar em conta, além da  
extensão da lesão e da posição social e econômica das partes, o  
fato de que a indenização não pode ser ínfima a ponto de que  
nada representa para o ofensor, nem mesmo dissuadi-lo de outro  
igual atentado, tampouco ser elevada a ponto de proporcionar en-
riquecimento sem causa ao ofendido. 

Em sendo assim, entendo que a reparação, a título de abalo psi-
cológico,  foi  arbitrada em valor  compatível  com a extensão do 
dano, devendo ser mantido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil  
reais), importância esta que entendo ser capaz de compensar os  
dissabores  suportados  pela  autora  e  estar  dentro  da realidade 
econômica das partes e do caso em disceptação.

Finalmente,  requer  o apelante que os juros moratórios  tenham 
como termo inicial a data da prolação da sentença.

Contudo, tal pretensão vai de encontro a jurisprudência do Superi-
or Tribunal de Justiça, não merecendo prosperar. Vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL.  PLANO  DE  SAÚDE.  TRATAMENTO.  
RECUSA  INDEVIDA.  DANOS  MORAIS.  QUANTUM 
INDENIZATÓRIO.  FIXAÇÃO.  REVISÃO.  SÚMULA  N.  7/STJ.  
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.  
1.  A recusa a  cobertura  de  tratamento  é  causa de  fixação de  
indenização por danos morais. 2. Em sede de recurso especial, a  
revisão do quantum indenizatório fixado pelo Tribunal de origem a 
título  de  danos  morais  apenas  é  viável  quando  o  valor  for  
exorbitante  ou  irrisório.  3.  É  inviável  o  reexame das  questões  
fático-probatórias que ensejaram indenização por danos morais.  
Incidência  da  Súmula  n.  7  do  STJ.  4.  No  caso  de  ilícito 
contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. 
5. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral  
incide  desde  a  data  do  arbitramento"  (Súmula  n.  362/STJ).  6.  
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Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 353207 / SP, Rel.:  
Ministro  JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,  T3  –  Terceira  Turma,  
D.J.: 10/06/2014)

Diante do exposto, utilizo-me do caput, do art. 557, da Lei Adjetiva  
Civil,  com  base  nas  decisões  deste  Tribunal  e  do  Superior  
Tribunal  de  Justiça,  para  negar  seguimento  ao  recurso.”(fls.  
263/267)

Assim, perfeitamente admissível o julgamento singular.

Ante todo o exposto, DESPROVEJO o Agravo Interno. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto. 
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e a 
Exmª. Srª. Desª.  Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão a Promotora de Justiça convocada, Dra. Vanina Nóbrega 
de Freitas Dias Feitosa.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do Egrégio  Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

 
                                                                   J07/J04

Desembargador José Ricardo Porto
 9


	AGRAVO INTERNO Nº. 0056780-94.2011.815.2001

