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APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.  PLANO  DE  SAÚDE.  SOBRESTA-
MENTO  DO  FEITO.  NÃO  CABIMENTO.
PREVISÃO CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE
COBERTURA DE ÓRTESES.  ILEGALIDADE.
NULIDADE. FORÇA COGENTE DAS NORMAS
CONSUMERISTAS.    AMEAÇA AO OBJETO
CONTRATUAL.  LEI  9.656/98.  APLICAÇÃO.
DIGNIDADE  DA  PESSOA  HUMANA. REALI-
ZAÇÃO  DE  CIRURGIA  EM  HOSPITAL
CREDENCIADO À UNIMED RECIFE. RECUSA
INJUSTIFICADA.  ABALO  PSIOLÓGICO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO  MANTIDO.
DESPROVIMENTO.

- Não  assiste  razão  ao  pedido  de  suspensão  do
presente processo pela simples razão de haver a mera
probabilidade  de  o entendimento  nela  esposado ser
modificado,  posteriormente,  por  ocasião  de  um
julgamento do Supremo Tribunal Federal, cuja data e
o resultado é incerto.

-  Os  planos  de  saúde  sujeitam-se  à  incidência  das
normas  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,
enquadrando-se  na  modalidade  de  serviço prestado,
sob  remuneração,  pelo  mercado  de  consumo,  nos
termos do art. 3º, § 2º, daquele diploma normativo.

Apelação Cível nº 0002953-71.2011.815.2001 1



- A vedação ao fornecimento de órtese, necessária ao
êxito do procedimento cirúrgico indicado à paciente,
restringe  direito  fundamental  inerente  à  própria
natureza do contrato.

- A liberdade de contratar não é absoluta, esbarrando
em zonas fronteiriças de bens supremos e, por isso,
indisponíveis.

- As operadoras de plano de saúde, imersas num ramo
de  atividade  classificada  como  serviço  público  de
natureza  essencial,  devem  ter  como  bússola
norteadora de suas ações a promoção da dignidade da
pessoa humana.

- Tendo em vista que não há que se negar a presença
de  cláusula  contratual  que  destaca  a  abrangência
nacional do plano de saúde, bem como que todas as
unidades  locais  da  Unimed  pertencem  ao  mesmo
Sistema Cooperativo, valendo-se, inclusive, do uso da
mesma  denominação  e  logomarca,  que  induzem  o
consumidor  a  crer  no  atendimento  em  âmbito
nacional;  e,  ainda,  diante  do  caso  emergencial  do
paciente, o qual se encontrava em situação de risco,
entendo que não assistiu razão a parte promovida em
negar a cobertura solicitada. 

- É entendimento assente na jurisprudência do STJ no
sentido de que a injusta recusa de cobertura de seguro
saúde  dá  direito  ao  segurado  ao  ressarcimento  dos
danos extrapatrimoniais sofridos, tendo em vista que
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.

-  Entendo  que  o  montante  arbitrado  a  título  de
indenização  por  danos  morais  não  merece
modificação,  posto  que  condizente  com  as
circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano e
seu efeito lesivo.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação Cível interposta  pela  UNIMED João
Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico contra a sentença de fls. 137/139,
proveniente da 4.ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa nos autos da Ação

Apelação Cível nº 0002953-71.2011.815.2001 2



de  Obrigação  de  Fazer  c/c  Declaratória  de  Nulidade  de  Cláusula
Contratual  c/c  Danos  Morais, ajuizada  por  Victor  Costa  Lemos
representado  por  sua  mãe  Francisca  Erovanja Costa  Lemos  em face da
apelante.

Alegou o autor  ser usuário do plano de saúde da UNIMED,
sendo-lhe, em dezembro de 2010, indicada cirurgia para implante de Anel de
Ferrara (anel instra-estromal), a fim de corrigir patologia em seu olho direito,
visando evitar transplante de córnea. 

Todavia, ao procurar a UNIMED, teve a solicitação de cirurgia
negada,  sob  o  argumento  de  que  seu  plano  de  saúde  não  cobriria  o
procedimento médico. Pleiteou, portanto, a autorização da cirurgia, bem como
uma reparação por danos morais. 

Em decisão liminar de fls. 36/38, prolatada em 6 de fevereiro de
2011, o juízo de primeiro grau concedeu antecipação de tutela, determinando
“à promovida que autorize, em 24 horas, a imediata realização do implante
de anel intra-estromal do autor como solicitado à fl.  33, fornecendo-lhe o
material e prótese necessária ao ato cirúrgico, sob pena de multa diária de
R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

A parte ré apresentou contestação às fls. 56/79, argumentando,
em  suma,  que  o  plano  de  saúde  do  autor  não  tinha  cobertura  para  o
procedimento  solicitado,  visto  que  contratado  antes  da  Lei  9.656/98,  que
regulamentou o setor, não tendo havido migração para o novo regime. 

Em audiência ocorrida em 6 de junho de 2012, o juízo  a quo
sentenciou  o  feito  às  fls.  137/139,  confirmando,  em  definitivo,  a  decisão
liminar,  condenando ainda a  demandada ao  pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% a
partir da publicação da sentença. 

A  UNIMED  recorreu  às  fls.  173/190,  argumentando:  (i)
sobrestamento do feito em razão de repercussão geral no STF, com aplicação
do art. 543-B, § 1.º, do CPC, visto que o tema está submetido àquela corte; (ii)
inexistência de cobertura contratual, considerando que o plano foi contratado
antes  da  Lei  9.656/98;  (iii)  solicitação  pelo  autor  de  atendimento  em
estabelecimento não credenciado junto à UNIMED, sendo apenas devido o
reembolso  correspondente  aos  valores  praticados  pela  própria  cooperativa
médica  em  seus  estabelecimentos  credenciados;  (iv)  inexistência  de  dano
moral por ausência de ato ilícito. 

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  221/229,  sustentando,  em
síntese, a aplicação da Lei 9.656/98 ao autor, embora seja um contrato anterior
à sua publicação. 

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  (fls.
233/241), em parecer da lavra do ilustre procurador Valberto Cosme de Lira,
opinou pelo desprovimento do recurso apelatório.
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É o relatório.

VOTO.

Conheço o recurso, porque preenchidos os pressupostos de sua
admissibilidade.

Em primeiro lugar, cumpre analisar a preliminar de suspensão
do  feito.  Como  afirmado,  a  apelante  sustenta  que  a  demanda  deve  ser
sobrestada até  o julgamento da ADI 1.931 pelo  STF,  na qual  se  discute a
aplicação  ou  não  da  Lei  9.656/99  e  do  Estatuto  do  Idoso  aos  contratos
firmados anteriormente a sua vigência.

Todavia, entendo que não assiste razão ao pedido de suspensão
do presente processo pela simples razão de haver a mera probabilidade de o
entendimento nela esposado ser modificado, posteriormente, por ocasião um
um julgamento do Supremo Tribunal Federal, cuja data e o resultado é incerto.

Neste contexto, afasto a preliminar em comento.

Quanto  ao  mérito,  a  celeuma  ora  posta  centra-se  na
obrigatoriedade,  ou  não,  da  UNIMED  João  Pessoa  –  Cooperativa  de
Trabalho Médico arcar com os custos relativos ao fornecimento de materiais
indispensáveis  para  o  procedimento  cirúrgico  e  o  tratamento  adequado  ao
autor, acometido de ceratocone em ambos os olhos e baixa acuidade visual.

A  apelante  contraria  a  pretensão  da  autora/recorrida,  sob  o
argumento  da  exclusão  contratual  de  cobertura  relativa  à  realização  de
implantes e colocação de órteses e próteses.

Entretanto,  a  meu  sentir,  as  considerações  traçadas  pela
seguradora de saúde não são suficientes para elidir o anseio do paciente de
obter  o  custeio  do  procedimento  cirúrgico  com a  utilização  dos  materiais
requeridos, necessários a sua convalescença.

Ab inito, mister se faz realçar que os planos de saúde sujeitam-
se  à  incidência  das  normas  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,
enquadrando-se  na  modalidade  de  serviço  prestado,  sob  remuneração,  pelo
mercado de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º, daquele diploma normativo.

Ademais, a própria Lei nº 9.656/98 que regulamenta a atividade
dos planos e seguros privados de assistência à saúde, em vários dispositivos,
ao tratar dos assistidos, utiliza a nomenclatura técnica “consumidor”, o que
denota a incidência da legislação consumerista.

Outrossim,  o  STJ  pacificou  a  questão  sumulando  o
entendimento  de  que  “aplica-se  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor  aos
contratos de plano de saúde” (Súmula 469).

Oportuno lembrar que se trata de normas de ordem pública e de
interesse  social,  haja  vista  seu  honroso  mister  de  promover  uma realidade
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social mais justa e igualitária. Aplicam-se, por consequência, obrigatoriamente
às  relações  por  elas  reguladas,  sendo  inderrogáveis  pela  vontade  dos
contratantes, dada sua natureza cogente.

Sob esta perspectiva, estabelece o art. 51, IV c/c § 1º, I e II, do
Código de Defesa do Consumidor: 

“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 seja, 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 .” (grifo nosso).

Notório  resta  que  a  vedação  ao  fornecimento  de  órteses  e
próteses,  necessárias  ao  êxito  do  tratamento  cirúrgico  indicado  à  paciente,
restringe direito fundamental inerente à própria natureza do contrato.

É,  pois,  sob  esse  fundamento,  que  os  tribunais  pátrios  vêm
declarando a abusividade de cláusulas contratuais que limitem coberturas ou
estabeleçam exclusões atentatórias à legítima expectativa do consumidor de
receber integral assistência do plano de saúde.

Não almejamos negar ou suprimir a autonomia da vontade na
formação  dos  contratos.  Absolutamente.  O  nosso  querer  restringe-se  à
primazia de valores maiores, utilizando-se, para tanto, do espírito protetivo do
Direito do Consumo.

A liberdade de contratar não é absoluta, esbarrando em zonas
fronteiriças de bens supremos e, por isso, indisponíveis. 

A natureza peculiar do contrato de seguro saúde e a especial
relevância  do  direito  protegido  estão  a  exigir  que  a  sua  compreensão seja
realizada à luz de princípios maiores, e não à vista das regras tradicionais da
teoria dos contratos. 

Destaco, ainda, que a cooperativa médica ofertante de planos de
saúde, por inserir-se num ramo de atividade classificada como serviço público
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de natureza essencial,  deve ter, como bússola norteadora de suas ações, a
promoção da dignidade da pessoa humana.

É  inconcebível,  em  qualquer  circunstância,  que  o  aspecto
econômico se sobreponha à vida, pois, dentre tantos bens que repousam sob as
asas da Justiça e do Direito, ela reina, irradiando valores a todas as demais
coisas, legitimando o célebre pensamento do poeta Fernando Pessoa de que “o
Ideal é a Vida!”.   

Por  conseguinte,  a  premissa  da  apelante  acerca  da
inaplicabilidade da Lei nº  9.656/98 ao presente contrato também não merece
guarida.

Esta lei  foi  editada com o objetivo precípuo de disciplinar a
relação,  sempre  tão  instável,  entre  empresas  prestadoras  de  serviços  de
assistência à saúde e seus consumidores, estabelecendo parâmetros mínimos
de cobertura. 

É  evidente  que  a  apelante,  ao  contrapor-se  à  incidência  da
retrocitada  legislação ao  contrato em análise,  está  confessando seu  serviço
insuficiente,  deficitário,  desidioso  e  desleal,  negando  com  perseverança  o
“mínimo” de assistência a sua cliente padecente de séria enfermidade.

Ademais,  não  houve  qualquer  comprovação,  por  parte
recorrente,  de  que  tenha  oportunizado  a  migração  aos  planos  de  saúde
adequados à nova norma, não demonstrando fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (art. 333, II, do CPC).

Por conseguinte, findando qualquer discussão acerca do tema,
atentemos para o disposto no art. 10, § 2º, da  Lei nº  9.656/98:

“§2º  As  pessoas  jurídicas  que  comercializam
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o
desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3
de  dezembro  de  1999,  o  plano-referência  de  que
trata  este  artigo  a  todos  os  seus  atuais  e  futuros
consumidores.  (Redação  dada  pela  Medida
Provisória nº 2.177-44, de 2001)” (grifo nosso).

O  dispositivo  acima  declinado,  introduzido  pela  Medida
Provisória  nº  2.177-44/2001,  impôs  a  obrigatoriedade  do  oferecimento  do
plano de referência a partir de dezembro de 1999, a todos os seus atuais e
futuros consumidores.

Nesta esteira, citamos ainda o art.10, VII, da lei em comento,
que autoriza a exclusão de cobertura de próteses,  órteses e seus acessórios
apenas quando tais materiais não estiverem relacionados com procedimentos
cirúrgicos. Assim vejamos:

“Art.  10.  É  instituído  o  plano  referência  de
assistência  à  saúde,  com  cobertura  assistencial
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médico-ambulatorial  e  hospitalar,  compreendendo
partos e tratamentos,  realizados exclusivamente  no
Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia
intensiva,  ou  similar,  quando  necessária  a
internação  hospitalar,  das  doenças  listadas  na
Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas  Relacionados  com  a  Saúde,  da
Organização  Mundial  de  Saúde,  respeitadas  as
exigências  mínimas  estabelecidas  no  art.  12  desta
Lei, exceto: 
VII  -  fornecimento  de  próteses,  órteses  e  seus
acessórios  não  ligados  ao  ato  cirúrgico.”(grifo
nosso).

Portanto,  estando  a  órtese  e  materiais  requeridos ligados a
procedimento cirúrgico, cuja cobertura está prevista no contrato firmado entre
as partes litigantes, entendo cristalino o direito do segurado.

Por tudo o que foi exposto, trago a baila o seguinte julgado do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO  CIVIL  E  CONSUMIDOR.  SEGURO
SAÚDE. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA
DO  CDC  E  À  LEI  9.656/98.  EXISTÊNCIA  DE
TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DO CDC, MAS
NÃO  DA  LEI  9.656/98.  BOA-FÉ  OBJETIVA.
PRÓTESE  NECESSÁRIA  À  CIRURGIA  DE
ANGIOPLASTIA.  ILEGALIDADE  DA  EXCLUSÃO
DE  “STENTS”  DA  COBERTURA  SECURITÁRIA.
DANO  MORAL  CONFIGURADO.  DEVER  DE
REPARAR OS DANOS MATERIAIS.
- As disposições da Lei 9.656/98 só se aplicam aos
contratos celebrados a partir de sua vigência, bem
como  para  os  contratos  que,  celebrados
anteriormente, foram adaptados para seu regime. A
Lei 9.656/98 não retroage, entretanto, para atingir o
contrato celebrado por segurados que, no exercício
de sua liberdade de escolha, mantiveram seus planos
antigos sem qualquer adaptação.
- Embora o CDC não retroaja para alcançar efeitos
presentes  e  futuros  de  contratos  celebrados
anteriormente  a  sua  vigência,  a  legislação
consumerista regula os efeitos presentes de contratos
de trato sucessivo e que, por isso, foram renovados
já no período de sua vigência.
- Dada a natureza de trato sucessivo do contrato de
seguro  saúde,  o  CDC  rege  as  renovações  que  se
deram sob sua vigência, não havendo que se falar aí
em retroação da lei nova.
- A cláusula geral de boa-fé objetiva,  implícita em
nosso ordenamento antes da vigência do CDC e do
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CC/2002,  mas  explicitada  a  partir  desses  marcos
legislativos,  impõe  deveres  de  conduta  leal  aos
contratantes e funciona como um limite ao exercício
abusivo de direitos.
-  O direito  subjetivo  assegurado  em contrato  não
pode ser exercido de forma a subtrair  do negócio
sua  finalidade  precípua.  Assim,  se  determinado
procedimento cirúrgico está incluído na cobertura
securitária, não é legítimo exigir que o segurado se
submeta  a  ele,  mas  não  instale  as  próteses
necessárias para a plena recuperação de sua saúde.
-  É  abusiva  a  cláusula  contratual  que  exclui  de
cobertura  a  colocação  de  “stent”,  quando  este  é
necessário ao bom êxito do procedimento cirúrgico
coberto pelo plano de saúde. Precedentes.
-  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.
Recurso  especial  a  que  se  dá  parcial  provimento.
(STJ,  REsp  735.168/RJ,  Rel.  Ministra  NANCY
ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
11/03/2008, DJe 26/03/2008)” (grifo nosso).

Colaciono ainda, julgados desta Corte de Justiça:

“AÇÃO  DE OBRIGAÇÃO  DE FAZER.  PLANO  DE
SAÚDE.  COBERTURA  DE  TRATAMENTO
QUIMIOTERÁPICO.  CLÁUSULA  DE  EXCLUSÃO
DE  COBERTURA.  ABUSIVIDADE.  INCIDÊNCIA
DO  CDC.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
APELAÇÃO CÍVEL. LEGALIDADE DA CLÁUSULA
EXPRESSAMENTE  PREVISTA.  INOCORRÊNCIA.
CONTRATO DE ADESÃO. 
Redação  sem  destaque  de  cláusula  restritiva  de
direito  do  segurado.  Abusividade  observada.
Inteligência  dos  arts.  6º,  51  e  54,  §4º  do  CDC.
Contrato  firmado  antes  da  vigência  da  Lei  nº
9.656/98.  Oportunização  para  migração.  Não
verificada.  Aplicação da  Lei nº  9.656/ 98. Negativa
de  cobertura  de  tratamento  quimioterápico.
Impossibilidade.  Patologia não excluída da apólice
da  segurada.  Honorários  advocatícios.  Causa  de
valor inestimável.  Inicidência do §4º do art.  20 do
CPC.  Provimento  parcial  do  apelo.  Segundo  a
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orientação do §4º do art. 54 do CDC, as cláusulas
que implicarem limitação de direito do consumidor
deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua
imediata  e  fácil  compreensão.  Caberia  à  apelante
oportunizar a adaptação do contrato firmado entre
as partes, antes da vigência da Lei nº 9.656/98, aos
limites  traçados  por  este  diploma  legal,  que
estabeleceu  uma  nova  regulamentação  sobre  os
planos e seguros privados de assistência. O plano de
saúde pode estabelecer  quais  doenças  estão  sendo
cobertas,  mas  não  que  tipo  de  tratamento  está
alcançado  para  a  respectiva  cura.  Se  a  patologia
está coberta, no caso, o câncer, é inviável vedar a
quimioterapia pelo simples fato de ser esta uma das
alternativas  possíveis  para  a  cura  da  doença.
Tratando-se de ação de obrigação de fazer, na qual
não se pode auferir um valor patrimonial imediato,
devem  as  verbas  advocatícias  serem  estabelecidas
nos moldes do ART.20, § 4º do CDC.  Provimento
parcial  do  apelo.  (TJPB;  AC  200.2007.013280-
4/001; Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque;
DJPB 19/05/2011; Pág. 7)” (grifo nosso).

“APELAÇÃO  CÍVEL.  CONSTITUCIONAL  E
CONSUMIDOR.  CONTRATO  QUE  EXCLUI
COBERTURA  PARA  TRATAMENTO  COM
QUIMIOTERAPIA  E  RADIOTERAPIA
ONCOLÓGICA.  TRATAMENTO  NÃO
AUTORIZADO PELA SEGURADORA. CONTRATO
FIRMADO  ANTERIORMENTE  À  LEI  Nº  9656/98.
IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. DIREITO
À  VIDA  E  À  SAÚDE.  GARANTIA
CONSTITUCIONAL.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. 
Na medida em que o consumidor dá continuidade a
contrato em curso, caracterizando-se como de trato
sucessivo, quando do início da vigência da  Lei nº
8.078/90 (código de defesa do consumidor) e da Lei
nº  9.656/  98,  aplicam-se  suas  disposições,
adaptando-se  o  contrato  ao  novo  sistema  nelas
previsto, em respeito aos princípios constitucionais,
ao  interesse  social  e  ao  direito  individual
homogêneo,  vez  que  se  insere  como  matéria  de
ordem  pública.  As  regras  contratuais  devem  ser
atenuadas quando se trata  de contratos  de adesão,
cujas  cláusulas  gerais  diminuem  sensivelmente  a
aplicação e o respeito ao enunciado da autonomia
da  vontade  e  aos  que  dele  derivam em razão  das
peculiaridades destes contratos  de massa.  Daí que,
reduzida  a  força  vinculativa  das  cláusulas
contratuais,  cabe  ao  juiz  interpretá-las  de  acordo
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com  os  princípios  da  boa-fé,  a  fim  de  que  a
execução  do  contrato  satisfaça  as  exigências
mínimas de justiça, sobretudo, em se tratando de um
plano  de  saúde  que  deveria  estar  atendendo  as
necessidades  de seu segurado acometido  de doença
bastante grave. (TJPB; AC 001.2011.006.227-8/001;
Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Leandro  dos  Santos;  DJPB 16/04/2013;  Pág.  9).”
(grifo nosso). 

Outrossim, entendo que não assiste razão à Unimed João Pessoa
ao sustentar que não tinha o dever de custear o tratamento requerido, sob o
argumento de que o Hospital da Visão de Pernambuco não é seu credenciado. 

É que se verifica que o nosocômio supracitado é credenciado ao
sistema Unimed, na Unidade Recife,  podendo-se constatar tal  assertiva em
visita ao sítio eletrônico da própria apelante (http://www.unimedrecife.com.br/
consulta_rede.php?currentPage=3&exibe=rede).

Assim, tendo em vista que  não há que se negar a presença de
cláusula contratual que destaca a abrangência nacional do plano de saúde, bem
como que todas as unidades locais da Unimed pertencem ao mesmo Sistema
Cooperativo,  valendo-se,  inclusive,  do  uso  da  mesma  denominação  e
logomarca,  que  induzem  o  consumidor  a  crer  no  atendimento  em âmbito
nacional;  e,  ainda,  diante  do  caso  emergencial  do  paciente,  o  qual  se
encontrava  em  situação  de  risco,  entendo  que  não  assistiu  razão  a  parte
promovida em negar a cobertura solicitada. 

A respeito do tema, trago à baila jurisprudências dos tribunais
pátrios:

“CONSUMIDOR.  Apelação  cível.  Preliminar  de
ilegitimidade passiva. Alegação de que o contrato foi
celebrado  com  a  unimed  fortaleza  não  tendo  a
unimed João pessoa nenhuma relação jurídica com a
apelante. Inadmissibilidade. Análise conjunta com o
mérito.  A  responsabilidade  entre  as    unimed’s  
resulta do próprio contrato celebrado entre apelada
e  a    unimed  Fortaleza,  expresso  ao  dispor  que  o  
sistema    nacional    unimed  é  um  conjunto  de  
cooperativas  de  trabalho  médico.  Decorre  desse
intercâmbio  a    cobertura  em  favor  de  todos  os  
conveniados  o  serviço  prestado por  outra    unimed  
através  de  sua  rede  de  atendimento.  Precedentes.
Manutenção da sentença desprovimento do recurso.
Detém legitimidade passiva a    unimed João pessoa  
em ação relativa a contratode prestação de serviços
médicos firmado com a    unimed Fortaleza, porque,  
embora constituam pessoas jurídicas distintas,  são
integrantes  do  complexo  empresarial  cooperativo
unimed, que se compõe de todas as unimeds do país.
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(TJPB;  AC  200.2010.004.689-1/001;  Terceira
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Aurélio
da Cruz; DJPB 24/05/2013; Pág. 9)”. (grifo nosso). 

E,

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER.  PLANO  DE  SAÚDE.  REALIZAÇÃO  DE
CIRURGIA.  CONDENAÇÃO  DA  PROMOVIDA
PARA  CUSTEAR  AS  DESPESAS  MÉDICAS.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.
ALEGAÇÃO  DE  IMPOSSIBILIDADE  DE
COBERTURA.  ARGUMENTO  INFUNDADO.
CONFRONTO ENTRE CLÁUSULA QUE DENOTA
A  ABRANGÊNCIA  NACIONAL  DO  PLANO  E
DISPOSITIVO  CONTRATUAL  EM  SENTIDO
CONTRÁRIO.  CONSUMIDOR  LEVADO  A  CRER
NA  POSSIBILIDADE  DE  SER  ATENDIDO  EM
ÂMBITO  NACIONAL.  PREDOMINÂNCIA  DA
DISPOSIÇÃO  MAIS  FAVORÁVEL  AO
CONSUMIDOR  (ART.  47  DO  CDC).  HOSPITAL
CREDENCIADO À REDE UNIMED PAULISTANA.
ALEGAÇÃO  DE  POSSIBILIDADE  DA
RECORRENTE  REALIZAR  O  PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO  ATRAVÉS  DA  SUA  REDE  LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE  FACE  A  SITUAÇÃO  DE
RISCO  DO  CONSUMIDOR.  RELAÇÃO  DE
CONSUMO.  INTERPRETAÇÃO  FAVORÁVEL  AO
PÓLO  HIPOSSUFICIENTE.  OBRIGAÇÃO  DE
CUSTEAR  AS  DESPESAS  MÉDICAS
EVIDENCIADA.  PEDIDO  ALTERNATIVO  PARA
PAGAR  VALORES  CONFORME  TABELA.  NÃO
CONHECIMENTO  DESTE  PONTO.
DESPROVIMENTO.  A  presença  de  cláusula
contratual  que  destaca  a  possibilidade  de  uso
nacional  do  plano  de saúde,  associada à  imagem
passada pela promovida, a qual se apresenta como
empresa  única,  valendo-se,  inclusive,  do  uso  da
mesma logomarca, acaba por levar o consumidor a
crer  no  atendimento  em  âmbito  nacional.  A
presença, por sua vez, de dispositivo contratual em
sentido diverso, à luz do disposto no art. 47 do CDC,
enseja  na  predominância  da  interpretação  mais
favorável  ao  consumidor.  Ante  ao  princípio  da
estabilização  da  demanda,  é  defeso  às  partes
lançarem mão de novos fundamentos, eis que, uma
vez estabilizada a relação jurídica, não pode a parte
contrária  ser  surpreendida  com  uma  nova  linha
argumentativa. (TJPB; AC 200.2011.002918-4/001;
Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Juiz
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Conv.  João  Batista  Barbosa;  DJPB  21/02/2013;
Pág. 12)”. (grifo nosso).

Ainda, 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER.  PLANO  DE  SAÚDE.  REALIZAÇÃO  DE
CIRURGIA. Condenação da promovida para custear
as  despesas  médicas.  Procedência  do  pedido.
Irresignação.  Alegação  de  impossibilidade  de
cobertura.  Argumento infundado. Confronto entre
cláusula  que  denota  a  abrangência  nacional  do
plano e dispositivo contratual em sentido contrário.
Consumidor levado a crer na possibilidade de ser
atendido  em  âmbito  nacional.  Predominância  da
disposição mais favorável ao consumidor (art. 47 do
CDC).  Hospital  credenciado  à  rede  unimed.
Alegação de  possibildade da recorrente  realizar  o
procedimento cirúrgico  através  da  sua rede  local.
Ausência  de  comprovação.  Relação  de  consumo.
Ônus  probatória  da  promovida.  Obrigação  de
custear  as  despesas  médicas  evidenciada.
Desprovimento. "Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor  aos  contratos  de  plano  de  saúde".
(Súmula nº  469 do STJ).  A presença de cláusula
contratual que destaca a abrangência nacional do
plano de saúde, associada à imagem passada pela
promovida,  a  qual  se  apresenta  como  empresa
única,  valendo-se,  inclusive,  do  uso  da  mesma
logomarca, acaba por levar o consumidor a crer no
atendimento em âmbito nacional.  A presença,  por
sua vez, de dispositivo contratual em sentido diverso,
à  luz  do  disposto  no  art.  47  do  CDC,  enseja  na
predominância  da interpretação mais  favorável  ao
consumidor. É devido o custeio, pela recorrente, das
despesas médicas advindas da realização de cirurgia
cardíaca quando evidenciado, no caso em espécie,
que  o  contrato  firmado  entre  as  partes  possui
abrangência nacional e o nosocômio é credenciado
junto  à  rede  Unimed.  É  da  promovida  o  ônus  de
comprovar  a  possibilidade  de  realizar  o
procedimento  cirúrgico  em  hospital  credenciado
existente  na  rede  local.  (TJPB;  AC
038.2006.005983-9/002;  Câmara  Criminal;  Rel.
Des.  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos;  DJPB
22/07/2011; Pág. 11)” (grifo nosso).

Outrossim,  com  relação  à  alegação  de  que  a  rede  local
credenciada seria apta a realizar o procedimento cirúrgico, entendo que melhor
sorte  não  assiste  à  parte  ora  recorrente,  tendo  em  vista  a  ausência  de
comprovação  neste  sentido,  razão  pela  qual  não  existem  elementos  que
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descaracterizem a  necessidade  de  se  realizar  o  procedimento  na  cidade  de
Recife. 

No  que  se  refere  ao  dano  moral,  decorrente  do  ato
demonstradamente  ilícito  cometido  pela  recorrente,  afigura-se  igualmente
patente,  não  sendo  preciso  realizar  grande  esforço  para  enxergar  que  se
encontra manifestamente configurado, tendo em vista a forma constrangedora
e  injustificável  de  atuação  do  plano  de  saúde,  provocando  uma  situação
claramente  vexatória  e  desrespeitosa,  cuja  dor  e  sensação  negativa  foram
suportadas pela parte apelada.

Com efeito, mesmo que o mero descumprimento contratual não
seja causa geradora de dano moral indenizável, o entendimento jurisprudencial
assente no Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a injusta recusa de
cobertura de seguro saúde dá direito ao segurado ao ressarcimento dos danos
extrapatrimoniais sofridos, tendo em vista que 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.

Observe-se que o autor apresentava grave problema de saúde,
por ter sido acometido de toxoplasmose no olho esquerdo, com lesão macular,
ficando  com 80% da  visão  esquerda  comprometida,  sendo  notório  que  as
circunstâncias lhe causaram grande abalo, sofrimento e angústia, pois mesmo
pagando  o  plano  de  saúde  por  alguns  anos,  quando  precisou  realizar
procedimento com o fornecimento de materiais para amenizar os efeitos da
doença que padece, teve a cobertura negada.

Por isso, levando-se em consideração a dor causada pela recusa
do plano de saúde em prestar os  serviços médicos  necessários e  diante  da
gravidade da moléstia que acomete o autor, cabível a indenização por danos
morais, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e do
direito social à saúde. 

A  orientação  jurisprudencial  do  egrégio  STJ  em  torno  do
assunto, não discrepa da presente decisão traçada, como pode ser visto abaixo:

“CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  INDENIZAÇÃO.
DANO  MORAL.  NEGATIVA  INJUSTA  DE
COBERTURA  SECURITÁRIA  MÉDICA.
CABIMENTO.
1.  Afigura-se  a  ocorrência  de  dano  moral  na
hipótese  de  a  parte,  já  internada  e  prestes  a  ser
operada - naturalmente abalada pela notícia de que
estava acometida de câncer -, ser surpreendida pela
notícia de que a prótese a ser utilizada na cirurgia
não  seria  custeada  pelo  plano  de  saúde  no  qual
depositava  confiança  há  quase  20  anos,  sendo
obrigada a emitir cheque desprovido de fundos para
garantir a realização da intervenção médica. A toda
a  carga  emocional  que  antecede  uma  operação
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somou-se  a  angústia  decorrente  não  apenas  da
incerteza  quanto  à  própria  realização  da  cirurgia
mas  também acerca  dos  seus  desdobramentos,  em
especial  a  alta  hospitalar,  sua  recuperação  e  a
continuidade do tratamento, tudo em virtude de uma
negativa de cobertura que, ao final, se demonstrou
injustificada, ilegal e abusiva.
2.  Conquanto  geralmente  nos  contratos  o  mero
inadimplemento não seja causa para ocorrência de
danos  morais,  a  jurisprudência  do  STJ  vem
reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos
morais  advindos  da  injusta  recusa  de  cobertura
securitária  médica,  na  medida  em  que  a  conduta
agrava  a  situação  de  aflição  psicológica  e  de
angústia no espírito do segurado, o qual, ao pedir a
autorização  da  seguradora,  já  se  encontra  em
condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde
debilitada.
3.  Recurso  especial  provido”.  (STJ/REsp
1190880/RS,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  19/05/2011,  DJe
20/06/2011)

Logo,  não  merece  reparo  o  decisum vergastado,  o  qual
condenou o insurgente em indenização por danos morais.

 
Em  casos  semelhantes,  este  Egrégio  Tribunal  de  Justiça,

igualmente se decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS.  NECESSIDADE  DE
REALIZAÇÃO  DE  ANGIOPLASTIA  COM
COLOCAÇÃO  DE  STENT.  NEGATIVA  DE
COBERTUTA  PELO  PLANO  DE  SAÚDE.
VIOLAÇÃO  AO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.  ABUSIVIDADE
CARACTERIZADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
APELO.  FALTA DE COBERTURA CONTRATUAL.
IRRELEVÂNCIA.  ALEGAÇÃO  DE
INEXISTÊNCIA  DE  DANOS  MORAIS.  NÃO
ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE  JUSTIÇA.  DESPROVIMENTO  DA
SÚPLICA. Devem ser interpretadas de maneira mais
favorável ao consumidor as cláusulas,  em contrato
de adesão, do qual  emerge relação de consumo,  a
teor  do  art.  47  da  Legislação  Consumerista.  Sob
pena de violação aos princípios do equilíbrio, da boa
fé  e  da  equidade,  que  norteiam  as  relações
contratuais,  não  se  admitem  obrigações  iníquas  e
abusivas,  que  coloquem  o  consumidor  em
desvantagem  exagerada  com  o  outro  contratante
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(art.  51,  IV,  CDC).  "A discussão  travada  sobre  a
natureza do stent cardíaco. Se é prótese ou não. Gera
confusão  e  atritos  entre  planos  de  saúde  e
conveniados. O conceito mais adequado é o de que
se trata de um simples anel de dilatação das artérias
que permite a fluidez do líquido sanguíneo, distinto
da  prótese,  a  qual  substitui  total  ou  parcialmente
parte do órgão lesado por outro idêntico artificial. "
(Apelação  Cível  n.  º  200.2004.003672-1/001,  Rel.
Des. Antônio Elias de Queiroga, D. J.: 08/11/2005).
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.  RECURSO
ADESIVO.  MAJORAÇÃO  DOS  DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS.  ACOLHIMENTO.
PRECEDENTES  DESTE  TRIBUNAL.
PROVIMENTO  PARCIAL  DA  IRRESIGNAÇÃO
ADESIVA. 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”.  (TJ-
PB;  AC-RA  200.2008.042549-5/001;  Primeira
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Ricardo
Porto; DJPB 22/11/2012; Pág. 9). (grifo nosso).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
MATERIAL  CIRÚRGICO  INDICADO  PELO
MÉDICO  INERENTE  AO  PRÓPRIO
PROCEDIMENTO,  CONSIDERADO  PRÓTESE.
CUSTEIO  PELOS  AUTORES.  EXCLUSÃO
CONTRATUAL.  ALEGAÇÃO  INFUNDADA.
CONTRATO CELEBRADO ANTES  DA VIGÊNCIA
DE LEI  Nº  9.656/98.  ABUSIVIDADE MANIFESTA
DE  CLÁUSULA  RESTRITIVA  DE  DIREITO.
VIOLAÇÃO  À  BOA-FÉ  CONTRATUAL.  DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS  CONFIGURADOS.
APLICABILIDADE  DO  CDC.  REFORMA  DA
SENTENÇA APENAS QUANTO À FLUÊNCIA DOS
JUROS  DE  MORA  A  PARTIR  DA  CITAÇÃO.
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO.  É
entendimento  sedimentado  dos  tribunais  pátrios,
inclusive,  do  superior  tribunal  de  justiça,  é  no
sentido de que se a implantação da prótese faz parte
do  procedimento  cirúrgico  autorizado  pelo  plano,
sendo  assim,  a  prestadora  de  serviços  não  pode
negar a sua cobertura porque considerada inerente
ao procedimento. Há que se levar em consideração,
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ainda,  também  segundo  o  stj,  que  "prótese  é  o
substituto  de  parte  do  corpo  que  fora  removida
propositadamente  ou  perdida  por  alguma  razão,
como por um acidente. Tem ela o propósito de fazer a
função  daquela  parte  do  corpo,  não  havendo
justificativa  plausível  para  o  não  fornecimento  do
material".  "o stj  pacificou entendimento  de que os
juros  de  mora  têm início  à  partir  da  citação  nas
hipóteses de responsabilidade contratual. ". (TJ-PB;
AC  200.2009.014.859-0/001;  Segunda  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Genésio  Gomes
Pereira  Filho;  DJPB  23/10/2012;  Pág.  8).  (grifo
nosso).

Como é cediço, o valor da indenização por danos morais deve
observar  o  caráter pedagógico da  medida,  de  modo a desestimular novas
condutas abusivas por parte da seguradora de saúde, bem como o caráter de
reparação da dor moral  sofrida sem, contudo, ensejar enriquecimento sem
causa.

Desta forma, verifica-se que o valor fixado em primeiro grau no
montante  de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais) contempla  os  dois  critérios
anteriormente citados. 

 
Seguindo  o  raciocínio  esposado,  declinamos  os  seguintes

precedentes do STJ:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  PLANO  DE  SAÚDE.
RECUSA  NO  ATENDIMENTO.  DANO  MORAL.
CONFIGURAÇÃO.QUANTUM.  RAZOABILIDADE.
CORREÇÃO  MONETÁRIA.JUROS  MORATÓRIOS.
SÚMULAS STF/282 E 356. DECISÃO AGRAVADA.
MANUTENÇÃO.
I.  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.
II. É possível a intervenção desta Corte para reduzir
ou aumentar o valor indenizatório por dano moral
apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo
Acórdão  recorrido  se  mostrar  irrisório  ou
exorbitante, situação que não se faz presente no caso
em tela.
III. Os dispositivos apontados como violados não
foram  objeto  de  debate  no  Acórdão  recorrido,
tampouco  foram  interpostos  Embargos  de
Declaração para suprir eventual omissão, de modo
que,  ausente  está  o  necessário  prequestionamento,
incidem  as  Súmulas  STF/282  e  356.  Agravo
Regimental  improvido.  (STJ,  AgRg  no  REsp
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1229872/AM,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  17/05/2011,  DJe
01/07/2011).”(grifo nosso).

“CIVIL  E  PROCESSUAL.  RECURSO  ESPECIAL.
PLANO  DE  SAÚDE.  COBERTURA.  NEGATIVA.
PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. DANO MORAL.
CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. A recusa da cobertura de procedimento médico-
cirúrgico por parte de prestadora de plano de saúde
enseja  dano  moral  quando  aquela  se  mostra
ilegítima  e  abusiva,  e  do  fato  resulta  abalo  que
extrapola o plano do mero dissabor.
II. Caso em que a situação do autor era grave e o
risco  de sequelas  evidente,  ante  a amputação,  por
necrose,  já  ocorrida  em  outro  membro,  que
necessitava  urgente  de  tratamento  preventivo  para
restabelecer a adequada circulação.
II. Recuso especial conhecido e provido. 
(STJ,  REsp  1167525/RS,  Rel.  Ministro  ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado
em 22/03/2011, DJe 28/03/2011).”(grifo nosso).

E, ainda, julgado deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO  DE COBRANÇA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA.
ATENDIMENTO  DE  EMERGÊNCIA.  CUSTEIO
PARTICULAR.  RESSARCIMENTO.  REPETIÇÃO
DO  INDÉBITO.  PEDIDO  JULGADO
PARCIALMENTE  PROCEDENTE.
IRRESIGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA-
DESPROVIMENTO  DOS  APELOS.  O  plano  de
saúde  tem  por  objeto  a  cobertura  do  risco
contratado,  ou  seja,  o  evento  futuro  e  incerto  que
poderá  gerar  o  dever  de  indenizar  por  parte  da
empresa.  Verificado  o  caráter  emergencial  do
tratamento de que necessitava a parte autora, como
demonstrado no processo, não há como prevalecer o
prazo de carência pactuado. Inteligência dos artigos
12 e  35c  da  Lei  nº  9.656 de  1998.  O valor  a ser
arbitrado  a  título  de  indenização  por  dano  moral
deve  levar  em  conta  o  princípio  da
proporcionalidade,  bem  como  as  condições  da
ofendida, a capacidade econômica do ofensor, além
da reprovabilidade da conduta ilícita praticada. Por
fim, há que se ter presente que o ressarcimento do
dano  não  se  transforme  em  ganho  desmesurado,
importando  em  enriquecimento  ilícito.  Valor  na
origem  deve  ser  mantido.  Desprovimento  aos
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recursos.  (TJPB;  AC  200.2009.008.032-2/001;
Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Leandro  dos  Santos;  DJPB  16/04/2013;  Pág.
8).”(grifo nosso).

Com  estas  razões,  NEGO  PROVIMENTO ao  apelo,
mantendo íntegra a sentença vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.  

Presidiu a  sessão o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos.  Participaram do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 07 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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