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EMENTA:  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MORAIS. PLANO  DE  SAÚDE. NEGATIVA  DE  COBERTURA 
CONTRATUAL.  EXCLUSÃO  DA  COBERTURA  DO  CUSTEIO  OU  DO 
RESSARCIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE IMPRESCINDÍVEL PARA 
O ÊXITO DA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA.  SENTENÇA QUE RECONHECEU  O 
DIREITO  DA AUTORA À  COBERTURA DO  PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO  E 
CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
APELAÇÃO  DA  RÉ. ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE  COBERTURA 
CONTRATUAL.  ABUSIVIDADE MANIFESTA DA CLÁUSULA RESTRITIVA DE 
DIREITOS.  APLICAÇÃO  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR. 
NULIDADE  DA  CLÁUSULA.  PRECEDENTES  DESTE  TRIBUNAL. 
DESPROVIMENTO. RECURSO  ADESIVO  DA AUTORA. DANOS  MORAIS. 
INJUSTA  RECUSA  DE  COBERTURA  DE  SEGURO-SAÚDE.  SITUAÇÃO  DE 
AFLIÇÃO  PSICOLÓGICA E  DE  ANGÚSTIA NO  ESPÍRITO  DO  SEGURADO. 
PRECEDENTES DO STJ. INDENIZAÇÃO. PLEITO DE MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO 
EM PATAMAR RAZOÁVEL. DESPROVIMENTO.

1. É entendimento consolidado no Superior Tribunal de justiça que quando a colocação 
de  próteses  é  necessária  para  o  tratamento  cirúrgico  autorizado  pela  seguradora,  é 
abusiva a cláusula que prevê sua exclusão da cobertura.

2. O direito à saúde, cânone da Constituição Federal de 1988 e primado dos princípios  
da  dignidade da  pessoa humana e  da  justiça  social,  deve prevalecer  sobre  qualquer  
disposição prevista no contrato de plano de saúde que a relativize.

3.  “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”  (STJ.  RESP 
986947/RN, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 11/03/2008, publicado DJe 
26/03/2008).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação  e 
ao Recurso Adesivo nº 0109833-53.2012.815.2001, em que figuram como partes Regina 



Maria Dalri e UNIMED João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
acompanhando o Relator, em conhecer da Apelação e do Recurso Adesivo e  negar-
lhes provimento. 

VOTO.

UNIMED João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. interpôs 
Apelação contra  Sentença,  f.  133/138, proferida  pelo Juízo  da  1ª  Vara  Cível  da 
Comarca da Capital,  nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 
Danos  Morais em  face  dela  intentada por  Regina  Maria  Dalri,  que  julgou 
procedentes os pedidos autorais, para confirmar a decisão antecipatória de tutela que 
reconheceu  à  Autora  o  direito  à  cobertura  contratual  para  a  realização  de 
procedimento cirúrgico de colocação de próteses em seu quadril, condenando-a ao 
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em  suas  razões  recursais,  sustentou,  preliminarmente,  a  necessidade  de 
sobrestamento  do feito  até  o  julgamento final  da  ADIN n.º  1.931 pelo  Supremo 
Tribunal  Federal,  que  trata  da  possibilidade  de  aplicação  retroativa  da  Lei  n.º 
9.658/98 aos contratos de plano de saúde anteriores à sua vigência,  posto que o 
contrato entre as partes foi firmado em 1992.

No mérito, alegou a  ausência de cobertura contratual para o procedimento 
cirúrgico solicitado, o qual somente teve cobertura obrigatória nos planos de saúde 
contratados a partir de 1 de janeiro de 1999, com a entrada em vigor da Lei n.º  
9.658/98, aduzindo, ainda, a inexistência de comprovação dos danos morais sofridos 
pela  Autora,  pugnando,  ao final,  pela  reforma da  Sentença  e  improcedência  dos 
pedidos.

Contrarrazoando, f.  167/172,  Regina Maria Dalri alegou  que o plano de 
saúde não pode negar a cobertura de próteses, órteses e seus acessórios, quando estes 
forem ligados ou indispensáveis ao ato cirúrgico, e que, ao contrário do que afirma a 
Ré, possui cobertura total em virtude da migração de seu plano antigo para um plano 
regulamentado  pela  Agência  Nacional  de  Saúde,  tendo  assinado  Termo  Aditivo 
Contratual em julho de 2012.

Incontinenti,  interpôs  Recurso  Adesivo,  f.  173/176,  pugnando  pela 
majoração  do  valor  arbitrado  a  título  de  indenização  por  danos  morais,  ao 
fundamento  de  que  foi  submetida  a  situação de  estresse  constante,  indignação e 
constrangimento, apta a ensejar um montante indenizatório maior  do que o fixado 
pela Sentença guerreada.

Contrarrazoando, f. 179/185, a Ré repetiu in totum os argumentos esposados 
em seu Apelo, pleiteando o desprovimento do Recurso da Autora.

O Ministério  Público  opinou pelo  desprovimento  de  ambos  os  Recursos, 



verificando que é obrigação da Ré arcar com o procedimento cirúrgico e tudo que o 
integre, abrangendo a colocação de prótese, bem como, por entender que o quantum 
indenizatório foi fixado acertadamente pelo Juízo.

É o Relatório.

A Apelação e o Recurso Adesivo são tempestivos, a Autora é beneficiária da 
gratuidade judiciária e a Ré recolheu o preparo, f. 164, pelo que deles conheço.

Pretende a Apelante o  sobrestamento deste feito até o julgamento final da 
ADIN n.º 1.931 pelo Supremo Tribunal Federal, por se tratar de discussão quanto à 
irretroatividade  da  Lei  n.º  9.656/98  no  caso  de  contratos  de  planos  de  saúde 
celebrados antes de sua edição.

Tal  pretensão  não  merece  prosperar,  porquanto  consta  dos  autos  Termo 
Aditivo Contratual firmado entre as partes em 2012, pelo qual ocorreu a migração do 
anterior  plano  contratado  pela  Autora  para  um  novo  plano,  dentro  dos  moldes 
estabelecidos  pela  Agência  Nacional  de  Saúde  e  já  sob  a  vigência da  Lei  n.º 
9.656/98.

Após  o advento do referido diploma legal, por inteligência do  seu  art. 10, 
VII1,  somente  é  possível  a  exclusão  da  cobertura ao  fornecimento  de  próteses, 
órteses e seus acessórios que não estejam ligados ao ato cirúrgico.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de 
que  são abusivas  as  cláusulas  limitativas  que  excluem  a  cobertura  de  material 
essencial  para  o  sucesso  de cirurgia  necessária  e  coberta  pelo  plano,  sendo 
incompatíveis com os princípios da boa-fé e equidade, ou seja, se a prótese decorre 
de ato cirúrgico coberto pelo plano, sendo consequência da cirurgia, não pode valer a 
cláusula que proíbe a cobertura2.

1 Art. 10.  É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial 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;

2 DIREITO CIVIL.  PLANO DE SAÚDE.  CIRURGIA AUTORIZADA.  AUSÊNCIA DE COBERTURA DA 
COLOCAÇÃO DE PRÓTESES INDISPENSÁVEIS PARA O SUCESSO DO PROCEDIMENTO. I - É legal 
em contrato de plano de saúde a cláusula que limite os direitos do consumidor, desde que redigida com as 
cautelas  exigidas  pelo  Código  de  Defesa  do  Consumidor.  2  -  Entretanto,  se  a  colocação  de  próteses  é 
necessária para o tratamento cirúrgico autorizado pela seguradora, é abusiva a cláusula que prevê sua 
exclusão  da  cobertura. Recurso  Especial  provido.  (REsp  811.867/SP,  relator  Ministro  SIDNEI  BENETI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 22/04/2010). 

DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
NEGATIVA DE CIRURGIA. IMPLANTAÇÃO DE STENT. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO AO VALOR DA 
INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS 
MORATÓRIOS.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  TERMO  INICIAL.  SÚMULA N.  83/STJ.  1.  A revisão  de 
indenização  por  danos  morais  só  é  possível  em  Recurso  Especial  quando  o  valor  fixado  nas  instâncias 
originárias for exorbitante ou irrisório, a teor da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 2. Em se tratando de danos 
morais,  impossível  a  admissibilidade  do  Recurso  Especial  pela  divergência  jurisprudencial,  pois  as 



No  caso  sob  disceptação,  o caráter  imprescindível da  cirurgia  restou 
demonstrado e atestado pelos médicos que acompanharam a Segurada, f. 39/43, que 
ressaltaram a necessidade  emergencial da realização de intervenção cirúrgica para 
colocação de prótese no quadril,  sob pena de limitação dos movimentos de seus 
membros inferiores.

Constatando-se que a cirurgia é indispensável para a saúde e bem-estar da 
Segurada, o não fornecimento de prótese necessária para o sucesso do procedimento 
implica a secção da própria cobertura do plano de saúde.

Quanto  à  indenização  por  danos  morais,  constata-se a  sua  ocorrência, 
porquanto restou caracterizada a injusta recusa de cobertura do plano de saúde, em 
momento  de  grande  abalo  psicológico  em  decorrência  da  condição  de  saúde 
debilitada da Segurada.

Verifica-se  que  o montante  indenizatório  arbitrado  foi  condizente  com as 
circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano e seu efeito lesivo, e observou os 
critérios  de  proporcionalidade  e  razoabilidade,  sem implicar  em enriquecimento 
ilícito da beneficiária, atendendo, ainda, ao objetivo de inibir o ofensor da prática de 
condutas futuras semelhantes.

Isso  posto,  conheço  da  Apelação  e  do  Recurso  Adesivo  e  nego-lhes 
provimento. 

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária 
desta  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da 
Paraíba, no dia 28 de abril  de 2015,  conforme Certidão de julgamento, o 
Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  dele  também 
participando,  além  deste  Relator,  o  Exmo.  Des.  João  Alves  da  Silva. 
Presente à sessão a Exm.ª Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau 
Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

circunstâncias fáticas dos casos sempre são diversas. Precedentes. 3. A relação jurídica ensejadora de dano moral 
por negativa de atendimento pelo plano de saúde é de natureza contratual. Precedentes. 4. O termo inicial dos  
juros de mora na indenização por dano moral decorrente de recusa ilegal de cobertura de plano de saúde é a data 
da citação da empresa. Precedentes específicos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-
AREsp  297.134;  Proc.  2013/0038334-8;  MG;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Antonio  Carlos  Ferreira;  DJE 
26/02/2014)


