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AÇÃO CAUTELAR INOMINADA PREPARATÓRIA —
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO — NEGATIVA PELO
PLANO DE SAÚDE — PROCEDÊNCIA — APELAÇÃO
— APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR — NEGATIVA DE COBERTURA SEM
PREVISÃO CONTRATUAL — EXCESSIVA
DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR — MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA — DESPROVIMENTO.

— Ressalte-se que a vedação de cobertura não consta
taxativamente no contrato, e cláusulas restritivas de direito não
dão margem a interpretações extensivas. Aomissão no contrato
quanto à exclusão de cobertura e local de prestação de serviço
deve ser interpretada de forma favorável ao consumidor, uma
vez que a negativa do apelante não se pautou em determinação
contratual, reembolso devido. Sentença mantida. Recurso não
provido. (TJSC; AC 2012.061436-3; Rio do Sul; Segunda
Câmara de Direito Civil; Rei. Des. Gilberto Gomes de Oliveira;
Mg. 29/05/2014; DJSC 09/07/2014; Pág. 309)

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

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

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação cível interposta em face da sentença de
fls 154/161 que. nos autos da Ação Cautelar Inominada/ajuizada por Maria Katia
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Berto Dantas Veras contra Unimed Patos, julgou procedente o pedido, confirmando a
liminar anteriormente deferida (fl.52/53), para declarar "a responsabilidade da Unimed
Patos - Cooperativa de Trabalho Médico LTDA no custeio do procedimento cirúrgico
objeto da ação, independentemente de qualquer ônus à requerente ".

Irresignada, a apelante alega, em síntese, que o plano da
promovente cobre o procedimento de Histeroscopia e não o procedimento de Vídeo
Histeroscopia. Esse procedimento é recente e não pode ser aplicado a um contrato
antigo. Requereu ao final, o provimento do recurso, para que seja julgada improcedente
a demanda (fls. 163/169).

Contrarrazões às fls. 171/173.

Parecer Ministerial às fl. 180/182, opinando pelo
desprovimento do recurso.

E o relatório.

VOTO

A recorrida ingressou com a presente ação cautelar inominada,
visando a compelir a recorrente a realizar exame de histeroscopia cirúrgica para
polipectomia por vídeo, para retirar pólipos no útero. A recorrente, no entanto, negou a
realização do procedimento alegando ausência de cobertura por não regulamentação do
plano (fl.25).

Pois bem.

Inicialmente, não é despiciendo elucidar que os planos de saúde
apresentam uma função social que é a garantia da prestação de serviços médicos e
hospitalares aos segurados, em virtude de qualquer evento futuro e incerto.

No caso em tela, a promovida é omissa no contrato realizado
com apromovente no que concerne ao exame histerectomia cirúrgica para polipectomia
por vídeo. Ora. compulsando os autos, ocontrato de fls.28/39, não dispõe de nenhuma
cláusula prevendo a cobertura para oexame, nem a falta de cobertura deste.

Observe-se que no item 9, há a descrição dos serviços
especializados cobertos pelo plano, o qual, para a promovida, deveria prever a
realização do exame pleiteado pela autora. Entretanto, na cláusula IV, específica sobre
as "condições não cobertas pelo contrato", há a descrição minuciosa de todos os
procedimentos que não serão cobertos pelo plano da autora, dentre os quais não consta o
requerido na inicial. Neste sentido, não cabe ao plano de saúde negar determinado tipo
de procedimento porque não há previsão de cobertura se, o próprio contrato prevê,
especificamente, os procedimentos que não têm cobertura do plano.

Isto é, afigura-se ilícita a conduta do plano de saúde quando
coloca oconsumidor em condições extremamente desfavoráveis porquanto aomissão
não pode fundamentar justamente a impossibilidade de cobertura, jpms, repise-se o
instrumento contratual possui expressa previsão do que não será coberto/pelo plano.



No caso subjudice, apesar de a lei n°. 9.656/98 não poder incidir
nos contratos firmados anteriores a ela, em respeito ao ato jurídico perfeito, bem como o
princípio da irretroatividade das leis, nenhuma objeção existe quanto à aplicação do
Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90). Como se sabe, a posição que o
consumidor exerce na relação de consumo, pelo art. 4o, II do CDC, é de vulnerabilidade,
sendo o elo mais fraco em detrimento daqueles que ditam as regras a serem observadas,
gozando de uma posição superior.

É exatamente o que ocorre nesta hipótese, porquanto a
consumidora firmou o contrato com o plano de saúde desde 1997 e, no momento em
que necessitou do procedimento, o plano utiliza-se da omissão contratual a seu favor e
não a favor da parte mais vulnerável, no caso, a promovente.

O CDC, em seu art. 6o, inc. I, resguarda os consumidores e
terceiros, nas relações de consumo, de serem expostos a perigos que coloquem em risco
tanto a vida quanto a saúde. No mesmo artigo, em seu inciso IV, há a proteção dos
consumidores contra as cláusulas abusivas.

Vale ressaltar que às fls.28/29, o plano de saúde promove a
cobertura de procedimentos cirúrgicos, sem especificar que tipos de procedimentos
estão incluídos nesta cobertura. Sendo assim, repise-se, a omissão no contrato não pode
ser utilizada em desfavor do consumidor.

Por outro lado, se a seguradora almeja limitar os direitos do
segurado, deverá respeitar o art. 54, §4° do CDC, o qual determina que "as cláusulas
que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque,
permitindo sua imediata e fácil compreensão". É dizer, caberia ao plano de saúde
colocar exatamente esse procedimento na cláusula IV, restritiva dos direitos da
promovente, que também não foi respeitado.

Em relação à matéria ora analisada, os Tribunais de Justiça já se
manifestaram, dispondo o seguinte:

64645472 - COBRANÇA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. À luz da teoria finalista (subjetiva), o contrato de
seguro para prestação de serviços médicos e hospitalares submete-se
aos princípios do código do consumidor e, justo por isso, eventual
dúvida na interpretação das cláusulas e condições contratuais resolve-
se em favor do beneficiário do plano de saúde - Parte vulnerável.
Pacto firmado antes da vigência da Lei n° 9.656/98. Posterior adesão
ao novo regramento. Aplicabilidade do plano regência. Tratamento
contra carcinoma neuroendócrino. Ausência de previsão no rol da ans.
Irrelevância. Listagem de coberturas mínimas a serem oferecidas pelas
operadoras de saúde. Regulamento que não desincumbe a demandada
da obrigação de custeio do tratamento, sobretudo, porque não há
exclusão expressade suacobertura no contrato. Impertinência da
restrição ao tipo de radioterapia. Procedimento menos invasivo.
Serviço não disponível no estado de Santa Catarina na época dos
fatos. Previsão expressa de cobertura de radioterapia. Definição do
tratamento exclusiva do médico. Tratando-se de seguro saúde, como



tem entendido o STJ e esta corte, se o plano é concebido para atender
os custos pertinentes a tratamento de determinadas doenças, ele deve
dispor sobre quais as patologias cobertas, não sobre os tipos de
tratamentos cabíveis a cada uma delas. Caso contrário, estar-se-ia
concebendo, igualmente, que aempresa que gerencia o plano de saúde
substituísse ao médico na escolha da terapia mais adequada. E grande
contrassenso um mesmo contrato de assistência à saúde estabelecer
cláusula que inclui certa modalidade médica e outra que exclui alguns
dos tratamentos das moléstias ligadas à referida área, pois retira do
segurado o próprio direito de se ver ressarcido daquilo que está
coberto contratualmente. Tais cláusulas, excludentes em sua própria
natureza, jamais podem ser interpretadas em desfavor do consumidor.
Realização da radioterapia em hospital não credenciado. Ausência de
prova sobre o não credenciamento da unidade hospitalar. Cláusula,
ademais, que prevê essa possibilidade em caso de urgência e de não
estar disponível o procedimento na área de abrangência do contrato.
Demandada que, com efeito, admite já ter realizado o pagamento de
parte do procedimento. Obrigação de ressarcir evidenciada. Contrato
que não não prevê a existência de hospitais credenciados que possuam
tabela própria. Disposições contratuais, ademais, interpretadas de
maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). Reembolso
devido. Restrições de direito devem estar expressas, legíveis e claras
no contrato, oque não ocorreu no caso em tela, em afronta ao dever de
informar consagrado na legislação consumerista. Ressalte-se que
avedação de cobertura não consta taxativamente no contrato, e
cláusulas restritivas de direito não dão margem a interpretações
extensivas. A omissão no contrato quanto à exclusão
de cobertura e local de prestação de serviço deve ser interpretada
de forma favorável ao consumidor, uma vez que a negativa do
apelante não se pautou em determinação contratual, reembolso
devido. Sentença mantida. Recurso não provido. ÇTJSC; AL
2012 061436-3; Rio do Sul; Segunda Câmara de Direito Civil; Rei.
Des.' Gilberto Gomes de Oliveira; Julg. 29/05/2014; DJSC
09/07/2014; Pág. 309 )

E mais:

94327204 - PLANO DE ASSISTÊNCIA ÀSAÚDE. APLICAÇÃO
CDC PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO PREVISTO EM ROL
DA AGENCIA NACIONAL DE SAÚDE. ANS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL INDENIZAVEL.
FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. I. Os contratos de planos de saúde estão
submetidos ao CDC, nos termos doartjgo_35 da I-ei n° 9.656/98, pois
envolvem típica relação de consumo, devendo as cláusulas contratuais
serem interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. 11 A
negativa de prestação de serviço médico não previsto em rol de
procedimentos da ANS será lícita somente na hipótese
de expressa vedação contratual, ressaltando, ainda, que o referido rol
não é taxativo e não impede acobertura de procedimentos ali nao
mencionados. III. Inexistindo vedação contratual, a negativa de
prestação de tratamento medico pelo plano de saúde por talta
de previsão do procedimento em rol da ANS constitui ato ilícito,
ultrapassando simples aborrecimentos decorres da relação
contratual. Prevalecendo o dever de indeniza, a ftVação do valor a
ser atribuído a titulo de danos morais, deverá atender^aoscntenos de
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razoabilidade e proporcionalidade, além da capacidade econômica da
partes envolvidas, para que a medida não represente enriquecimento
ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da
conduta lesiva pelo seu causador. (TJMG; APCV 1.0145.11.043208-
8/001; Rei. Des. Luiz Artur Hilário; Mg. 10/09/2013: DJEMG
16/09/2013 )

Nesse passo, não merecem guarida as alegações da apelante. Por
conseguinte, resta incontroverso o acerto da decisão objurgada.

Destarte, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença em
todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides. Participaram dojulgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (relator),
juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o
Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, e a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento^a-Dra. Ana Cândida Espínola, promotora
de justiça convocada.

João Pessoa, 24 de março de 201
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Ricardo! Vital de Almeida
Juiz convocado/Relator


