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QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO  
Apelação Cível nº 0024462-77.2012.815.0011
Origem : 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Apelante : Valdete Evaristo de Melo
Advogado   : Valdete Evaristo de Melo – OAB/PB nº 19.259
Apelado : UNIMED Campina Grande – Cooperativa de Trabalho Médico
Advogado   : Ramona Porto Amorim Guedes – OAB/PB nº 12.255

APELAÇÃO.  AÇÃO DE  OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
IMPROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO  DA
PROMOVENTE.  SEGURADA COM  PATOLOGIA.
NECESSIDADE  DE  FISIOTERAPIA.  SESSÕES
EXCEDENTES  POR ANO  CONDICIONADAS  AO
PAGAMENTO  DO  PERCENTUAL  DE
COPARTICIPAÇÃO.  ABUSIVIDADE  NÃO
CONFIGURADA. PREVISÃO NO INSTRUMENTO
CONTRATUAL.  EQUILÍBRIO  FINANCEIRO
ENTRE  AS  PARTES.  PRINCÍPIO  DA  BOA  FÉ.
DANOS MORAIS.  INOCORRÊNCIA.  COBRANÇA
LEGÍTIMA  DE  COPARTICIPAÇÃO.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.
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-  Considerando  a  legitimidade  de  inserção  de
cláusula  de  coparticipação  em  plano  de  saúde  e
sendo necessária para garantir o equilíbrio financeiro
contratual,  a  ausência  de  seu  pagamento,  quando
devida, afronta a boa-fé que deve existir no contrato,
razão  pela  qual  entendo  pela  inexistência  de
qualquer abusividade na cobrança de tal exigência.

-  Sendo  legítima  a  cobrança  de  percentual  de
coparticipação em sessões de fisioterapia, excedentes
ao limite  estabelecido no termo contratual,  não há
que se falar em conduta passível de ser indenizada
moralmente,  haja  vista  a  inexistência  de  cláusula
abusiva.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo. 

Valdete  Evaristo  de  Melo ajuizou Ação  de
Obrigação  de  Fazer  c/c  Indenização  por  Danos  Morais, em  face  da  UNIMED
Campina Grande - Cooperativa de Trabalho Médico, objetivando a condenação da
promovida  em  danos  morais  e  a  continuidade  das  sessões  de  fisioterapia,
independente de limitações de qualquer espécie e sem ônus, haja vista ser portadora
de Esclerose Múltipla (G35 do CID10).

Às fls.  121/125,  o Juiz a quo julgou  improcedente a
pretensão exordial, consignando os seguintes termos:

Ex  positis,  atento  aos  princípios  gerais  de  direito
aplicáveis à espécie, e ao mais que dos autos consta,
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com fundamento  no art.  485,  inc.  I,  do  Código de
Processo  Civil,  e  normas  consumeristas,  JULGO
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
Condeno  ainda  a  parte  promovente  em  custas
judiciais e honorários advocatícios, estes últimos no
valor  de  R$  500,00,  os  quais  nos  termos  do  que
preceitua  o  art.  85,  do  CPC,  atentando-se  para  a
previsão do § 3º do art. 98, também do CPC.

Inconformada, a parte autora interpôs APELAÇÃO,
fls. 131/137, aduzindo, em síntese, ser portadora de patologia grave, necessitando de
continuidade das sessões de fisioterapia, sem qualquer tipo de limitação. Defende
que  a  cobrança  de  coparticipação  em  percentual  sobre  o  valor  do  tratamento  é
cláusula  abusiva,  porquanto  deve  ser  considerada  nula.  Ao  final,  requer  o
provimento do recurso com base no princípio da dignidade da pessoa humana.

 
Contrarrazões  apresentadas  pela  UNIMED

Campina Grande - Cooperativa de Trabalho Médico, fls.  140/181,  argumentando a
legitimidade da exigência de coparticipação nos contratos de plano de saúde, não
sendo, portanto, cláusula abusiva.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Compulsando  o  arcabouço  probatório,  verifica-se
que Valdete Evaristo de Melo é beneficiária de plano de saúde UNIVIDA BÁSICO,
desde  2002,  fls.  96/105,  junto  à  UNIMED  Campina  Grande -  Cooperativa  de
Trabalho Médico, e foi acometida por esclerose múltipla, necessitando de aplicações
cutâneas semanais e de sessões de fisioterapia, fls. 12 e 13.

Todavia, nos moldes contratuais estabelecidos pelas
partes,  foram asseguradas  20 (vinte)  sessões  de fisioterapia  por ano e,  caso  fosse
ultrapassado esse limite, as sessões excedentes seriam condicionadas ao pagamento
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de coparticipação no percentual de 20%, conforme cláusula 12.1.1, fl. 105.

Pois  bem.  Como  é  cediço,  a  relação  entre  os
segurados  e  as  seguradoras  de  plano  de  saúde  são  regidas  pela  legislação
consumerista, nos termos da Súmula nº 469 do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto,  nada  obstante  a  aplicação  das  normas
consumeristas  à  espécie,  cumpre  registrar  a  ausência  de  abusividade  no  caso
concreto,  isso  porque  é  legítima  a  contratação  de  plano  de  saúde,  com cláusula
estabelecendo coparticipação do segurado, consoante dispõe do art. 16, inciso VIII,
da Lei nº 9.656/98, in verbis:

Art.  16.  Dos  contratos,  regulamentos  ou condições

gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o

do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que
indiquem com clareza:
(...)
VIII  -  a  franquia,  os  limites  financeiros  ou  o
percentual  de  co-participação  do  consumidor  ou
beneficiário, contratualmente previstos nas despesas
com assistência médica, hospitalar e odontológica; 

Nessa senda, do contexto dos autos, detona-se que a
autora  contratou  o  plano  de  saúde,  anuindo com  a  cláusula  12.1.1,  fl.  105,
correspondente  a  coparticipação  em  caso de  serviços  excedentes à quantidade
prevista no contrato, como é hipótese das sessões de fisioterapia, as quais possuem o
limite anual de 20 sessões.

Diante  desse  panorama,  a  cláusula  impugnada
cumpriu os requisitos legais,  sendo clara e expressa, e  necessária para garantir  o
equilíbrio  financeiro  contratual,  porquanto  a  ausência  de  pagamento  da
coparticipação, quando devida, afronta a boa-fé que deve existir no contrato, razão
pela  qual  entendo  pela  inexistência  de  qualquer  abusividade  na  cobrança  de  tal
exigência no pacto firmado.
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Nesse  sentido,  colaciono  o  posicionamento  do
Superior Tribunal de Justiça acerca da temática abordada:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  PLANO  DE  SAÚDE.  CLÁUSULA
LIMITATIVA DO TEMPO DE INTERNAÇÃO PARA
TRATAMENTO  DE  TRANSTORNOS
PSIQUIÁTRICOS.  INCIDÊNCIA DO  CÓDIGO  DE
DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  SISTEMA  DE
COPARTICIPAÇÃO.  PREVISÃO  CONTRATUAL
CLARA  E  EXPRESSA.  LEGALIDADE.
ABUSIVIDADE.  INEXISTÊNCIA.  AGRAVO
IMPROVIDO.  1.  A  legislação  especial  admite  a
configuração  de  planos  de  saúde  com cláusula  de
copartipação, inclusive para todos os procedimentos
utilizados   (art.  16,  VIII,  do  CDC),  desde  que
contratados de forma clara e expressa. 2.  Atendido o
direito de informação, mediante a redação de forma
clara  e  expressa  da  cláusula  limitativa,  bem  como
mantido  o  equilíbrio  das  prestações  e
contraprestações,  não  há  que  se  cogitar  de
abusividade. Precedente. 3. Agravo regimental a que
se  nega  provimento.(AgRg  no  AgRg  no  AREsp
796.567/SP,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO
BELLIZZE,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
23/06/2016, DJe 30/06/2016)

E,

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO  RECURSO  ESPECIAL.  PLANO  DE  SAÚDE.
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SISTEMA  DE  COPARTICIPAÇÃO.  PREVISÃO
CONTRATUAL  CLARA  E  EXPRESSA.
ABUSIVIDADE.  INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES.  INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83
DO STJ.  AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,  DA SÚMULA Nº
282 DO STF. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO  CPC/73.  DECISÃO  MANTIDA.  1.  A
jurisprudência  desta  Corte  é  assente  de  que  a
legislação especial admite a configuração de planos
de  saúde  com  cláusula  de  copartipação,  inclusive
para todos os procedimentos utilizados (art. 16, VIII,
do  CDC),  desde  que  contratados  de  forma clara  e
expressa.  Logo,   atendido o direito de informação,
mediante  a  redação  de  forma  clara  e  expressa  da
cláusula limitativa, bem como mantido o equilíbrio
das  prestações  e  contraprestações,  não  há  que  se
cogitar de abusividade  (EDcl no AgRg no AREsp nº
665.631/RJ,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 4/9/2015). 2. Logo,   o
acórdão  de  origem  encontra-se  alinhado  com  a
jurisprudência  desta  Corte,  sendo  inafastável,  no
caso em tela,  a incidência da Súmula nº 83 do STJ,
aplicável também aos recursos especiais interpostos
pelas  alíneas  a  e  c  do  permissivo  constitucional,
segundo iterativa jurisprudência aqui dominante. 3.
No que se refere aos arts. 39, V, 47 e 51, IV e § 1º, II,
todos  do  CDC e  422  do  CPC/73,  verifica-se  que  o
conteúdo  normativo  desses  dispositivos  não  foi
objeto de debate no v. acórdão recorrido, carecendo,
portanto,  do  necessário  prequestionamento
viabilizador  do  recurso  especial,   requisito
indispensável  ao  acesso  às  instâncias  excepcionais.
Aplicável,  assim,  por  analogia, a Súmula nº 282 do
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STF.  4.   Não  sendo  a  linha  argumentativa
apresentada pela beneficiária capaz de evidenciar a
inadequação  dos  fundamentos  invocados  pela
decisão agravada,  o presente agravo não se revela
apto  a  alterar  o  conteúdo  do  julgado  impugnado,
devendo  ele  ser  integralmente  mantido  em  seus
próprios termos. 5. Inaplicabilidade das disposições
do  NCPC  neste  julgamento  ante  os  termos  do
Enunciado  nº  1  aprovado  pelo  Plenário  do  STJ  na
sessão  de  9/3/2016:  Aos  recursos  interpostos  com
fundamento  no CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6.  Agravo  interno  não  provido.  (AgInt  no  REsp
1415804/SP,  Rel.  Ministro  MOURA  RIBEIRO,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  17/05/2016,  DJe
23/05/2016)

De outra banda, não merece prosperar a alegação de
existência de danos morais, haja vista o plano de saúde ter agido no exercício regular
de seu direito, posto que a exigência de coparticipação não é considerada cláusula
abusiva,  razão  pela  qual  não  há  prática  de  conduta  passível  de  ser  indenizada
moralmente.

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO APELATÓRIO.

É o VOTO. 
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Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente),  Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 13 de dezembro de 2016 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
      Juiz de Direito Convocado 
                    Relator
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