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APELAÇÃO.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MORAIS.  PLANO  DE  SAÚDE.  CIRURGIA  PARA 
TRATAMENTO  DE  CÂNCER  NO  PULMÃO.  REALIZAÇÃO  EM 
CLÍNICA  NÃO  CREDENCIADA.  IMPOSSIBILIDADE  APENAS 
QUANDO  DISPONÍVEL  SERVIÇO  NA  REDE  INTEGRANTE  DO 
PLANO.  AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  NESTE  SENTIDO. 
ÔNUS  DA  OPERADORA  DO  PLANO  DE  SAÚDE.  CPC,  373,  II. 
DANOS MORAIS.  DANO IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO EM 
PRIMEIRO  GRAU.  PROPORCIONALIDADE.  MANUTENÇÃO. 
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

- “Firmou-se o entendimento de que os procedimentos cirúrgicos em 
hospitais  e/ou  por  médicos  não  integrantes  do  contrato  de  saúde 
somente  são  de  responsabilidade  do  plano  de  saúde  em  casos 
especiais,  como,  por  exemplo,  quando  inexiste  estabelecimento 
adequado  no  local  ou  quando  o  hospital  conveniado  ao  plano  de 
saúde se recusa a aceitar o paciente, ou, ainda, diante da emergência 
da internação”.1 Não logrando a parte ré demonstrar a existência de 
nosocômio  habilitado  para  realização  da  cirurgia  necessária  ao 
tratamento de saúde da parte autora, indevida a negativa de custeio 
para que outra instituição a realize.

- A indenização por danos morais pretende compensar a dor do lesado 
e constitui  um exemplo didático para a sociedade de que o direito 

1 TJ-PE; Rec 0053729-36.2013.8.17.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. José Raimundo dos Santos Costa; Julg. 02/12/2015; 
DJEPE 07/01/2016.



repugna  a  conduta  violadora,  porque  é  incumbência  do  Estado 
defender  e  resguardar  a  dignidade  humana.  Ao  mesmo  tempo, 
objetiva sancionar o causador do dano, inibindo-o e desestimulando-o 
em  relação  a  novas  condutas.  Diante  disso,  considerando  as 
particularidades do caso,  entendo que o quantum de danos  morais 
arbitrado na sentença objurgada, na órbita dos R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais),  é  adequado  e  razoável,  dado  que  não  importa  incremento 
patrimonial da vítima, mas busca a minoração da repercussão negativa 
do fato e um desestimulo à reincidência da apelante.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em  que  figuram  como 
partes as acima nominadas.

ACORDA a  4ª  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba,  por unanimidade, negar provimento à apelação e ao recurso 
adesivo, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 
269.

Relatório

Trata-se de  apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que 
julgou  procedentes  os  pedidos  formulados  na  ação  de  obrigação  de  fazer  cumulada  com 
indenização  por  danos  morais  proposta  contra  sentença  que  julgou  procedente  o  pedido 
formulado na ação de obrigação de  fazer proposta  por  Rozania  Toscano Luna Pereira  em 
desfavor da Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico.

Na sentença,  o  magistrado reconheceu o direito  da autora  em se  ver 
ressarcida  pelas  despesas  com  tratamento  cirúrgico,  condenando  a  ré  a  pagar  o  valor 
correspondente e a pagar indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil  
reais), além de custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 
valor da condenação.

Inconformada, recorre a Unimed João Pessoa aduzindo que somente está 
obrigada  a  custear  tratamento  de  saúde  a  seus  filiados  na  rede  credenciada,  não  sendo 
possível permitir que estes possam escolher livremente onde desejam ser tratados. Ressalta 
que não houve negativa indevida, mas apenas o condicionamento do custeio em nosocômio 
integrante da rede de atendimento, nos termos do item 10.1.1, do contrato.

Defende  que  o  tratamento  poderia  ser  realizado  em  qualquer 
estabelecimento credenciado,  garantindo o respeito  e  o  equilíbrio  econômico-financeiro  do 
contrato.  Assegura  que  não  há  nos  autos  nenhuma  indicação  médica  para  o  Hospital 
Português, parecer técnico-profissional que demonstre que a patologia que acomete a apelada, 
deva ser tratada obrigatoriamente naquele estabelecimento de saúde.

Afirma  que  embora  a  neoplasia  pulmonar  seja  uma  enfermidade 
relevante, não justifica a necessidade de realização de tratamento em hospital não credenciado 
à rede conveniada, tampouco o custeio em estabelecimento que trabalha com tabela própria.



Aduz que o caso se amolda à hipótese do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98,  
bem como não houve comprovação da emergência/urgência alegada, tampouco negativa de 
atendimento na rede credenciada.

Por  fim,  defende  a  ausência  de  ilícito  e,  por  consequência,  de  danos 
morais, além da desproporcionalidade do valor da indenização. Ao final, pede o provimento 
do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos, ou, acaso assim não 
entenda, pugna pela redução do valor da indenização.

De  outro  lado,  a  parte  autora  recorre  sustentando  a  necessidade  de 
majoração da indenização, apontando-a como insuficiente para reparar os danos causados. 
Pede, ao final, o provimento do recurso para aumentar o valor dos danos morais.

Intimados  ambos  os  litigantes,  apenas  a  autora  apresentou 
contrarrazões, pugnando pelo desprovimento da apelação.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, deixo 
de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do RITJPB c/c 
o art. 178 do CPC/2015.

É o que importa relatar. 

VOTO

Examino,  a  princípio,  o  recurso  apelatório  apresentado pela  Unimed 
João  Pessoa  –  Cooperativa  de  Trabalho  Médico.  As  razões  da  recorrente,  em  resumo,  se 
concentram na alegação de que em havendo disponibilidade do serviço na rede credenciada, 
não seria obrigada a custear procedimento cirúrgico em outro nosocômio. Além disso, afirma 
que não restou demonstrada a urgência na realização da cirurgia.

A controvérsia  devolvida  à  Corte  é  simples  e  não  merece  maiores 
ilações, cabendo ao colegiado definir se subsiste a responsabilidade da operadora de planos de 
saúde em custear o tratamento do recorrido em clínica não credenciada.

De início, registre-se que a recorrente não nega que tenha a obrigação de 
prestar a assistência, mas afirma que só pode fazê-lo em estabelecimento integrante de sua 
rede credenciada, que reputa plenamente habilitada para realizar o procedimento cirúrgico em 
iguais condições. Em que pese referida alegação, a recorrente não juntou aos autos qualquer 
documentação ou outro meio de prova capaz de dar sustentação a sua tese.

Note-se, por outro lado, que o documento encartado à fl. 30 revela que o 
Hospital Português possui estrutura adequada e uma unidade especializada nos cuidados de 
pacientes operados de Pulmão e Coração, proporcionando, segundo ali consignado, “maior 
segurança aos pacientes com mais rápida recuperação”, o que demonstra a necessidade de 
realização do procedimento naquele nosocômio.



Registre-se,  outrossim,  que  não  se  está  aqui  a  negar  o  direito  da 
recorrente em se recusar a custear tratamento em hospital não conveniado. O que se defende é 
que, na ausência de nosocômio ou clínica apta a dar ao paciente condições seguras e com 
razoável  grau de  similitude  de  equipamentos,  profissionais  e  técnicas,  se  afigura  possível 
autorizar o procedimento em hospital não conveniado.

Neste  particular,  inclusive,  reputa-se  nula  a  cláusula  contratual  que 
exclua  tal  possibilidade,  subtraindo  do  consumidor  a  chance  de  realizar  o  procedimento 
cirúrgico em hospital não credenciado quando inexistente (ou não demonstrada a existência) 
nosocômio capaz de atender à demanda.

Neste particular, exsurge que, à improcedência do pleito, como quer a 
recorrente,  afigura-se imprescindível  a  demonstração,  pela recorrente,  que possuía agentes 
credenciados para realizar o serviço pretendido e assegurado contratualmente. Tal raciocínio 
decorre da regra disposta no art. 373, II, do CPC, que estabelece caber ao réu a prova dos fatos 
impeditivos, modificativos ou extintivo do direito do autor, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor.

Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior2: 

“No  processo  civil,  onde  quase  sempre  predomina  o  princípio 
dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da 
parte,  assume especial  relevância  a  questão  pertinente  ao  ônus  da 
prova”. 

Com efeito, frise-se que referido ônus consiste na conduta processual 
exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há 
um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há 
um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os  
fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar 
através  da  tutela  jurisdicional.  Isto  porque,  segundo  máxima  antiga,  fato  alegado  e  não 
provado é o mesmo que fato inexistente.

No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, portanto, a “necessidade 
de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de 
ordem processual”.3

Também é apropriada a lição de Nelson Nery Júnior, para quem:

“O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao 
juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário 

2 in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 18ª  ed., Forense, 1999, p. 421.
3 apud, Kisch, p. 421.



àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu.”

A jurisprudência não destoa desse entendimento:

“ É pacífico na jurisprudência dos Tribunais que o Plano de Saúde 
tem o dever de ressarcir as despesas tidas pelo seu cliente quando não 
dispõe de profissionais que ofereçam "O MESMO TRATAMENTO" 
obtido fora da rede credenciada para a doença coberta pelo plano.”.4 

“Firmou-se o entendimento de que os procedimentos cirúrgicos em 
hospitais  e/ou  por  médicos  não  integrantes  do  contrato  de  saúde 
somente  são  de  responsabilidade  do  plano  de  saúde  em  casos 
especiais,  como,  por  exemplo,  quando  inexiste  estabelecimento 
adequado  no  local  ou  quando  o  hospital  conveniado  ao  plano  de 
saúde se recusa a aceitar o paciente, ou, ainda, diante da emergência 
da internação. 2. Ante à comprovação de inexistência de profissional 
habilitado na  rede  credenciada,  o  reembolso deve  ser  no valor  das 
notas  fiscais  apresentadas  pela  requerente  e  não  naqueles 
eventualmente constantes na tabela de referência da requerida. 3. Em 
consonância  com  a  jurisprudência  pacificada  do  STJ,  a  recusa 
indevida à cobertura médica enseja reparação a título de dano moral, 
uma vez que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no 
espírito  do  segurado,  já  combalido  pela  própria  doença.  4. 
Considerando as circunstâncias expostas,  o  valor  fixado a  título  de 
danos morais  atende aos limites razoáveis.  5.  Agravo improvido.  6. 
Decisão unânime”.5 

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  (ARTIGO  544  DO  CPC) 
AÇÃO  POSTULANDO  COBERTURA  FINANCEIRA  A 
TRATAMENTO  MÉDICO  REALIZADO  EM  HOSPITAL  NÃO 
CREDENCIADO  DO  PLANO  DE  SAÚDE.  DECISÃO 
MONOCRÁTICA  NEGANDO  PROVIMENTO  AO  RECLAMO, 
MANTIDA  A  INADMISSÃO  DO  RECURSO  ESPECIAL. 
INSURGÊNCIA  DO  CONSUMIDOR.  1.  Não  há  usurpação  de 
competência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  pela  corte  estadual 
quando  essa  examina  os  pressupostos  específicos  e  constitucionais 
relacionados ao mérito da controvérsia, a teor da Súmula nº 123 do 
STJ.  2.  Reembolso  de  despesas  efetuadas  por  usuário  do  plano  de 
saúde com internação em hospital não conveniado. Artigo 12, inciso 
VI,  da  Lei  nº  9.656/98.  Ressarcimento  admitido  apenas  em  casos 
excepcionais:  situação  de  urgência  ou  emergência,  inexistência  de 
estabelecimento  credenciado  no  local  e/ou  impossibilidade  de 
utilização  dos  serviços  próprios  da  operadora  em  razão  de  recusa 
injustificada,  entre  outros.  Acórdão  estadual  que,  com  base  nas 

4 TJPR - AC 656.938-0 – Relª Desª Rosana Amara Girardi Fachin – 9ª C. Cível – j. 24/06/2010 – DJ 427.
5 TJ-PE; Rec 0053729-36.2013.8.17.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. José Raimundo dos Santos Costa; Julg. 02/12/2015; 

DJEPE 07/01/2016.



circunstâncias fáticas dos autos, considerou não configurada qualquer 
uma das referidas hipóteses. Necessário reexame do contexto fático-
probatório  dos  autos  e  interpretação  das  cláusulas  do  contrato  de 
plano  de  saúde  para  suplantar  a  cognição  da  instância  ordinária. 
Incidência  das Súmulas nºs  5 e 7 desta corte.  3.  Agravo regimental 
desprovido”6. 

Ademais,  embora constitua,  em regra,  cirurgia  eletiva,  o  consumidor 
não pode ficar, indefinidamente, a mercê de uma solução ofertada pelo plano de saúde que, 
reitere-se,  embora  alegue  possuir  condições  de  realizar  o  procedimento,  não  logrou 
demonstrar tal fato.

Razoável  é  ressaltar,  inclusive,  que  a  recorrente  teve  todas  as 
oportunidades  de  demonstrar  que  seus  hospitais  estão  habilitados  a  realizar  a  cirurgia, 
chegando inclusive a recusar a produção de provas, quando intimada. Isto posto, não enxergo 
necessidade de reparos na sentença quanto ao referido aspecto.

No  que  toca  ao  pedido  de  exclusão  de  danos  morais,  o  STJ  tem 
posicionamento  consolidado  no  sentido  de  que,  nas  hipóteses  de  recusa  injustificada  de 
cobertura  de  plano de  saúde,  o  dano moral  é  do  tipo in re  ipsa,  sendo,  por  conseguinte, 
presumida a sua ocorrência.

No  caso,  impende  anotar,  que  além  da  negativa  inicial  na  via 
administrativa, mesmo após o deferimento da liminar a recorrente não fez o depósito do valor 
referente  à  cirurgia,  o  que  obrigou  a  recorrida  a  depositar  valor  superior  ao  previsto, 
totalizando R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Neste  contexto,  agravado  pela  seriedade  do  mal  e  do  procedimento 
cirúrgico para retirada de nódulo maligno no pulmão, é inegável o dano moral suportado,  
posto que presentes o ilícito, o dano e o nexo de causalidade que os une.

Assim, uma vez configurada a reprovabilidade da conduta negativa da 
entidade securitária recorrente, há de se proceder, no presente momento, ao exame dos danos 
supostamente ocasionados e sofridos pelo polo consumerista recorrido, partindo-se, pois, da 
avaliação dos prejuízos imateriais envolvidos.

Assim, quanto ao valor arbitrado a título de lesões imateriais, o Superior 
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 238.173, cuja relatoria coube ao Ministro Castro 
Filho, entendeu que  “não há critérios determinados e fixos para a quantificação do dano 
moral.  Recomendável  que  o  arbitramento  seja  feito  com  moderação  e  atendendo  às 
peculiaridades do caso concreto” (grifou-se).

Destarte,  a  indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada  mediante 
prudente arbítrio do juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade, observados a finalidade 
compensatória, a extensão do dano, bem como o grau de culpa. Simultaneamente, o valor não 
pode  ensejar  enriquecimento  sem  causa,  nem  pode  ser  ínfimo,  a  ponto  de  não  coibir  a 

6 STJ; AgRg-AREsp 725.251; Proc. 2015/0138190-2; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 11/12/2015



reincidência em conduta negligente.

Ou seja,  referida indenização pretende compensar a dor do lesado e 
constitui um exemplo didático para a sociedade de que o direito repugna a conduta violadora, 
porque é  incumbência  do Estado defender  e  resguardar  a  dignidade humana.  Ao mesmo 
tempo, objetiva sancionar o causador do dano, inibindo-o e desestimulando-o em relação a 
novas condutas.

Diante disso, considerando as particularidades do caso, entendo que o 
quantum de danos morais arbitrado na sentença objurgada, na órbita dos R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), é adequado e razoável, dado que não importa incremento patrimonial da vítima, mas 
busca  a  minoração  da  repercussão  negativa  do  fato  e  um  desestimulo  à  reincidência  da 
apelante.

Expostas  estas  razões,  nego  provimento  aos  recursos,  mantendo 
integralmente a sentença. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do 
voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. 
Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. Romero Marcelo 
da Fonseca Oliveira e o Exmo. Juiz Convocado Dr.  Gustavo Leite Urquiza (com jurisdição 
plena para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho).

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  José  Raimundo  de  Lima, 
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 12 de dezembro de 2016.

João Pessoa, 14 de dezembro de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


