
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0031980-70.2009.815.2001 — 16ª Vara Cível da Capital
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante : Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho e outros.
Advogado : Leidson Flamarion Torres Matos OAB/PB 13040 e outros
Apelado : Antônio Marcos da Costa Silva e Ana Girlene Gouveia Alves
Advogado : Adriano Paulo A de Melo OAB/PB 11561

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO INDENIZATÓRIA — NEGATIVA DE
REALIZAÇÃO  DE  CIRURGIA  PELO  PLANO  DE  SAÚDE  —
PROCEDÊNCIA  —  IRRESIGNAÇÃO  —  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  ATIVA —  ACOLHIMENTO  —  EXCLUSÃO  DO
PRIMEIRO  APELADO/DEMANDANTE  —-  MÉRITO  —  DOENÇA
GRAVE  —INDICAÇÃO  DE  REALIZAÇÃO  DE  CIRURGIA  —
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM HOSPITAL
NÃO CREDENCIADO PELA RECORRENTE — DANO MORAL —
ABUSIVIDADE  MANIFESTA  DA  CLÁUSULA  RESTRITIVA  DE
DIREITOS  —APLICAÇÃO  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR— REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO —
PROVIMENTO PARCIAL.

— Os consumidores não poderão ter sua vida e sua saúde expostos à perigo
ou dano (art. 6º , I da lei n° 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor) pela
seguradora.  Qualquer  conduta  que  desrespeite  os  direitos  básicos  do
consumidor será tida por abusiva e ilegal.

— A priori a não cobertura de um procedimento essencial ao tratamento da
moléstia da segurada afronta a finalidade básica do contrato, uma vez que o
seu fim é garantir a prestação de serviços médicos ao usuário.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em acolher a preliminar de ilegitimidade ativa, e, no mérito
da provimento parcial provimento ao recurso apelatório, nos termos do voto relator.

RELATÓRIO.

Cuida-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  Unimed  João  Pessoa  –
Cooperativa de Trabalho , em face da sentença de fls. 330/333, proferida pelo Juízo da 10ª Vara
Cível da Capital, nos autos da presente Ação de Indenização por Danos Morais.

Na sentença, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar a Unimed João Pessoa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
20.000,00  (vinte  mil  reais).  Condenou,  ainda,  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios,  no



percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Unimed João Pessoa, inicialmente suscita preliminar de ilegitimidade do
primeiro apelado (Antônio Marcos da Costa Silva), alegando que o mesmo não pode pleitear direito
alheio em nome próprio. No mérito pleiteia a reforma da decisão singular, afirmando em síntese,
que não houve recusa ao tratamento cirúrgico requerido, contudo, o local de realização da cirurgia
só poderia ser realizado em hospital conveniado. Discorre sobre a inexistência de danos morais e
sobre o quantum indenizatório, que reputa exacerbado, para, ao final, requerer o provimento do
recurso, a fim de que seja revista a sentença vergastada e julgada improcedente a demanda.

Contrarrazões às fls. 357/359.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de
fls. 366/370, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Voto.

Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa.

A Unimed João Pessoa, inicialmente suscita preliminar de ilegitimidade do
primeiro apelado (Antônio Marcos da Costa Silva), alegando que o mesmo não pode pleitear direito
alheio  em nome  próprio.  Assevera  que,  caso  haja  algum dano  a  ser  ressarcido,  este  deve  ser
direcionado apenas ao lesado do direito, que no caso seria a Sra. Ana Girlene e não o seu marido o
Sr. Antônio Marcos da Costa e Silva.

Assiste razão ao recorrente. É que de fato se há alguém a ser indenizado, seria
aquele que sofreu o dano, no caso em testilha a segurada. Corroborando com a tese aqui perfilhada,
o Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu:

RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  PLANO  DE  SAÚDE.
DESCUMPRIMENTO  CONTRATUAL.  INDENIZAÇÃO  POR  DANO
MORAL. CABIMENTO. 1. Negativa pela operadora de plano de saúde de
cobertura para colocação de stents. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é firme no sentido de que a recusa indevida ou injustificada, pela
operadora  de  plano  de  saúde,  em  autorizar  a  cobertura  financeira  de
tratamento médico,  a que esteja legal  ou contratualmente obrigada,  enseja
reparação a  título de dano moral.  3.  Precedentes  específicos  da terceira  e
quarta turma do STJ. 4. Direito à reparação restrito a segurada, como vítima
direta  do  ato  ilícito,  não  se  estendendo  a  terceiros  (marido).  5.  Recurso
Especial parcialmente provido. (STJ; REsp 1.407.526; Proc. 2013/0331781-
5; SC; Terceira Turma; Rei. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino; DJE 27/04/2015)

Por tais razões, acolho a preliminar para excluir do polo ativo o demandante
Antônio Marcos da Costa Silva.

Mérito
A autora assegurou que, embora seja usuária, do Plano de Saúde daUnimed

João Pessoa, necessitou realizar procedimento cirúrgico em decorrência de uma cardiopatia grave



denominada  anomalia  de  Ebstein.  Entretanto  com  o  agravamento  da  doença  o  médico  da
demandante a encaminhou para o Estado de São Paulo a fim de ser submetida a cirurgia de alta
complexidade pelo especialista Dr. José Pedro Silva, tendo a Unimed - João Pessoa se negado a
cobrir o referido procedimento, sob a justificativa de que a negativa da prestação de serviço naquele
momento se devia a uma tabela diferenciada.

O magistrado a quo, a seu turno, julgou parcialmente procedente o pedido
para condenar a Unimed João Pessoa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil  reais).  Condenou, ainda,  ao pagamento de honorários advocatícios,  no
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem. Cumpre destacar, inicialmente, estar a prestação dos serviços de
plano de saúde abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento exposto
na súmula 469 do STJ. Vejamos:

Súmula 469 - "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de
plano de saúde ".

A mencionada  Corte  Superior  já  decidiu  a  respeito  da  aplicabilidade  da
legislação consumerista aos contratos de plano de saúde. Confira-se:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
PLANO  DE  SAÚDE.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  PLANO  DE  SAÚDE.
RECOMENDAÇÃO  MÉDICA  DETRATAMENTO.  LIMITAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  ABUSIVIDADE  MANIFESTA  DA  CLÁUSULA
RESTRITIVA DE DIREITOS.  APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO  CONSUMIDOR.  INTERPRETAÇÃO  DE  CLÁUSULA  MAIS
FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SÚMULA 7/STJ. ART. 535 DO CPC.
AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO.  DECISÃO  MANTIDA.  1.Não  caracteriza
omissão quando o tribunal adota outro fundamento que não aquele defendido
pela parte. Destarte, não há que se falar em violação do art. 535, do Código
de Processo Civil, pois o tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes
ao  litígio,  afigurando-se  dispensável  que  venha  examinar  uma  a  uma  as
alegações  e  fundamentos  expendidos  pelas  partes.  2.  O  acolhimento  da
pretensão recursal  importaria  na alteração das  premissas  fático-probatórias
estabelecidas  pelo  acórdão  recorrido,  com  o  revolvimento  das  provas
carreadas aos autos, oque é vedado em sede de recurso especial, nos termos
do  enunciado  da  Súmula  7  do  STJ.  3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento.  (AgRg  no  AREsp  554.331/SP,  Rei.  Ministro  LUÍS  FELIPE
SALOMÃO, QUARTATURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 09/06/2015)

Como  bem pontuou  o  parecer  ministerial  (fl.143),  "A jurisprudência  tem
entendimento firmado no sentido de que o plano de saúde não pode interferir no tratamento do
usuário, cabendo apenas ao médico a decisão sobre qual método será utilizado".

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
APLICAÇÃO  DO  CDC  APENDICECTOMIA  REALIZADA  EM
HOSPITAL  NÃO  CONVENIADO  DO  PLANO  E  LOCALIZADO  EM
OUTRO  ESTADO.  SITUAÇÃO  EMERGENCIAL.  REEMBOLSO
INTEGRAL.  NEGATIVA  DE  COBERTURA.  GRAVIDADE  DA
SITUAÇÃO.  RECUSA  ILEGAL.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.



Restando  fartamente  comprovado  nos  autos  que  a  cirurgia  de
apendicectomia por videolaparoscopia era um procedimento de extrema
urgência  e  essencial  à  sobrevivência  da  autora,  considerando-se  a
gravidade do caso.Hícita é a negativa da empresa de assistência à saúde
em cobrir os gastos com tal procedimento, sob o fundamento de que foi
realizado fora da área de cobertura e em hospital não rnnveniado do
plano, não havendo que se falar em limitação do ressarcimento à tabela
de procedimentos do plano de saúde réu.A recusa da administradora de
plano de saúde em cobrir procedimento médico mostrou-se ilícita, sobretudo
quando inexistente na contratação exclusão específica a justificar a negativa,
sendo presumíveis os danos morais causados à paciente, que se encontrava
em risco de morte, vendo agravada sua situação de aflição psicológica e de
angústia.  A reparação dos danos morais deve se dar em valor suficiente e
adequado para compensação dos prejuízos vivenciados, desestimulando-se,
por  outro  lado,  a  prática  reiterada  da  conduta  lesiva  pelo  ofensor.  V.V.p.
MEROS  ABORRECIMENTOS.  DANOS  MORAIS  NÃO
CONFIGURADOS.  ÔNUS  DA  SUCUMBÊNCIA.  DIVISÃO  JUSTA  E
APROPRIADA. O mero transtorno ou aborrecimento, por si só e ainda que
de proporção significativa, não é capaz de ensejar a configuração do dano
moral. A atitude do plano de saúde, que se nega à cobertura de procedimento
necessário à saúde da segurada, não é capaz de dar ensejo à configuração de
um legítimo dano moral. Tendo a divisão dos ônus da sucumbência se dado
em conformidade com o decaimento sofrido por cada uma das partes e não
tendo havido a sucumbência mínima por nenhuma delas, a ponto de autorizar
a reversão integral dos ônus para a outra,  inaplicável o art.  21 do CPC e
injustificável a redistribuição pretendida. (TJMG; APCV 1.0024.11.124833-
2/002; Rei. Des. Arnaldo Maciel; Julg. 09/07/2013; DJEMG 15/07/2013)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  INEXISTÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  AO
ART.  535  DO  CPC  PLANO  DE  SAÚDE.  ATENDIMENTO  DE
URGÊNCIA.  RECUSA.  CIRURGIA  REALIZADA  EM
ESTABELECIMENTO NÃO INTEGRANTE DE REDE CREDENCIADA.
REEMBOLSO  DE  VALORES.  POSSIBILIDADE.  DANO  MORAL.
REVISÃO  DA  CONCLUSÃO  DA  CORTE  LOCAL.  REEXAME  DE
MATÉRIA  FÁTICA  REDUÇÃO  DO  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.
SÚMULAS  284/STF  E  07/STJ.  DECISÃO  MANTIDA  POR  SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg  no  AREsp  454.882/RO,  Rei.  Ministro  PAULO  DE  TARSO
SANSEVERINO,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  17/03/2015,  DJe
24/03/2015)

RECURSO  ESPECIAL.  PLANO  DE  SAÚDE.  NEGATIVA  DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 469 DO STJ.
SISTEMA  DE  LIVRE  ESCOLHA.  DEFICIÊNCIA  DO  DEVER  DE
INFORMAÇÃO QUANTO AO LIMITE DE REEMBOLSO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.  DESPESAS COM PERNOITE NO
HOSPITAL E COM INSTRUMENTADORA. RECUSA DE REEMBOLSO.
ABUSIVIDADE. 1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao art.
535 do CPC quando o Tribunal a quo se pronuncia, de forma motivada e
suficiente,  sobre  os  pontos  relevantes  e  necessários  ao  deslinde  da



controvérsia. 2. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos
de plano de saúde" (Súmula n. 469/STJ). 3. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do
STJ quando o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a
interpretação de cláusulas contratuais e a análise dos elementos probatórios
produzidos  ao  longo  da  demanda.  4.  A definição  quanto  ao  tempo  de
internação do paciente e dos meios e recursos necessários ao seu tratamento
cabe ao médico que o assiste, e não ao plano de saúde. Assim, é abusiva a
recusa do reembolso do pernoite no hospital após a cirurgia, bem como da
instrumentadora  que  acompanhou  o  procedimento.  5.  Recurso  especial
parcialmente  conhecido  e  provido  em  parte.  (REsp  1458886/SP,  Rei.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 03/03/2015, DJe 09/03/2015)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
PLANO  DE  SAÚDE.  CIRURGIA  REALIZADA  EM
ESTABELECIMENTO não  INTEGRANTE DE REDE CREDENCIADA.
URGÊNCIA.  REEMBOLSO  DE  VALORES.  POSSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL não PROVIDO. 1.Alterar
a  conclusão  da  Corte  local,  acerca  da  possibilidade  do  reembolso  das
despesas médicas arcadas pelo recorrido em atendimento de urgência fora da
rede  credenciada,  demandaria  reexame  do  acervo  fático-probatório  e
interpretação de cláusulas contratuais, oque atrai a incidência das Súmulas
5e7/STJ, impedindo o conhecimento do
recurso. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 318.143/SP,
Rei.  Ministro  LUÍS FELIPE SALOMÃO, QUARTATURMA, julgado em
20/06/2013, DJe 28/06/2013)

Ora, é evidente que, ao contratar um Plano Privado de Assistência Médico-
Hospitalar, o consumidor tem a legítima expectativa de que, caso venha a ser
acometido de alguma enfermidade, a empresa contratada arcará com todos os
custos necessários ao restabelecimento de sua saúde da melhor e mais rápida
maneira.

In casu, a apelada necessitava realizar tratamento cirúrgico de urgência para
corrigir cardiopatia grave denominada de anomalia de Ebstein, haja vista seu quadro clínico ter
piorado, conforme atesta os documentos juntados ao caderno processual às fls.72/73.

Ademais, no que pese a recorrente ter afirmado que possuía estrutura no seu
hospital para realização da mesma cirurgia realizada pela apelada no centro médico de São Paulo,
não se incumbiu de demonstrar o referido fato alegado, não podendo tal a sssertiva ser tomada
como verdeira, já que tal ônus cabia a demandada/apelante.

Dessa forma, agiu acertadamente o juízo a quo quando julgou procedente o
pedido inicial.

Do Pedido de Redução de Danos Morais

No que atina ao dano moral, sabe-se que este tem o objetivo de representar
para a vítima uma satisfação moral, uma compensação pelo dano subjetivo e, também, desestimular
o ofensor da prática futura de atos semelhantes. 

Uma  vez  caracterizado  o  ato  ilícito  por  parte  do  promovido,  resta



caracterizada a sua responsabilidade extrapatrimonial, sendo devido assim a indenização por danos
morais ao autor,  em face da violação a direito da personalidade,  conforme asseguram o art.  5º,
incisos V e X, da Carta Magna e art. 186 do Código Civil.

 
Com  efeito,  atento  às  circunstâncias  do  caso  concreto,  entendo  que  a

indenização fixada na sentença em análise, a título de indenização pelos danos morais sofridos pelo
apelado, no caso R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se excessiva eis que não se coaduna com a
realidade posta nos autos. 

Por  tais  razões,  apreciando  o  constrangimento  experimentado  e  a
repercussão do ato ilícito, reduzo o quantum indenizatório para a importância de R$ 10.000,00 (dez
mil reais). 

Feitas  estas  considerações,  acolho  a  preliminar  de  ilegitimidade  ativa
suscitada pelo recorrente, para excluir do polo ativo o primeiro recorrido (Antônio Marcos da Costa
Silva),  e,  no mérito,  DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, tão somente para reduzir  o
quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se a sentença objurgada nos
seus demais termos.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Des.  José  Aurélio  da  Cruz.  Participaram  do
julgamento, o Exmo. Dr. Marcos William de Oliveira, Juiz Convocado para substituir Exmo. Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides , o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, a Exma. Desª. Maria das
Graças Morais Guedes. Presente ao julgamento o Exmo Dra. Ana Cândida Espínola, Promotora de
Justiça Convocada.

João Pessoa, 09 de junho de 2016

Dr. Marcos William de Oliveira
Relator
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À Douta Revisão.

João Pessoa, 30 novembro de 2015.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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