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ESPECIALIDADES  COBERTAS PELO PLANO.  PREVISÃO CONTRATUAL
DA  NÃO  COBERTURA  DE  IMPLANTES  E  DO  FORNECIMENTO  DE
ÓRTESES.  AUSÊNCIA  DE  REFERÊNCIA  A  CIRURGIA  VASCULAR  OU
CARDIOVASCULAR.  CLÁUSULAS  CONFLITANTES  E  OMISSAS.
RELAÇÃO  DE  CONSUMO.  INTERPRETAÇÃO  MAIS  FAVORÁVEL  AO
CONSUMIDOR. CUSTEIO DAS ÓRTESES NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO
DAS ESPECIALIDADES CONTRATADAS. RECUSA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE
PROVA  DA  OCORRÊNCIA  DE  DESEQUILÍBRIO  CONTRATUAL.  DANO
MORAL.  INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL (R$  8.000,00).
EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E
DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA DESDE
A  CITAÇÃO  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA  DESDE  O  ARBITRAMENTO.
DESPROVIMENTO.

1. “Em se tratando de decisões liminares ou antecipatórias da tutela [prolatadas sob
a égide do CPC/1973], o agravo contra elas interposto deve ser, obrigatoriamente,
de instrumento” (STJ,  RMS 31.445/AL, Rel.  Ministra Nancy Andrighi,  Terceira
Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 03/02/2012).

2. Não há nulidade na sentença que julgou procedente o pedido não com base na
insuficiência  de provas,  mas na abusividade de cláusula contratual,  embora sem
facultar ao réu a produção de provas dos fatos por ele alegados na contestação.

3. A observância do dever de congruência entre a sentença e as alegações das partes
impõe que o pedido seja interpretado em consonância com a pretensão deduzida na
petição inicial como um todo. Inteligência dos arts. 128 e 460 do CPC/1973 e 141 e
492 do CPC/2015.

4. O CDC não veda todas as modalidades de intervenção de terceiros nas demandas
fundadas em relação de consumo, restringindo-se a vedação contida no seu art. 88 à
denunciação da lide, não havendo óbice ao uso da nomeação à autoria.

5.  O  usuário  de  plano  de  saúde  coletivo  tem  legitimidade  para  ajuizar
individualmente  ação  contra  a  operadora  pretendendo  discutir  a  validade  de
cláusulas  do  contrato,  não  sendo empecilho  o  fato  de  a  contratação  haver  sido
intermediada por estipulante. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6.  O prazo prescricional  aplicável  às  demandas em que se pleiteiam revisão de
cláusula abusiva em contratos de plano de saúde é de dez anos, ex vi do art. 205 do
Código Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

7.  Não  é  possível  a  exclusão,  em  contratos  de  plano  de  saúde,  mesmo  que
expressamente, do fornecimento de próteses, órteses e demais materiais necessários
à realização de procedimentos e tratamentos cobertos pelos serviços contratados.

8. A negativa indevida da operadora de plano de saúde gera direito à indenização
por dano moral,  posto que agrava a situação daquele que se encontra em abalo
psicológico e com a saúde debilitada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

9. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora e
da  correção  monetária  incide,  respectivamente,  nas  datas  da  citação  e  do
arbitramento.



VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível  n.º  0014900-49.2009.8.15.0011,  na  Ação  Declaratória  de  Nulidade  de
Cláusula  Contratual  c/c  Cominatória  e  Indenização  por  Danos  Morais  em  que
figuram como Apelante UNIMED Campina Grande – Cooperativa de Trabalho
Médico Ltda. e como Apelada Joseni Pereira de Lima.

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

VOTO.

A  UNIMED  Campina  Grande  –  Cooperativa  de  Trabalho  Médico
Ltda. interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 5.ª Vara Cível
da Comarca de Campina Grande, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de
Cláusula Contratual c/c Cominatória e Indenização por Danos Morais em face dela
ajuizada  por  Joseni  Pereira  de  Lima,  f.  119/125,  que,  após  indeferir  o
requerimento de nomeação à autoria da estipulante do plano de saúde coletivo de
que a Autora é beneficiária, por entender não ser cabível intervenção de terceiros
em demandas fundadas em relação de consumo, julgou procedente o pedido para
declarar a abusividade da cláusula contratual que excluiu da cobertura o custeio de
órtese referente a procedimento cirúrgico abrangido pelo contrato e para condená-la
a pagar à Apelada, R$ 8.000,00, a título de reparação pelo dano moral, com juros de
mora de 1% ao mês, desde o fato danoso, e correção monetária na forma da Súmula
n.º  43  do Superior  Tribunal  de  Justiça,  ao  fundamento  de  que  apenas  próteses,
órteses  e  acessórios  não  relacionados  a  ato  cirúrgico  abrangido  pela  cobertura
podem ser  excluídos  do contrato e  de que  é  vedada a  negativa de atendimento
médico que seja indispensável à manutenção da saúde do usuário, condenando-a,
ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20%
sobre o valor da condenação, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela.

Em suas razões, f. 128/130, requereu, preliminarmente, o conhecimento do
Agravo  Retido  de  f.  57/64,  por  ela  manejado  contra  a  Decisão  que  deferiu  o
requerimento  de  antecipação  dos  efeitos  da  tutela,  f.  16/19,  sustentando  a
inobservância dos pressupostos estabelecidos pelo art. 273 do Código de Processo
Civil  de  1973,  ao argumento de que se trata  de procedimento eletivo e  não de
urgência ou de emergência, e que a Apelada é beneficiária da gratuidade da justiça,
o que inviabilizará, no seu dizer, a reversibilidade da decisão liminar, afastando,
consequentemente, a incidência do § 2.º do referido art. 273 sem observância da
cláusula de reserva de plenário, em ofensa à Súmula Vinculante n.º 10.

Sustentou  a  nulidade  da  Sentença  por  cerceamento  de  defesa,  ante  a
suposta inversão do ônus da prova, por inobservância do dever de congruência com
a petição inicial, em razão de não haver, segundo seus argumentos, pedido expresso
de anulação da cláusula contratual em análise, e por indeferimento do seu pleito de
nomeação à autoria, argumentando que a vedação contida no art. 88 do Código de
Defesa do Consumidor é voltada,  especificamente,  para a denunciação da lide e
aplicável apenas nos casos de incidência do art. 13 desse Código.

Arguiu a  preliminar  de ilegitimidade ativa,  alegando que o contrato foi



celebrado pelo  empregador  da Apelada,  que,  de acordo com suas  afirmações,  é
quem  custeia  as  mensalidades,  e  arguiu,  também,  a  prejudicial  de  mérito  de
prescrição, invocando a aplicação do art. 178, § 6.º, II, do Código Civil de 1916.

No mérito, defendeu a inaplicabilidade da Lei Federal n.º 9.656/1998, ante
o disposto no seu art. 35, que veda a aplicação retroativa, e do Código de Defesa do
Consumidor, por não haver, no seu dizer, relação de consumo.

Afirmou que a Apelada não comprovou que é quem paga as mensalidades
e que houve recusa ao custeio do procedimento, com os materiais necessários, e
sustentou a validade da cláusula que prevê a exclusão da cobertura de próteses e
órteses,  alegando  que  a  anulação  dessa  previsão  gerará  onerosidade  excessiva,
sendo, por essa razão, vedada pelo art. 478 do Código Civil de 2002.

Argumentou que não há prova de que o material pleiteado é indispensável
para a realização do ato cirúrgico e que a angioplastia não é cirurgia.

Arrazoou  que,  ainda  que  se  considere  ilícita  sua  conduta,  a  violação
contratual não é suficiente para configurar dano moral.

Requereu,  por fim, a anulação da Sentença ou sua reforma,  para que o
pedido seja julgado improcedente, ou, alternativamente, a minoração do valor da
indenização do dano moral para R$ 2.000,00 e a fixação do Julgado como o termo
inicial dos juros e da correção monetária.

Intimada, f. 205, a Apelada não apresentou contrarrazões, f. 206.

A Procuradoria de Justiça, f. 220/222, não se manifestou sobre o mérito,
por entender que não se configuraram quaisquer das hipóteses do art. 82, incisos I a
III, do CPC/1973, vigente à época da elaboração do Parecer.

É o Relatório.

A Apelação é tempestiva, f. 126, e o preparo foi recolhido, f. 131, pelo
que, presentes os demais requisitos de admissibilidade, dela conheço.

A decisão antecipatória dos efeitos da tutela, f. 16/19, foi prolatada sob a
égide do Código de Processo Civil de 1973 e, portanto, deveria ter sido impugnada
por meio de agravo de instrumento, ante o disposto no art. 522 daquele Código1, em
razão de ser suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação.

Interposto o agravo na forma retida, não há mais utilidade em se analisar,
na  fase  atual,  se  deveria  ou  não  ter  sido  concedida,  liminarmente,  a  medida
antecipatória, posto que está em discussão o juízo final de mérito2.

1 Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na forma retida,
salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem
como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida,
quando será admitida a sua interposição por instrumento.

2 PROCESSO  CIVIL.  CONVERSÃO  DE  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  EM  RETIDO.
RECURSO  TIRADO  CONTRA  DECISÃO  EM  SEDE  DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.
PROCESSAMENTO.  NECESSIDADE.  1.  Em  se  tratando  de  decisões  liminares  ou
antecipatórias  da  tutela,  o  agravo  contra  elas  interposto  deve  ser,  obrigatoriamente,  de
instrumento. Dada a urgência dessas medidas e os sensíveis efeitos produzidos na esfera de direitos



Tratando-se,  pois,  de  instrumento  inadequado,  e  considerando  que  a
Sentença confirmou a antecipação dos efeitos da tutela, devendo tal  capítulo ser
objeto de análise na Apelação, não conheço do Agravo Retido.

Passo ao julgamento da Apelação.

Não assiste razão à Apelante quanto à alegada nulidade da Sentença por
cerceamento  de  defesa,  por  inocorrência  de  congruência  do  julgamento  com  o
pedido e por equivocado indeferimento da nomeação à autoria.

Embora o Juízo tenha feito referência, na Sentença, à inversão do ônus da
prova,  extrai-se  da  interpretação  da  fundamentação  que  o  pedido  foi  julgado
procedente  com  base  na  nulidade  da  cláusula  contratual  e  não  em  razão  de
insuficiência da prova de quaisquer dos fatos alegados pela Apelante.

Não houve, portanto, de fato, inversão do ônus da prova.

Por outro lado, para correta aplicação dos arts. 128 e 460 do CPC/19733,
que estabeleciam o dever de congruência entre a sentença e as alegações das partes,
previsto nos arts. 141 e 492 do novo Código4, o pedido deve ser interpretado em
consonância com a pretensão deduzida na petição inicial como um todo5.

e interesses das partes, não haveria interesse em se aguardar o julgamento da apelação. 2. Recurso
ordinário provido (STJ, RMS 31.445/AL, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em 06/12/2011, DJe 03/02/2012).

3 Art.  128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi  proposta,  sendo-lhe defeso conhecer de
questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.

Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem
como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
Parágrafo único. A sentença deve ser certa, ainda quando decida relação jurídica condicional.

4 Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de
questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a
parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A
decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

5 ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.  AÇÃO CIVIL  PÚBLICA.  IMÓVEL TOMBADO,  QUE INTEGRA O
PATRIMÔNIO  HISTÓRICO-CULTURAL  DO  MUNICÍPIO  DO  RIO  DE  JANEIRO.
CONDENAÇÃO  NA  APRESENTAÇÃO  DE  PROJETO  DE RECUPERAÇÃO  DO  IMÓVEL,
APROVADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA  EXTRA PETITA.
INOCORRÊNCIA.  MERA  CONSEQUÊNCIA  LÓGICA  DO  JULGADO.  AGRAVO
REGIMENTAL  IMPROVIDO.  I.  Consoante  a  jurisprudência  consolidada  nesta  Corte,  o
provimento judicial está submetido não apenas ao pedido formulado na exordial, mas também à
causa de pedir, que é delimitada pelas circunstâncias narradas na peça inicial. Com efeito, não há
julgamento extra petita, quando a decisão representa mera consequência lógica do julgado, estando
seus contornos dentro dos limites da prestação jurisdicional. […] II. Com efeito, esta Corte firmou
entendimento no sentido de que “não ocorre julgamento  ultra petita se  o Tribunal local  decide
questão  que  é  reflexo  do  pedido  na  exordial.  O  pleito  inicial  deve  ser  interpretado  em
consonância  com  a  pretensão  deduzida  na  exordial  como  um  todo,  sendo  certo  que  o
acolhimento  da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática  da  peça  inicial  não
implica julgamento   extra petita” […] (STJ, AgRg no AREsp 789.117/RJ, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 03/03/2016, DJe 16/03/2016).



No caso, em que pese não haver pedido expresso de anulação de cláusula
contratual, a Apelada deu à demanda o título de Ação Declaratória de Nulidade de
Cláusula  Contratual  e  teceu  argumentos  sustentando  a  nulidade  da  exclusão  da
cobertura de órteses e próteses, requerendo o fornecimento desses materiais.

Conclui-se, então, que a declaração de nulidade da cláusula em análise é
uma decorrência lógica da pretensão veiculada na Exordial.

A nomeação à autoria, por fim, foi postulada com fundamento na suposta
ilegitimidade da Apelada, pelo que deve essa questão ser apreciada em conjunto
com a preliminar de ilegitimidade ativa.

O Código de Defesa do Consumidor não veda todas as modalidades de
intervenção  de  terceiros  nas  demandas  fundadas  em  relação  de  consumo,
restringindo-se a vedação contida no seu art. 88 à denunciação da lide.

Não há óbice ao uso da nomeação à autoria, o que significa que, em razão
de ter  sido esse  o  fundamento  do indeferimento  da intervenção pretendida  pela
Apelante, há equívoco na Sentença nesse ponto.

A nomeação à autoria, disciplinada pelos arts. 62 a 69 do CPC/1973, que
não encontram correspondentes no atual Código, era modalidade de intervenção de
terceiros que tinha como finalidade corrigir vício de legitimidade ad causam.

No caso em análise, porém, não há equívoco na composição do polo ativo.

O Superior Tribunal de Justiça entende que o usuário de plano de saúde
coletivo tem legitimidade para ajuizar,  individualmente,  ação contra a operadora
pretendendo discutir a validade de cláusulas do contrato, não sendo empecilho o
fato de a contratação haver sido intermediada por estipulante6.

6 RECURSO  ESPECIAL.  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  PLANO  DE  SAÚDE  COLETIVO.
AÇÃO  REVISIONAL.  VALIDADE  DE  CLÁUSULA  CONTRATUAL.  REAJUSTE  DE
MENSALIDADES.  USUÁRIO.  LEGITIMIDADE  ATIVA  AD  CAUSAM.  NATUREZA
JURÍDICA  DA  RELAÇÃO  CONTRATUAL  COM  A  OPERADORA.  ESTIPULAÇÃO  EM
FAVOR DE TERCEIRO. INTERESSE JURIDICAMENTE PROTEGIDO. DEMONSTRAÇÃO.
DESTINATÁRIO  FINAL  DOS  SERVIÇOS  DE  ASSISTÊNCIA  À  SAÚDE.  1.  Discute-se  a
legitimidade ativa ad causam do usuário de plano de saúde coletivo para postular contra a operadora
a revisão judicial de cláusulas contratuais. 2. […] 4. No plano de saúde coletivo, o vínculo jurídico
formado entre a operadora e o grupo de usuários caracteriza-se como uma estipulação em favor de
terceiro. Por seu turno, a relação havida entre a operadora e o estipulante é similar a um contrato por
conta de terceiro. Já para os usuários, o estipulante é apenas um intermediário, um mandatário, não
representando a  operadora  de  plano  de  saúde.  5.  Na estipulação  em favor  de  terceiro,  tanto  o
estipulante  (promissário)  quanto  o  beneficiário  podem  exigir  do  promitente  (ou  prestador  de
serviço)  o  cumprimento  da  obrigação  (art.  436,  parágrafo  único,  do  CC).  Assim,  na  fase  de
execução contratual, o terceiro (beneficiário) passa a ser também credor do promitente. […] 7.  O
usuário de plano de saúde coletivo tem legitimidade ativa para ajuizar individualmente ação
contra a operadora pretendendo discutir a validade de cláusulas do contrato , a exemplo do
critério  de reajuste das  mensalidades,  não sendo empecilho o fato de a contratação ter sido
intermediada por estipulante. 8. Recurso especial provido (STJ, REsp 1510697/SP, Rel. Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

AGRAVO REGIMENTAL.  AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPROVANTES DE PREPARO ILEGÍVEIS. FALHA NA DIGITALIZAÇÃO NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. […] 2. O empregador, enquanto estipulante no contrato de plano de
saúde em grupo,  atua como mero  mandatário,  não possuindo legitimidade para  integrar  o  polo



A  Apelada  afirmou,  na  Inicial,  que  é  beneficiária  de  plano  de  saúde
coletivo fornecido pela  Unimed Campina Grande, pelo que,  considerando que a
legitimidade  ad  causam deve  ser  analisada  à  luz  das  afirmações  deduzidas  na
petição inicial7, está presente a necessária pertinência subjetiva da ação.

Impõe-se, assim, ainda que por fundamentos diversos, a manutenção do
indeferimento da nomeação à autoria.

Por essas razões, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa e as demais
arguições de nulidade da Sentença.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que o prazo prescricional aplicável
às demandas em que se pleiteia revisão de cláusula abusiva em contratos de plano
de saúde é de dez anos, ex vi do art. 205 do Código Civil8. 

O contrato de plano de saúde, ainda consoante firme entendimento do STJ,
caracteriza obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo, e, assim
sendo, submete-se às normas supervenientes.

No caso, embora o contrato tenha sido celebrado em 1989, o fato que deu
causa  ao  ajuizamento  da  Ação –  a  suposta  recusa  da  Operadora  em custear  as

passivo da lide nos casos de pedido de manutenção do plano de saúde após a aposentadoria ante a
previsão  do  art.  31  da  Lei  n.  9.656/98.  3.  Agravo  regimental  provido  (STJ,  AgRg no  AREsp
205.121/SP, Rel.  Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
08/03/2016, DJe 14/03/2016).

7 RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE PROMESSAS DE
COMPRA E VENDA E DE PERMUTA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC.
OMISSÃO  INEXISTENTE.  REFORMA  DO  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.  INTERESSE
PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. APLICABILIDADE DA
TEORIA DA ASSERÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE
DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
NÃO  PROVIDO.  […]  2.  As  condições  da  ação,  dentre  elas  o  interesse  processual  e  a
legitimidade ativa,  definem-se  da  narrativa  formulada  inicial,  não  da  análise  do  mérito  da
demanda (teoria da asserção), razão pela qual não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se
aprofundar  no  exame de  tais  preliminares.  […]  (STJ,  REsp  1561498/RJ,  Rel.  Ministro  Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016).

8 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  CIVIL.  AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  DIREITOS  INDIVIDUAIS  HOMOGÊNEOS.  AÇÃO
REVISIONAL.  PLANO  DE  SAÚDE.  REAJUSTE.  MUDANÇA  DE  FAIXA  ETÁRIA.
PRESCRIÇÃO DECENAL. SÚMULA N° 83/STJ. 1. O prazo prescricional de demanda em que
se busca a revisão de cláusula contratual de plano de saúde é de 10 (dez) anos, nos termos do
art. 205 do Código Civil. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido (STJ,
AgRg no AREsp 559.288/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em 08/03/2016, DJe 14/03/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO  AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  PLANO DE SAÚDE.
CLÁUSULA ABUSIVA. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. PRESCRIÇÃO. DECENAL. ART. 205
DO  CC.  PRECEDENTES.  INCIDÊNCIA.  SÚMULA  83/STJ.  ABUSIVIDADE VERIFICADA.
REVISÃO  DO  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULAS  5  E  7  DO  STJ.  AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.  O prazo prescricional aplicável em hipóteses em que se
discute a abusividade de cláusula contratual, considerando-se a subsidiariedade do Código Civil
às relações de consumo, é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Diploma Civil. Precedentes.
Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. […] (STJ, AgRg no AREsp 295.193/MG, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 01/03/2016).



órteses necessárias à angioplastia – ocorreu sob a vigência do Código Civil de 2002,
em abril de 2009, f. 22/24-v, incidindo, portanto, o disposto no referido art. 205, ao
passo que a ação foi ajuizada em 1.º de julho de 2009, pelo que a pretensão da
Apelada não está extinta.

Rejeito, pois, a prejudicial de mérito de prescrição.

Passo ao mérito.

Nos termos da Súmula n.º 469 do Superior Tribunal de Justiça9, o Código
de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde.

Embora a Lei n.º 9.656/1998, que dispõe sobre planos e seguros de saúde,
não retroaja aos contratos celebrados antes de sua vigência, a análise da abusividade
das cláusulas dessas avenças, em virtude da natureza de contrato de trato sucessivo,
deve ser feita à luz do Código de Defesa do Consumidor.10

Nessa linha de raciocínio, o STJ firmou o entendimento de que é nula, nos
termos do art. 51,  caput,  IV, e § 1.º, II, do Código de Defesa do Consumidor11, a
cláusula  que,  em contrato  de plano de saúde,  exclui  o  fornecimento de órteses,
próteses e outros materiais diretamente ligados a serviços garantidos ao usuário12,

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

10 AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PLANO  DE  SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Tendo a
seguradora negado a cobertura do procedimento solicitado pelo segurado, é cabível a indenização
por danos morais.  2. É abusiva,  mesmo nos contratos celebrados antes da Lei n.  9.656/1998, a
cláusula contratual que exclui da cobertura tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do
segurado. 3. Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no AREsp 367.905/DF, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE LEI 9.656/98,
ART.  35.  CONTRATOS  ANTERIORES.  NÃO.  INCIDÊNCIA.  CLÁUSULA  ABUSIVA.
RECONHECIMENTO.  POSSIBILIDADE.  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
VIOLAÇÃO  AO ART.  535.  NÃO  OCORRÊNCIA.  1.  […]  2.  As  regras  estabelecidas  na  Lei
9.656/98  restringem-se  aos  contratos  de  plano  de  saúde  celebrados  após  sua  vigência,  mas  a
abusividade de cláusula contratual  prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser
aferida com base no Código de Defesa do Consumidor. […] (STJ, AgRg no Ag 1214119/RS, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015).

11 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento
de produtos e serviços que: […] IV – Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade; […] § 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: […] II – Restringe
direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu
objeto ou equilíbrio contratual;...

12 AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO.  PLANO DE SAÚDE.  1.  COLOCAÇÃO DE  STENT.  RECUSA INDEVIDA.
ABUSIVIDADE  RECONHECIDA  PELO  ACÓRDÃO  RECORRIDO.  2.  DANO  MORAL.
REVISÃO  DO  VALOR  ESTABELECIDO  NA  ORIGEM.  NECESSIDADE  DE  REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.  SÚMULA  7/STJ.  3.  AGRAVO  IMPROVIDO.  1.  É  pacífico  o
entendimento desta Corte de que: é “abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de
saúde o custeio de prótese em procedimento cirúrgico coberto pelo plano e necessária ao pleno
restabelecimento da saúde do segurado, sendo indiferente, para tanto, se referido material é ou não
importado” (Recurso Especial n. 1.046.355/RJ, Relator Ministro Massami Uyeda, DJe 5/8/2008). 2.
[…] (STJ, AgRg no AREsp 656.075/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016).



sendo abusiva, pela mesma razão, a cláusula contratual que afasta da cobertura o
fornecimento de  stent  coronariano, quando necessário ao êxito de procedimento e
tratamento cobertos pelo plano13.

Excepcionando  a  regra  de  que  o  mero  inadimplemento  contratual  não
enseja dano moral, o STJ entende que a negativa indevida da operadora de plano de
saúde gera direito à indenização, posto que agrava a situação de aflição daquele que
já se encontra em condição de abalo psicológico e com a saúde debilitada14, ainda
que se trate de procedimentos não emergenciais15.

Há,  nesse  sentido,  além  de  inúmeros  julgados  do  STJ,  precedente

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
CIVIL. DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PRÓTESE
NECESSÁRIA  A  PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO.  DANOS  MORAIS.  CABIMENTO.
QUANTUM COMPENSATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É
abusiva a cláusula que exclua da cobertura órteses,  próteses  e  materiais diretamente ligados ao
procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor. Precedentes. 2. A jurisprudência do eg.
Superior Tribunal de Justiça entende ser passível de indenização a título de danos morais a recusa
indevida/injustificada  pela  operadora  do  plano  de  saúde em autorizar  a  cobertura  financeira  de
tratamento médico. […] (STJ, AgRg no AREsp 590.457/SE, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016).

13 AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO.  PLANO DE SAÚDE.  1.  COLOCAÇÃO DE  STENT.  RECUSA INDEVIDA.
ABUSIVIDADE  RECONHECIDA  PELO  ACÓRDÃO  RECORRIDO.  2.  DANO  MORAL.
REVISÃO  DO  VALOR  ESTABELECIDO  NA  ORIGEM.  NECESSIDADE  DE  REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.  SÚMULA  7/STJ.  3.  AGRAVO  IMPROVIDO.  1.  É  pacífico  o
entendimento desta Corte de que: é “abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de
saúde o custeio de prótese em procedimento cirúrgico coberto pelo plano e necessária ao pleno
restabelecimento da saúde do segurado, sendo indiferente, para tanto, se referido material é ou não
importado” (Recurso Especial n. 1.046.355/RJ, Relator Ministro Massami Uyeda, DJe 5/8/2008). 2.
[…]  (STJ,  AgRg  no  AREsp  656.075/MG,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016).

ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO SUS. ART. 32 DA LEI Nº 9.656/98. CIRURGIA
CARDÍACA.  COLOCAÇÃO  DE  SETENÇA.  CLÁUSULA  CONTRATUAL.  ABUSIVIDADE.
SÚMULA  83/STJ.  VERIFICAÇÃO  DE  COBERTURA  PELO  PLANO.  INCIDÊNCIA  DAS
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. O ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM MATÉRIA
EMINENTEMENTE  CONSTITUCIONAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE  APRECIAÇÃO  EM
RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO STF. 1. “É abusiva a cláusula contratual que exclui
de  cobertura  a  colocação  de  'stent',  quando  este  é  necessário  ao  bom  êxito  do  procedimento
cirúrgico coberto pelo plano de saúde” (REsp 735.168/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma,  julgado  em 11/3/2008,  DJe  26/3/2008).  […]  (STJ,  AgRg  no  AREsp  740.530/PR,  Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 17/11/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DA
RECUSA  INDEVIDA  DE  COBERTURA  FINANCEIRA  DE  MATERIAL  NECESSÁRIO  À
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA (STENT) – DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO
PROVIMENTO  AO  RECLAMO  DA  USUÁRIA,  ARBITRADO  O  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  IRRESIGNAÇÃO  DA  OPERADORA  DE  PLANO  DE  SAÚDE.  1.
Indenização por dano moral.  Consoante cediço nesta Corte,  a recusa indevida/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, por agravar a situação
de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de dano moral in re
ipsa.  Precedentes.  […]  (STJ,  AgRg  no  REsp  1521980/SP,  Rel.  Ministro  MARCO  BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  –  PLANO  DE  SAÚDE  –



específico desta Quarta Câmara, in verbis:

APELAÇÃO.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  DE  DANO
MORAL.  PLANO  DE  SAÚDE.  ANGIOPLASTIA.  NEGATIVA  DA
OPERADORA  DE  CUSTEIO  DO  STENT.  CARDIOLOGIA  E  CIRURGIA
CARDIOVASCULAR.  ESPECIALIDADES  COBERTAS  PELO  PLANO.
PREVISÃO CONTRATUAL DA NÃO COBERTURA DE IMPLANTES E DO
FORNECIMENTO DE PRÓTESES. CLÁUSULAS CONFLITANTES. RELAÇÃO
DE CONSUMO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR.
CUSTEIO DAS PRÓTESES NECESSÁRIAS ÀS ESPECIALIDADES CLÍNICAS
E  CIRÚRGICAS  CONTRATADAS.  RECUSA  INDEVIDA.  DANO  MORAL.
DESPROVIMENTO. 1. Em relações de consumo, havendo aparente conflito entre
cláusulas contratuais, impõe-se a interpretação que mais favoreça o consumidor, nos
termos  do  art.  47,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor.  2.  Não  é  possível  a

SEGURO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO DE COLOCAÇÃO DE
STENT,  NÃO É PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, MAS APENAS UM PROCEDIMENTO DE
IMPLANTE DE PRÓTESE – EXCLUSÃO DO TIPO DE PROCEDIMENTO DA COBERTURA
SECURITÁRIA  –  INOVAÇÃO  RECURSAL  –  ANÁLISE  NESTA  FASE  PROCESSUAL  –
IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 9656/98 –
OBRIGAÇÃO  DE  TRATO  SUCESSIVO  –  POSSIBILIDADE  DE  SE  AFERIR,  NAS
RENOVAÇÕES,  A  ABUSIVIDADE  DE  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS  À  LUZ  DO  QUE
DISPÕE  A  LEGISLAÇÃO  CONSUMERISTA  –  ANGIOPLASTIA  CORONARIANA  –
COLOCAÇÃO DE STENT – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA COBERTURA DO CUSTEIO
OU DO RESSARCIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE IMPRESCINDÍVEL PARA O
ÊXITO DA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA COBERTA PELO PLANO – INADMISSILIDADE –
ABUSIVIDADE MANIFESTA DA CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITOS – LIMITAÇÃO
DE TRATAMENTO PARA DOENÇA COBERTA PELO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE –
DANO  MORAL  –  OCORRÊNCIA  –  ACÓRDÃO  RECORRIDO  EM  HARMONIA  COM  A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE – RECURSO IMPROVIDO (STJ, AgRg no Ag 1341183/PB,
Terceira Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 20/04/2012).

14 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
CIVIL. DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PRÓTESE
NECESSÁRIA  A  PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO.  DANOS  MORAIS.  CABIMENTO.
QUANTUM COMPENSATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É
abusiva a cláusula que exclua da cobertura órteses,  próteses  e  materiais diretamente ligados ao
procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor. Precedentes. 2. A jurisprudência do eg.
Superior Tribunal de Justiça entende ser passível de indenização a título de danos morais a recusa
indevida/injustificada  pela  operadora  do  plano  de  saúde em autorizar  a  cobertura  financeira  de
tratamento médico. […] (STJ, AgRg no AREsp 590.457/SE, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  CIVIL E  PROCESSO
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA À LUZ DO CONTRATO E DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS
05 E 07 DO STJ. PROCEDIMENTOS IMPRESCINDÍVEIS AO ÊXITO DO TRATAMENTO.
EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. SÚMULA 83. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL
CARACTERIZADO. REVISÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE A QUO. ÓBICE DA SÚMULA
07 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (STJ, AgRg no AREsp 518.621/SP, Rel.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016).

15 PROCESSUAL  CIVIL  E  CONSUMIDOR.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA
SECURITÁRIA.  DANO  MORAL.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  VALOR  RAZOÁVEL  E
PROPORCIONAL.  TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.  DECISÃO MANTIDA.  1.  A
jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que a recusa injusta de plano de saúde à
cobertura securitária enseja reparação por dano moral,  ainda que se trate de procedimentos não
emergenciais, uma vez que gera aflição e angústia para o segurado, o qual se encontra com sua
higidez físico-psicológica comprometida, em virtude da enfermidade. Precedentes. […] (STJ, AgRg
no AgRg no REsp 1372202/PR, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
02/02/2016, DJe 10/02/2016).



exclusão,  em  contratos  de  plano  de  saúde,  mesmo  que  expressamente,  do
fornecimento  de  próteses,  órteses  e  demais  materiais  necessários  à  realização  de
procedimentos  e  tratamentos  cobertos  pelos  serviços  contratados.  3.  A  negativa
indevida da operadora de plano de saúde gera direito à indenização por dano moral,
posto que agrava a situação daquele que se encontra em abalo psicológico e com a
saúde debilitada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (TJPB, Processo n.º
01122342520128152001,  Quarta  Câmara  Especializada  Cível,  Rel.  Des.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira, julgado em 14/10/2014).

O plano de saúde coletivo de que é beneficiária a Apelada foi celebrado
entre a Apelante e a BESA Borrachas Esponjosa S/A (São Paulo Alpargatas S/A)
em 22 de setembro de 1989, f. 48/53.

O esposo da Apelada se tornou beneficiário em 1.º de novembro daquele
ano e ela foi incluída, como sua dependente, em 5 de janeiro de 1995, f. 46.

Perceba-se que, embora o negócio jurídico em análise tenha sido celebrado
antes da superveniência do Código de Defesa do Consumidor, a adesão da Apelada
ao plano de saúde se deu sob a égide da legislação consumerista.

A cláusula n.º III, ponto 1, subpontos 04 e 05, do Contrato, f. 48/53, prevê
que o atendimento abrangerá, entre várias especialidades clínicas e cirúrgicas, a de
cardiologia e a de cirurgia geral.

Não há previsão expressa, porém, de cirurgia vascular ou cardiovascular e
a cláusula n.º IV, pontos 10 e 11, exclui da cobertura o serviço de implantes e o
fornecimento de próteses e órteses.

Esta  aparente contradição há de ser  resolvida com a interpretação mais
favorável ao consumidor16, ex vi do art. 47, do CDC17, o que impõe a leitura de que
estão excluídos da cobertura os procedimentos de implante e o fornecimento de
próteses  tão  somente  quando  não  forem  necessários  à  adequada  prestação  dos

16 AGRAVO REGIMENTAL NO  AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  PLANO DE SAÚDE.
TRANSPLANTE.  COBERTURA.  TRATAMENTO  ESSENCIAL.  RECUSA.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO
DO  CONSUMIDOR.  INTERPRETAÇÃO  DE  CLÁUSULAS  MAIS  FAVORÁVEL  AO
CONSUMIDOR. AGRAVO IMPROVIDO. 1. […] 2. O Tribunal a quo negou provimento ao apelo
interposto pela ora agravante,  sob o fundamento de que, nas relações de consumo, as cláusulas
limitativas de direito serão sempre interpretadas a favor do consumidor, em consonância com o art.
47 do Código Consumerista, desse modo, ao assim decidir, adotou posicionamento consentâneo
com a  jurisprudência  desta  egrégia  Corte,  que  se  orienta  no  sentido  de  considerar  que,  em se
tratando de contrato de adesão submetido às regras do CDC, a interpretação de suas cláusulas deve
ser feita da maneira mais favorável ao consumidor, bem como devem ser consideradas abusivas as
cláusulas que visam a restringir procedimentos médicos. 3. Afigura-se despicienda a discussão a
respeito da aplicação da Lei 9.656/98 à hipótese, tendo em vista que o fundamento utilizado pelo
acórdão recorrido, referente à análise das cláusulas contratuais em conformidade com o diploma
consumerista, é suficiente, por si só, para mantê-lo. Notadamente diante da jurisprudência deste
Tribunal,  que já se consolidou no sentido de que é “abusiva a cláusula restritiva de direito que
exclui  do plano de saúde o custeio de prótese em procedimento cirúrgico coberto pelo plano e
necessária  ao  pleno  restabelecimento  da  saúde  do  segurado,  sendo  indiferente,  para  tanto,  se
referido  material  é  ou  não  importado” (AgRg no  Ag 1.139.871/SC,  Relator  o  Ministro  JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 10.5.2010) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg
no AREsp 273368/SC,  Rel.  Ministro Raul Araújo,  Quarta Turma,  julgado em 21/02/2013, DJe
22/03/2013).

17  Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.



serviços correspondentes às especialidades médicas cobertas pelo contrato.

Os  documentos  constantes  às  f.  22/24  demonstram  que  a  Apelada  é
portadora de estenose em artéria ilíaca esquerda e oclusão de bypass ilíaca-femural
direita, com indicação, dentre outros procedimentos, de implantação de stent.

Apesar de haver indicação de, pelo menos, dois procedimentos, a Apelada,
com fundamento no laudo médico de f. 10, pediu apenas a aquisição de um stent
expandido por balão 6x40, da Cook, e um fio guia hidrofílico 0,35x145, também da
Cook, e demais materiais que sejam necessários para realização da angioplastia.

Por outro lado, embora a Apelante alegue não se tratar de procedimento
indispensável,  os  documentos  comprobatórios  do  direito  da  Apelada  foram
subscritos por profissional habilitado, especialista em cirurgia vascular,  todos no
sentido da necessidade de realização do ato cirúrgico para restauração da saúde da
Recorrida, não havendo nestes autos prova pericial em sentido contrário.

Em que pese não estar  comprovado que houve recusa de sua parte  em
custear o procedimento e os materiais necessários, a Apelante, na Contestação, f.
28/44, restringiu a controvérsia à exclusão da cobertura de órteses e próteses, nos
termos contratados, tornando, portanto, incontroverso o fato de que se dispôs a tão
somente realizar a cirurgia, sem fornecer as órteses necessárias.

Sendo  incontroverso  que  a  Apelada  é  a  destinatária  final  do  plano  de
saúde, é irrelevante a discussão sobre quem custeia as mensalidades do negócio.

Por fim, embora a Apelante alegue que a reinterpretação da cláusula em
questão, com sua condenação a custear o material pleiteado, geraria desequilíbrio
contratual em seu desfavor, não fez prova dessa alegação.

Ademais, nos termos do supramencionado art.  47 do CDC, as cláusulas
contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, e, no
caso,  a  manutenção  da  possibilidade  de  recusa  onerará  muito  mais  a  parte
vulnerável da relação, o usuário do plano de saúde.

A reparação dos danos morais foi fixada em R$ 8.000,00, valor que está
em consonância com aqueles que vêm sendo considerados razoáveis pelo STJ18 em

18 AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE.  1.  COLOCAÇÃO DE STENT.  RECUSA INDEVIDA.
ABUSIVIDADE  RECONHECIDA  PELO  ACÓRDÃO  RECORRIDO.  2.  DANO  MORAL.
REVISÃO  DO  VALOR  ESTABELECIDO  NA  ORIGEM.  NECESSIDADE  DE  REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.  SÚMULA  7/STJ.  3.  AGRAVO  IMPROVIDO.  1.  […]  2.  Conforme
entendimento pacífico desta Corte, somente é admissível modificar o valor fixado a título de danos
morais em recurso especial quando o montante estabelecido na origem for excessivo ou irrisório, de
forma a violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Na espécie, o Tribunal de
origem manteve o valor da indenização em R$ 12.000,00 (doze mil reais),  considerando as
peculiaridades do caso concreto, em que houve a ilícita negativa de cobertura de tratamento
indispensável à saúde do consumidor. Desse modo, inviável alterar, na via eleita, o valor fixado
sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no AREsp
656.075/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe
01/04/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DA
RECUSA  INDEVIDA  DE  COBERTURA  FINANCEIRA  DE  MATERIAL  NECESSÁRIO  À



situações semelhantes, pelo que é desnecessária sua minoração.

Os juros e a correção monetária,  por fim,  foram fixados com equívoco
quanto  ao  termo  inicial,  porquanto  o  STJ  estabeleceu  que,  tratando-se  de
responsabilidade  contratual,  o  termo  inicial  dos  juros  de  mora  e  da  correção
monetária  incide,  respectivamente,  nas  datas  da  citação  e  do  arbitramento19,  ao
passo que, no caso, o Juízo estabeleceu como termo inicial dos juros o fato danoso e
da correção monetária o efetivo prejuízo.

Os laudos médicos encartados apresentam como justificativa da solicitação
de realização da angioplastia o fato de o paciente ter claudicação incapacitante, a
indicar  que  a  não  realização  imediata  do  procedimento  gera  risco  de  dano
irreparável  ou de difícil  reparação,  sendo impositiva,  também, a manutenção da
antecipação dos efeitos da tutela.

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  rejeitadas  as  preliminares  e  a
prejudicial de mérito de prescrição, dou-lhe parcial provimento apenas para,
reformando a Sentença, estabelecer que os termos iniciais dos juros de mora e

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA (STENT) – DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO
PROVIMENTO  AO  RECLAMO  DA  USUÁRIA,  ARBITRADO  O  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  IRRESIGNAÇÃO  DA  OPERADORA  DE  PLANO  DE  SAÚDE.  […]  2.
Redução  do  valor  fixado  a  título  de  dano  moral.  Inviabilidade.    Quantum   indenizatório
arbitrado  em  R$  10.000,00  (dez  mil  reais),  o  que  não  se  distancia  dos  princípios  da
razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso em apreço,
nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte. […] (STJ, AgRg no REsp 1521980/SP,
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015).

19 PROCESSUAL  CIVIL  E  CONSUMIDOR.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA
SECURITÁRIA.  DANO  MORAL.  QUANTUM INDENIZATÓRIO.  VALOR  RAZOÁVEL  E
PROPORCIONAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DECISÃO MANTIDA. 1. […] 3.
Na linha da jurisprudência do STJ, tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos
juros  de  mora  e  da  correção  monetária  incide,  respectivamente,  nas  datas  da  citação  e  do
arbitramento.  Precedentes.  4.  Agravo  regimental  desprovido  (STJ,  AgRg  no  AgRg  no  REsp
1372202/PR, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 02/02/2016, DJe
10/02/2016).

AGRAVO  REGIMENTAL.  PLANO  DE  SAÚDE.  TRATAMENTO.  RECUSA  INDEVIDA.
DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. […] 4. No caso de ilícito
contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. 5. “A correção monetária do valor da
indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula n. 362/STJ). 6. Agravo
regimental  improvido  (AgRg  no  AREsp  353.207/SP,  Rel.  Ministro  João  Otávio  de  Noronha,
Terceira Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014).

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.  […]  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 no AREsp
297.134/MG, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/02/2014, DJe
26/02/2014).



da  correção  monetária  serão,  respectivamente,  as  datas  da  citação  e  do
arbitramento,  mantendo-a  nos  demais  termos,  inclusive  no  capítulo  que
confirmou a antecipação dos efeitos da tutela.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Excelentíssima Procuradora de Justiça Dra.
Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


