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APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  CUMULADA  COM
DANOS  MORAIS.  PLANO  DE  SAÚDE.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO  COM  IMPLANTE
DE  PRÓTESE  IMPORTADA  NO  JOELHO
ESQUERDO.  AUTORIZAÇÃO  PARA
FORNECIMENTO  DE  PRÓTESE  APENAS
NACIONAL.  CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE COBERTURA. VEDAÇÃO
CONTRATUAL. RECUSA ILEGAL E ABUSIVA.
NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO
CONTRATUAL À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS.  NÃO
CARACTERIZADO.  MERO  ABORRECIMENTO.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

-  A teor das particularidades das relações
contratuais de consumo, as avenças havidas entre
fornecedor de serviço e consumidor não podem ser
analisadas a partir do vetusto princípio do pacta sunt
servanda, sendo de rigor a aplicação da boa-fé e da
função social dos contratos, merecendo a pecha da
nulidade absoluta a cláusula instituidora de
obrigações abusivas à parte hipossuficiente.

-  A situação vivenciada, embora desagradável, não
caracteriza lesão moral indenizável, mas, sim, a
ocorrência de um mero dissabor, eis que não
violados os direitos de personalidade, tais como sua
honra, dignidade, intimidade e vida. 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados: 

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, PROVER PARCIALMENTE o Apelo, nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 183.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação  Cível manejada pela Unimed  João

Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. -  contra decisão do Juízo da

4ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa de fls. 142/146 que, nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais,

julgou procedente  o pedido,  determinando  o  fornecimento  da  prótese

importada, tornando definitiva a liminar concedida, e condenou a Promovida a

pagar a indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos

morais.

Nas razões de fls. 149/161, a Apelante defende que inexiste o

dever de indenizar, tendo em vista que o contrato firmado é claro no sentido de

excluir a cobertura pretendida, revestindo a sua conduta como legítima, regular

e legal;  e  que  a  negativa  de  cobertura,  quando  indevida,  causa  mero

aborrecimento. 

Sem contrarrazões.

A  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  175/179,  opinou  pelo

desprovimento do Apelo.

É o relatório. 

VOTO 

Inicialmente,  cabe  referir  que,  nos  termos  do  art.  14  do

CPC/2015,  a  norma  processual  não  retroagirá,  sendo  respeitados  os  atos

processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da
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norma revogada:

Art.  14.   A  norma  processual  não  retroagirá  e  será
aplicável  imediatamente  aos  processos  em  curso,
respeitados  os  atos  processuais  praticados  e  as
situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada.

 

Dessa forma, aplicam-se ao presente processo as disposições

constantes  do  CPC/1973,  em  vigor  quando  do  ajuizamento  da  ação,  da

prolação da Sentença e da interposição deste recurso.

Extrai-se dos autos que a Promovente  é  usuária dos serviços

da Promovida há aproximadamente seis anos, contando com 75 anos de idade,

e  é  portadora  de  doença  grave  CID  10  M81,  sofrendo  de  osteoartrose

acentuada no joelho; lesão no menisco lateral; alteração degenerativa no corno

posterior  do  menisco  medial;  edema  do  tecido  subcutâneo  adjacente  aos

ligamentos colaterais; bursite da pata anserina; tendinopatia do quadríceps e

patelar; lesão do ligamento cruzado anterior; e um volumoso cisto de Baker.

Ocorre  que,  por  exigência  médica,  foi  solicitada  autorização

para  realização  de  uma  cirurgia  dos  joelhos,  com  implante  de  prótese

importada, tendo sido autorizada pelo Plano de Saúde a colocação, apenas, da

prótese nacional.

Pois bem.

O negócio jurídico firmado entre as partes encontra-se sob o

pálio da Lei nº. 8.078/90, que, por se tratar de norma cogente, é de

observância obrigatória, cujos princípios estão dispostos no seu artigo 4º, que

preceitua:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem
por objetivo o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e
segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a
melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e harmonia das relações de consumo,
atendidos os seguintes princípios: 
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III - harmonização dos interesses dos participantes das
relações de consumo e compatibilização da proteção do
consumidor com a necessidade de desenvolvimento
econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os
princípios nos quais se funda a ordem econômica (art.
170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-
fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e
fornecedores.

Por sua vez, a Lei nº. 9.656/98, que regula os contratos de

plano de saúde, deve ser aplicada de acordo com os princípios e normas

gerais da Lei nº. 8.078/90, não obstante, válidas as cláusulas que impõem

limitações à eficácia do contrato para determinadas doenças e espécies de

tratamentos, ou períodos de carência. Todavia, tais limitações não podem

prevalecer quando se tratar de situação em que há flagrante responsabilidade

pelo atendimento a contratante na rede conveniada.

Tem mais,  é  cediço  que  todo e  qualquer  contrato,  plano ou

seguro de saúde, submete-se ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Isso  significa  que  as  cláusulas  que  implicarem  limitação  de  direito  do

consumidor, nesses contratos de adesão, além de escritas em termos claros e

com  caracteres  ostensivos  e  legíveis,  devem  ser  redigidas  com  destaque,

permitindo sua imediata e fácil compreensão, nos termos do art. 54, § 4º, do

Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Por  outro  lado,  é  abusiva  a  cláusula  contratual  de  plano de

saúde  que  exclui  o  custeio  dos  meios  e  materiais  necessários  ao  melhor

desempenho  do  tratamento  clínico  ou  do  procedimento  cirúrgico,  mesmo

quando escritas em termos claros, com caracteres ostensivos e legíveis e em

destaque.

Nesse sentido: 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO
CPC) - DEMANDA POSTULANDO DANOS MATERIAIS E
MORAIS DECORRENTES DA INDEVIDA NEGATIVA DE
COBERTURA FINANCEIRA DE TRATAMENTO MÉDICO
- DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO
AO RECLAMO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE
E  CONHECENDO  DO  AGRAVO  DA  CONSUMIDORA
PARA DAR  PROVIMENTO  AO  RECURSO  ESPECIAL,
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RECONHECIDO  O  DANO  MORAL  E  ARBITRADA  A
INDENIZAÇÃO  CORRESPONDENTE.  INSURGÊNCIA
DA FORNECEDORA DE SERVIÇO. 1. Recusa indevida,
pela  operadora  de  plano  de  saúde,  da  cobertura
financeira  do  tratamento  médico  do  beneficiário
(radioterapia).  Ainda que admitida a possibilidade de
previsão  de  cláusulas  limitativas  dos  direitos  do
consumidor  (desde  que  escritas  com  destaque,
permitindo imediata  e  fácil  compreensão),  revela-se
abusivo  o  preceito  do  contrato  de  plano  de  saúde
excludente  do  custeio  dos  meios  e  materiais
necessários  ao  melhor  desempenho  do  tratamento
clínico  ou  do  procedimento  cirúrgico  coberto  ou  de
internação hospitalar. Precedentes. Aplicação da Súmula
83/STJ. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que 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.  3.  Pretensão  voltada  à  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.  4.  Agravo  regimental  desprovido,  com
aplicação de multa. (AgRg no AREsp  192.612/RS, Rel.
Ministro MARCO BUZZI,  QUARTA TURMA, julgado em
20/03/2014, DJe 31/03/2014)

Feitos tais comentários, entendo acertada a decisão exarada

na Sentença  que  determinou  a  realização  do  procedimento  cirúrgico,  com

implante da prótese importada, destacando, porém, que não cabe ao médico

indicar a marca específica da prótese a ser implantada.

Por  fim, razão não assiste à Autora no tocante ao pleito de

compensação por danos morais. No caso, trata-se de mero descumprimento

contratual, o qual, por si só, não tem o condão de caracterizar dano de

natureza extrapatrimonial. 

Note-se, por oportuno, que o pleito de compensação por danos

morais está fulcrado na negativa de fornecimento de prótese importada, haja

vista que com relação às despesas  de  cirurgia  e  colocação  da  prótese

nacional, não houve negativa de cumprimento por parte da seguradora. 
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Diante desse contexto, não se tratando de dano in re ipsa,

cabia à parte autora demonstrar o aborrecimento, o transtorno e o

constrangimento eventualmente sentidos, na forma do art. 333, I, do CPC,

obrigação da qual não se desincumbiu.

Sobre a consagração do dano moral, a lição de Sergio Cavalieri

Filho:

Com efeito, a par dos direitos patrimoniais, que se
traduzem em uma expressão econômica, o homem é
ainda titular de relações jurídicas que, embora despidas
de expressão pecuniária intrínseca, representam para o
seu titular um valor maior; por serem atinentes à própria
natureza humana. São os direitos da personalidade, que
ocupam posição supraestatal, dos quais são titulares
todos os seres humanos a partir do nascimento com vida
(Código Civil, arts. 1º e 2º). São direitos inatos,
reconhecidos pela ordem jurídica e não outorgados,
atributos inerentes à personalidade, tais como o direito à
vida, à liberdade, à saúde, à honra, ao nome, à imagem,
à intimidade, à privacidade, enfim, à própria dignidade da
pessoa humana.

Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a
Constituição Federal consagrou a dignidade humana
como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático
de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito
subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a
Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior
dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do
que a base de todos os valores morais, a essência de
todos os direitos personalíssimos.

Os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade
e à liberdade estão englobados no direito à dignidade,
verdadeiro fundamento e essência de cada preceito
constitucional relativo aos direitos da pessoa humana.1

A situação vivenciada, embora desagradável, não caracteriza

lesão moral indenizável, mas, sim, a ocorrência de um mero dissabor, eis que

não violados os direitos de personalidade, tais como sua honra, dignidade,

intimidade e vida. 

O entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é

1  CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 9ª ed., rev. e amp. SP: Atlas, 
2010, p. 82.
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no sentido de que o ocorrido não implica em dano moral indenizável:

Apelação cível. Seguros. Indenização por danos morais e
materiais. Discopatia degenerativa. Cirurgia para
colocação de prótese. CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Mérito.
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao
caso concreto. Não cabe à ré decidir qual o melhor
tratamento para o autor, especialmente quando o
regulamento da ré possibilita a livre escolha de médico.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de seguro. Prótese importada. Indicação
médica. Resultados superiores às outras espécies de
próteses. Necessidade de implantação da referida
prótese para obtenção de sucesso no resultado da
cirurgia. Negativa de custeio. Descabimento. Dano moral.
Inocorrência. A operadora de plano de saúde não pratica
ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a
cobertura da prótese, baseada em cláusula, segundo sua
interpretação contratual. Indenização afastada. Apelo
parcialmente provido. (Apelação Cível Nº 70059613745,
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Ney Wiedemann Neto, Julgado em 28/08/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIA BUCO MAXILAR FACIAL. NEGATIVA DE
COBERTURA QUANTO AOS MATERIAIS. INCIDÊNCIA
DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. No
caso, o contrato de prestação de serviços, ao prever a
cobertura para a cirurgia buco-maxilar-facial não faz
restrição à utilização de material importado. assim,
também, o art. 10 da lei 9.656/98 não veda a utilização de
próteses e órteses para o procedimento cirúrgico. 2. Caso
de mero descumprimento contratual, não ensejando
pagamento de indenização a título de danos morais.
Apelo da ré parcialmente provido; apelo do autor
prejudicado. (Apelação Cível Nº 70048321939, Sexta
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa
Carpim Corrêa, Julgado em 26/06/2014)

Assim, entendo que a parte autora não se desincumbiu do ônus

processual (art. 333, I), no sentido de demonstrar a ocorrência de lesão a

direito da personalidade apto a ensejar a reparação pretendida, além de não

restar configurado ato ilícito por parte do Plano de Saúde.

Frente ao exposto, PROVEJO PARCIALMENTE o Apelo, para,

reformando  o  decisum,  afastar  a  condenação  por  danos  morais  imposta,

mantendo a Sentença nos demais termos.
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É o voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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