
Poder Judiciário

 Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete da Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes

 A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0101787-75.2012.815.2001
Origem : 5° Vara Cível da Comarca da Capital
Relatora :    Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante     : Unimed - João Pessoa
Advogados : Felipe Ribeiro Coutinho, André Luiz C. Cabral e outros
Apelada      : Lúcia Maria Miranda Bessa
Advogado   : Daniel José de Brito V. Pessoa Viana

PRELIMINAR.  INCOMPETÊNCIA  ABSOLUTA  DO 
JUÍZO.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL. 
CLÁUSULA  DE  FORO  DE  ELEIÇÃO.  RELAÇÃO 
JURÍDICA TRAVADA ENTRE  A ADMINISTRADORA 
DO PLANO E A BENEFICIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE 
INTERESSE  JURÍDICO  OU  PROCESSUAL  QUE 
JUSTIFIQUE A PROPOSITURA DA AÇÃO NA JUSTIÇA 
FEDERAL. REJEIÇÃO.

Se  a  ação é  ajuizada  por  uma pessoa  física,  beneficiária  de  
plano  de  saúde,  contra  uma  empresa  privada,  discutindo  
cláusula  contratual  limitativa  do  prazo  de  internação  
hospitalar e  não envolve interesse  da  União,  a  competência  
para apreciar a causa é da Justiça Comum. Conflito conhecido,  
declarando-se  competente  o  juízo  suscitante." (…)  (CC 
60.372/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, unânime, 
DJU de 1º.8.2006)"
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROCEDÊNCIA. 
IRRESIGNAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE 
COBERTURA  DE  CIRURGIA  PLÁSTICA 
REPARADORA DE MAMAS E ABDOME. ALEGAÇÃO 
DE  INEXISTÊNCIA DE  PREVISÃO  CONTRATUAL E 
DE  MERA  FINALIDADE  ESTÉTICA.  ARGUMENTO 
INFUNDADO.  PROCEDIMENTO  DECORRENTE  DA 
REALIZAÇÃO  DE  CIRURGIA  BARIÁTRICA. 
CARÁTER  COMPLEMENTAR  DO  PROCEDIMENTO 
CIRÚRGICO.  PRECEDENTES.  RECUSA  INDEVIDA. 
DANO  MORAL  CONFIGURADO. 
DESPROVIMENTO. 

“Não  merece  censura  a  decisão  recorrida,  uma  vez  que  a  
realização  de  plástica  corretora  de  mamas  exsurge  como  
procedimento. complementar necessário para o efetivo sucesso  
da  cirurgia  bariátrica  realizada  anteriormente.  Cuida-se  de  
procedimento  necessário  para  o  efetivo  restabelecimento  da  
saúde da promovente. Precedente do STJ. Verificada negativa  
indevida  de  cobertura  por  parte  da  operadora  do  plano  de  
saúde,  é  cabível  a  indenização  por  danos  morais.” (TJPB - 
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº 
20020090207990001,  3ª  Câmara  cível,  Relator  Márcio 
Murilo da Cunha Ramos , j. Em 17-09-2012)

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados. 

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade,  rejeitar a preliminar e, no 
mérito, negar provimento ao recurso. 
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R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pela  UNIMED  - 
JOÃO PESSOA contra a sentença (fls.  98/101) proferida pelo Juízo da 5° 
Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital  que,  nos  autos  da  AÇÃO  DE 
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS 
ajuizada por  LÚCIA MARIA MIRANDA BESSA, julgou procedentes os 
pedidos  iniciais,  para  manter  a  liminar  outrora  deferida  (fls.  37/40)  no 
sentido  de  determinar  a  realização  de  cirurgia  corretora  de  mamas  e 
abdome prescrita para a demandante, bem como condenou a ré a indenizar 
a autora por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Condenou ainda a promovida ao pagamento de custas e 
honorários, estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
da condenação. 

Nas  razões  recursais,  fls.  104/115,  a  apelante  defende 
preliminarmente  a  incompetência  absoluta  deste  juízo,  uma  vez  que  a 
cláusula  dezenove  fixa  a  competência  da  Justiça  Federal  para  dirimir 
questões oriundas do contrato. 

Afirma que:

1) “(...) as intervenções cirúrgicas pleiteadas pela promovente  
tem  o  intuito  de  retirar  o  excesso  de  pele  que  restou  após  a  perda  de  peso  e  
reconstrução mamária com colocação de implante de silicone, não havendo como tais  
procedimentos  serem de  urgência  a  tal  ponto  de  merecer  autorização  liminar  e  
confirmação em sentença monocrática.”

2)  “Os  procedimentos  pleiteados  pela  promovente  não  são  
cobertos pelo plano de saúde contratado, ademais, não encontram embasamento na  
legislação pátria (...)”

3) “O caráter estético dos procedimentos é reconhecido pela  
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própria  ANS  –  Agência  Nacional  de  Saúde  -   que  prevê,  para  reconstrução  
mamária, sua cobertura apenas em casos de lesões traumáticas e tumores; e para  
dermolipectomia,  há  cobertura  apenas  para  casos  de  pacientes  que  apresentem  
abdome  avental  decorrente  de  grande  perda  ponderal  (em  consequência  de  
tratamento clínico para obesidade mórbida ou após cirurgia de redução de estômago)  
e  apresentem uma ou mais  das  seguintes  complicações:  candidíase  de  repetição,  
infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odor fedido, hérnias , etc.”

4)  “Entretanto,  conforme  documentação  apresentada  pela  
própria promovente, verifica-se que não há com a exordial qualquer comprovação  
cabal quanto à necessidade de realização da cirurgia segundo determina as diretrizes  
acima citadas, motivo pela qual é evidente que a Unimed João Pessoa não praticou  
nenhum  ato  ilícito  ao  negar  administrativamente  a  realização  do  referido  
procedimento.”

Contrarrazões às fls. 124/131. 

A Procuradoria  de  Justiça,  no  parecer  de  fls.  137/142, 
opina pelo desprovimento do recurso. 

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

PRELIMINAR  DE  INCOMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA 
COMUM ESTADUAL

A apelante arguiu preliminar de incompetência do Juízo, 
alegando que o foro competente para o processamento e julgamento do feito 
deveria ser o da Justiça Federal do Estado da Paraíba, a teor da Cláusula 
Dezenove do Contrato de Prestação de Serviços, firmado com o Tribunal 
Regional do Trabalho da 13° Região.
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Razão não assiste à recorrente. 

Reza a Cláusula Dezenove — Do Foro do Contrato que 
"Para  dirimir  as  questões  oriundas  deste  Contrato,  será  competente  a  
Seção Judiciária da Justiça Federal  do Estado da Paraíba,  na cidade de  
João Pessoa". 

A  referida  Cláusula  fixa  a  Justiça  Federal  como 
competente para dirimir as questões oriundas do contrato. Todavia, no caso 
dos  autos,  a  relação  jurídica  é  desenvolvida  apenas  entre  a  UNIMED, 
administradora do plano, e a beneficiária,  inexistindo interesse jurídico ou 
processual que justifique a participação do Tribunal Regional do Trabalho 
da 13º Região na causa. 

Ademais,  apesar  de  a  UNIMED  ter  contratado 
diretamente com o Tribunal Regional do Trabalho da 13° Região, visando os 
interesses dos magistrados e servidores, bem como seus dependentes (legais 
e facultativos) e pensionistas, verifica-se que a apelada é a real usuária e 
beneficiária do Plano de Saúde, arcando, inclusive, com o pagamento das 
mensalidades. 

Nesse sentido, veja-se, a título de ilustração, decisão do 
Superior Tribunal de Justiça: 

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO VISANDO 

ANULAR CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA DO PRAZO 

DE  INTERNAÇÃO  HOSPITALAR.  DEMANDA  ENTRE 

PARTICULARES.  INEXISTÊNCIA DE  INTERESSE  DA UNIÃO. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.  PRECEDENTE.  -  Se  a 

ação é  ajuizada por uma pessoa física,  beneficiária  de plano de 

saúde,  contra  uma  empresa  privada,  discutindo  cláusula 

contratual  limitativa  do  prazo  de  internação  hospitalar  e  não 

envolve interesse da União, a competência para apreciar a causa é 
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da Justiça Comum. Conflito conhecido, declarando-se competente 

o  juízo  suscitante."  (…)  (CC  60.372/RJ,  Rel.  Ministra  NANCY 

ANDRIGHI, unânime, DJU de 1º.8.2006)"

Este egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:
PROCESSURL  CIVL  -  Apelação  Cível  -Preliminares  que 

repercutem  uma  sobre  a  outra  -  Análise  em  conjunto  - 

Incompetência absoluta do juízo e Ilegitimidade ativa ad causam 

-Plano de saúde -  Ausência de interesse da empresa estipulante 

TRE/PB  -  Demanda  entre  particulares  -  Afastamento  do  foro 

privilegiado e de eleição da Justiça Federal - Beneficiário do plano 

- Interesse direto - Legitimidade -Rejeição das prefaciais. - Ausente 

o interesse do contratante de plano de saúde TRE/PB no deslinde 

da demanda não há justificativa para o deslocamento do foro para 

a  Justiça Federal.  -  Se  a  ação é  ajuizada por uma pessoa física, 

beneficiária  de  plano  de  saúde,  contra  unia  empresa  privada, 

discutindo cláusula contratual  limitativa do prazo de internação 

hospitalar e não envolve interesse da União, a competência para 

apreciar  a  causa  é  da  Justiça  Comum.  Conflito  conhecido, 

declarando-se  competente  o  juízo  suscitante.  STJ-CC  60372/RJ  - 

Rel.  Ministra  Nancy  Andrighi  -  DJ  01/08/2006  (...)(TJPB  - 

ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  20020060602634002,  4ª 

Câmara Cível, Relator Abraham Linconl da Cunha Ramos , j. em 

08-04-2008) 

Com essas considerações, rejeito a preliminar.

M É R I T O  

Da  análise  dos  autos,  infere-se  que  a  apelada  (Lúcia 
Maria  Miranda  Bessa), usuária  do  plano  de  saúde,  foi  submetida  à 
realização de cirurgia bariátrica. 

Ocorre  que,  em  razão  do  procedimento  cirúrgico,  foi 
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constatado  um  quadro  de  flacidez,  motivo  pelo  qual  foi  recomendada 
cirurgia  plástica  corretora  das  mamas  e  abdome  em  avental,  conforme 
revelam os documentos de fls. 20/21, 32/35. 

A requerida, por sua vez, negou a cobertura da cirurgia, 
sustentando tratar-se  de procedimento  estético  que não possui  cobertura 
contratual.

Cumpre frisar que a atividade da prestação do plano de 
saúde  objeto  dos  autos  está  abrangida  pelo  Código  de  Defesa  do 
Consumidor,  haja  vista  a  inteligência  do  artigo  3°,  §2°,  devendo  suas 
cláusulas  obedecerem às  regras  dispostas  na  legislação  consumerista,  de 
modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente, em 
virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor. 

Nesse  sentido,  destaco  a  recente  súmula  469  do  STJ, 
verbis:  

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

In casu, a apelante alega a necessidade de reforma do 
decisum  guerreado,  essencialmente,  sob  o  argumento  de  que  o 
procedimento solicitado pela apelada não tem respaldo no instrumento de 
contrato  firmado  entre  as  partes,  uma  vez  que  a  cirurgia  plástica 
recomendada teria fins estéticos.

Sem razão, todavia. 

Do  exame  dos  autos,  restou  incontroverso  que  a 
suplicante/apelada  era  portadora  de  obesidade  mórbida,  tendo  se 
submetido à cirurgia bariátrica.  Outrossim,  também não foi  contestada a 
necessidade da realização da cirurgia plástica corretora. 
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Ora, ao meu sentir, a cirurgia para retirada do excesso de 
pele  em decorrência  da  redução  de  estômago tem caráter  corretivo,  não 
devendo ser excluída da cobertura, nem restrita a determinadas partes do 
corpo, uma vez que se trata de um procedimento complementar à cirurgia 
bariátrica e ao tratamento para a perda de peso. 

In  casu,  é  evidente  que  a  cirurgia  não  possui  caráter 
estético,  uma vez que ficou demonstrada sua  necessidade para que haja 
melhora no quadro clínico da autora. Logo, o procedimento indicado deve 
ser coberto pelo plano de saúde pactuado.

É  que  restou  demonstrado  que  a  promovente 
apresentava um quadro de deformidade das mamas e abdome decorrente 
da cirurgia bariátrica realizada, o que respalda a necessidade da realização 
da cirurgia plástica de cunho reparador, sendo abusivo o comportamento da 
recorrente ao não autorizar o procedimento. 

Nesse sentido, aponta a jurisprudência do STJ: 

"RECURSO  ESPECIAL  -  AÇÃO  ORDINÁRIA  -  PLANO  DE 

SAÚDE -  PRELIMINAR -  INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA 

IDENTIDADE  FÍSICA  DO  JUIZ  -  NÃO  VERIFICAÇÃO,  NA 

ESPÉCIE  -  MÉRITO  -  CIRURGIA DE REMOÇÃO  DE  TECIDO 

EPITELIAL APÓS A SUBMISSÃO DA PACIENTE-SEGURADA À 

CIRURGIA BARIÁTRICA -  PROCEDIMENTO  NECESSÁRIO  E 

COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DA OBESIDADE,  ESTE 

INCONTROVERSAMENTE  ABRANGIDO  PELO  PLANO  DE 

SAÚDE  CONTRATADO,  INCLUSIVE,  POR  DETERMINAÇÃO 

LEGAL  -  ALEGAÇÃO  DE  FINALIDADE  ESTÉTICA  DE  TAL 

PROCEDIMENTO  -  AFASTAMENTO  -  NECESSIDADE  - 

COBERTURA AO TRATAMENTO INTEGRAL DA OBESIDADE - 

PRESERVAÇÃO  DA  FINALIDADE  CONTRATUAL  - 

NECESSIDADE - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - No caso 

dos autos, a magistrada que concluiu a audiência de instrução e 
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julgamento afastou-se do feito para assumir a titularidade de outra 

Vara  e  exercer  a  jurisdição  em outra  Comarca,  hipótese  que  se 

enquadra  na  cláusula  genérica  pré-citada:  "afastamento  por 

qualquer  motivo",  na  esteira  da  jurisprudência  desta  Corte;  II  - 

Encontrando-se o tratamento da obesidade mórbida coberto pelo 

plano  de  saúde  entabulado  entre  as  partes,  a  seguradora  deve 

arcar com todos os tratamentos/destinados à cura de tal patologia, 

o principal - cirurgia bariátrica outra que se fizer pertinente) - e os 

subsequentes  ou  consequentes  cirurgias  destinas  à  retirada  de 

excesso de tecido epitelial, que, nos termos assentados, na hipótese 

dos  autos,  não  possuem natureza  estética;  III  -  As  cirurgias  de 

remoção  de  excesso  de  pele  (retirada  do  avental  abdominal, 

mamoplastia  redutora  e  a  dermolipoctomia  braçal)  consiste  no 

tratamento indicado contra infecções e manifestações propensas a 

ocorrer nas regiões onde a pele dobra sobre si mesma, o que afasta, 

inequivocamente,  a  tese  sufragada  pela  parte  ora  recorrente  no 

sentido  de  que  tais  cirurgias  possuem  finalidade  estética;  IV  - 

Considera-se, assim, ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias 

destinadas  à  remoção  de  tecido  epitelial,  quando  estas  se 

revelarem  necessárias  ao  pleno  restabelecimento  do  paciente-

segurado,  acometido  de  obesidade  mórbida,  doença 

expressamente  acobertado  pelo  plano  de  saúde  contratado,  sob 

pena de frustrar a finalidade precípua de tais contrato; V - Recurso 

Especial improvido." (REsp 1136475/RS, Rel. Ministro MASSAMI 

UYEDA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  04/03/2010,  DJe 

16/03/2010)

Destaco  a  posição  deste  egrégio  Tribunal  de  Justiça, 
confira-se:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  REALIZAÇÃO  DE  CIRURGIA 

PLÁSTICA REPARADORA DE  PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO 

BARIÁTRICO.  POSSIBILIDADE.  FUNÇÃO  SOCIAL  DO 

CONTRATO. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0101787-75.2012.815.2001                                  9



CIRURGIA  NECESSÁRIA.  FINS  REPARATÓRIOS  E  NÃO 

ESTÉTICOS.  CONTINUAÇÃO  DO  TRATAMENTO. 

PROVIMENTO  DO  AGRAVO.  -  0  objeto  do  litígio  é  o 

reconhecimento  da  cobertura  pretendida,  a  fim  de  que  a 

demandada  preste  o  procedimento  cirúrgico  de  mamoplastia, 

sendo que a necessidade decorre da continuidade do tratamento 

da obesidade mórbida realizada através de cirurgia bariátrica. 4. 

Procedimento necessário para que a demandante tenha qualidade 

de vida e retome a sua jornada normal. Tutela que visa à proteção 

da  vida,  bem  jurídico  maior  a  ser  garantido,  atendimento  ao 

princípio  da  dignidade  humana.  ....  Apelação  Cível  No 

70036130706,  Quinta  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS, 

Relator Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 30/06/2010. (TJPB - 

ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  20020120747478001,  2ª 

Câmara  cível,  Relator  Drª  Vanda  Elizabeth  Marinho  -  Juíza 

Convocada , j. em 09-04-2013) 

APELAÇÃO  CÍVEL AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C 

INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS 

PROCEDÊNCIA PARCIAL IRRESIGNAÇÃO PLANO DE SAÚDE 

NEGATIVA  DE  COBERTURA  DE  CIRURGIA  PLÁSTICA 

REPARADORA DE MAMAS ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

PREVISÃO  CONTRATUAL  ARGUMENTO  INFUNDADO 

PROCEDIMENTO  DECORRENTE  DA  REALIZAÇÃO  DE 

CIRURGIA  BARIÁTRICA  CARÁTER  COMPLEMENTAR  DO 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EVIDENCIADO PRECEDENTES 

DANO  MORAL  RECUSA  INDEVIDA=  CONFIGURAÇÃO 

DESPROVIMENTO. Não merece censura a decisão recorrida, uma 

vez que a realização de plástica corretora de mamas exsurge como 

procedimento. complementar necessário para o efetivo sucesso da 

cirurgia  bariátrica  realizada  anteriormente.  Cuida-se  de 

procedimento necessário para o efetivo restabelecimento da saúde 

da promovente. Precedente do STJ. Verificada negativa indevida 

de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, é cabível a 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0101787-75.2012.815.2001                                  10



indenização por danos morais. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do 

Processo Nº 20020090207990001, 3ª Câmara cível,  Relator Márcio 

Murilo da Cunha Ramos , j. em 17-09-2012) 

Desta feita, não merece censura a decisão recorrida, uma 
vez  que  a  realização  das  plásticas  exsurgem  como  procedimento 
complementar  necessário  para  o  efetivo  sucesso  da  cirurgia  bariátrica  e, 
sobretudo, para o restabelecimento da saúde da promovente. 

No tocante a indenização por danos morais, in casu, não 
há negar que a postura adotada pela apelante — restrição à realização de 
procedimento cirúrgico — evidencia lesão de ordem extrapatrimonial, haja 
vista que a injusta recusa do tratamento causa aflição psicológica, angústia, 
sentimento  de  culpa  e  impotência  à  demandante.  Logo.  É  devida  a 
indenização por danos morais. 

Desse  modo,  a  ré,  ora  apelante,  deve  reparar  o  dano 
moral gerado pela indevida restrição imposta. Assim, a situação não é de 
mero dissabor, mas de fato gerador de dano, consistente na impossibilidade 
de usufruir dos serviços de saúde, embora pagando por eles. 

Em  situações  equivalentes,  de  negativa  indevida  de 
cobertura,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  tem reconhecido o  dano moral 
(AgRg no AREsp 163.416/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 23/08/2013 ).

Dessa  forma,  levando-se  em  consideração  as 
particularidades do caso, entendo que o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco 
mil  reais)  atende  a  dupla  finalidade  da  indenização,  no  qual  deve  ser 
mantido.

Com essas considerações, REJEITO A PRELIMINAR e, 
no mérito, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO. 
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É como voto.

Presidiu a Sessão Ordinária desta Terceira Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 02 de junho de 2016, o Exmo. Des. 
José Aurélio da Cruz. Participaram do julgamento, além desta Relatora, o 
Exmo.  Dr.  Marcos  William de Oliveira,  juiz  convocado para  substituir  o 
Des.  Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz. 

Presente à sessão,  o Exmo. Dr.  Doriel  Veloso Gouveia, 
Procurador de Justiça.

João Pessoa-PB, 03 de junho de 2016. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                    R E L A T O R A
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