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APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO
DE  FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE
CIRURGIA OCULAR.  ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE  PREVISÃO  CONTRATUAL.  RELAÇÃO
CONSUMERISTA.  INTERPRETAÇÃO  À  LUZ  DO
ART.  51,  IV,  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.  INEXISTÊNCIA  DE  PROVAS
DEMONSTRANDO  O  FORNECIMENTO  DE
PRODUTO SIMILAR.  PRINCÍPIO DA DIGNIDADE
DA PESSOA  HUMANA.  DIREITO  À  VIDA  E  À
SAÚDE.  GARANTIA  CONSTITUCIONAL.
APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.656/98. POSSIBILIDADE.
DANO  MORAL.  COMPROVAÇÃO.  DEVER  DE
INDENIZAR.  QUANTUM  ARBITRADO  EM
PRIMEIRO  GRAU.  PROPORCIONALIDADE
OBSERVADA.  DESNECESSIDADE  DE
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ADEQUAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

-  O  reconhecimento  da  fundamentalidade  do
princípio  constitucional  da  dignidade  da  pessoa
humana impõe uma nova postura dos operadores do
direito  que  devem,  na  aplicação  das  normas,
assegurar  a  vida  humana  de  forma  integral  e
prioritária.

- 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 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 a parte
hipossuficiente.

- É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de ser "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 o Ministro Massami
Uyeda,  DJe  de  5/8/2008).  Incidência  da  Súmula
83/STJ.

- A indenização por dano moral deve ser fixada com
prudência, segundo o princípio da razoabilidade e de
acordo com os critérios apontados pela doutrina, a
fim  de  que  não  se  converta  em  fonte  de
enriquecimento indevido.
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDA a  Quarta  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo.

Camilo  Caiam  Barbosa  Alves  ajuizou  Ação  de
Obrigação  de  Fazer  c/c  Danos  Morais em  face  da UNIMED  João  Pessoa -
Cooperativa  de  Trabalho  Médico, pleiteando  a  realização  do  procedimento  de
denominado Crosslinking do colágeno corneano no olho direito, por ser portador de
Ceratocone  bilateral,  haja  vista  ter  havido  recusa  da  promovida  em  custear  tal
procedimento,  ao  fundamento  de  que  não  estaria  coberto  pelo  plano  de  saúde
contratado, razão pela qual requer também a sua condenação em danos morais.

Em sede de contestação, a  UNIMED João Pessoa -
Cooperativa  de  Trabalho  Médico,  fls.  53/75,  refutou  os  termos  da  exordial,
postulando a total improcedência dos pedidos.

Impugnação à contestação,  fls.  96/102,  repelindo as
argumentações  citadas  na peça  de  defesa  e  requerendo a  procedência  do pedido
exordial.

A MagistradA a quo, fls. 132/134, julgou parcialmente
procedente a pretensão disposta na exordial, consignando seguintes termos: 

(…)  JULGO  PROCEDENTE  EM  PARTE  O
PEDIDO,  para  condenar  a  empresa  promovida  à
obrigação  de  realizar  o  procedimento  cirúrgico
denominado Crosslinking do colágeno corneano em
olho direito”, promovendo a cobertura de todos os
materiais necessários, além de todas as despesas do
tratamento  médico  recomendado,  confirmando  os
efeitos  da  tutela  concedida  (fls.  47/49),  bem  como
para condenar a promovida a pagar a quantia de R$
5.000,00 (cinco mil reais),  a título de danos morais,
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corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data
do arbitramento, consoante súmula nº 362 do STJ, e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar
da citação. 

Inconformada,  a  UNIMED  João  Pessoa  -
Cooperativa de Trabalho Médico interpôs  APELAÇÃO, fls. 136/151, defendendo a
necessidade de reforma da sentença, alegando, para tanto, que o tipo de tratamento
requerido na inicial além de não possuir cobertura contratual, não está inserido no
rol de procedimentos constantes da ANS - Agência Nacional de Saúde. Suscita acerca
da inexistência de ato ilícito ensejador de danos morais na hipótese em apreço, por
não  ter  restado  demonstrado  nos  autos  situações  autorizadoras  da  indenização
extrapatrimonial, rebatendo ainda o valor do quantum arbitrado pelo juiz a quo.  Por
fim,  requer  o  conhecimento  do  vertente  recurso  para  reformar  integralmente  a
decisão, ou, de forma alternada, reduzir o valor fixado.  

Contrarrazões  ofertadas  pela  promovente,  fls.
185/189, refutando os argumentos tangidos no recurso voluntário, para se manter a
decisão vergastada no que se refere à condenação da promovida na obrigação de
fazer e ao pagamento de indenização por danos morais. 

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista o não preenchimento das hipóteses elencadas no art.  178, do Código de
Processo Civil.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De  logo,  convém  esclarecer  que  é  indubitável  a
incidência  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  nos  contratos  firmados  com os
planos  de  saúde,  por  tratar-se  de  típico  contrato  de  adesão,  sendo  manifesta  a
fragilização do pacta sunt servanda, uma vez que o contrato, embora bilateral, resulta
em margem mínima de discutibilidade por parte  do aderente,  e,  nessa condição,
inferiorizado contratualmente.
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Dessa forma, nos termos do art. 6º, V c/c o art. 51, IV,
ambos do Código de Defesa do Consumidor, é possível a adequação dos contratos de
seguro aos ditames legais, tendo em vista a sua aleatoriedade, quando uma só das
partes limita o risco, o qual é assumido integralmente pela outra, e, se for o caso, a
decretação  da  nulidade  das  cláusulas  existentes  nesse  gênero.  Eis  os  preceptivos
legais:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: 
(…)
V  -  a  modificação  das  cláusulas  contratuais  que
estabeleçam  prestações  desproporcionais  ou  sua
revisão  em  razão  de  fatos  supervenientes  que  as
tornem excessivamente onerosas; 

E,

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 seja, incompatíveis com
a boa-fé ou a equidade. - negritei.

Além do princípio da boa-fé entre as partes, o plano
ou seguro de saúde não pode, segundo o previsto no art. 51, inciso IV, do Código de
Defesa do Consumidor, impor obrigações abusivas que coloquem o consumidor em
manifesta desvantagem.

Acrescente-se,  ainda,  ser  um  direito  básico  do
consumidor  a  informação  clara  e  adequada  sobre  os  produtos  e  serviços
disponibilizados no mercado pelos fornecedores. Nesse sentido, preceitua também o
precitado  art.  6º,  III,  do  Estatuto  Consumerista,  no  sentido  de  que  a  informação
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adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta
de quantidade,  características,  composição,  qualidade,  tributos incidentes e  preço,
bem como sobre os riscos que apresentem.

Nesse norte,  impende destacar,  caso haja restrições
de direito, estas devem expressas, legíveis, claras, sem margem para dúvidas, não
podendo ser interpretadas extensivamente em prejuízo do consumidor, mormente
em se tratando do contrato que objetiva a prestação de serviços ligado a saúde das
pessoas. 

Nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal
de Justiça:

PREQUESTIONAMENTO.  AUSÊNCIA.
DIVERGÊNCIA  JURISPRUDENCIAL  NÃO
CONFIGURADA.  PLANO  DE  SAÚDE.
COBERTURA. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE.
- Falta prequestionamento quando o dispositivo legal
supostamente violado não foi discutido na formação
do acórdão recorrido.
-  Para  demonstrar  divergência  jurisprudencial  é
necessário confronto analítico e semelhança entre os
casos. Não bastam simples transcrições de ementas e
trechos.
-  A  limitação  de  cobertura  do  plano  de  saúde  é
possível  desde  que  atendidos  os  pressupostos
legais e haja previsão clara, precisa e destacada no
contrato.
(AgRg  nos  EDcl  no  Ag  784.310/RS,  Rel.  Ministro
HUMBERTO  GOMES  DE  BARROS,  TERCEIRA
TURMA,  julgado  em  09/08/2007,  DJ  27/08/2007,  p.
225) - negritei.

Ademais,  as  cláusulas  contratuais  devem  ser
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme preconiza o art.
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47, do Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese a alegação da apelante de não cobertura
da  colocação  do  procedimento  cirúrgico  chamado  de  Crosslinking  do  Colágeno
Corneano,  tal fato não afasta a obrigação de custeio, pois sequer demonstrou que
tratamento equivalente ao problema de saúde vivenciado pelo autor da demanda.
Logo, revela-se descabida a negativa de cobertura de materiais eleitos pelo médico
como essenciais para o sucesso das intervenções cirúrgicas asseguradas pelo plano
de saúde. 

Nesse  sentido,  já  decidiu  o  Superior  Tribunal  de
Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE
SAÚDE.  1.  INCABÍVEL  RECURSO  ESPECIAL
FUNDADO  EM  ALEGADA  VIOLAÇÃO  DE
VERBETE  SUMULAR.  2.  PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.  IMPLANTE  DE  STENT
FARMACOLÓGICO.  RECUSA  INDEVIDA.
ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO.   INCIDÊNCIA   DA   SUMULA  N.
83  DO  STJ.  3.  CARACTERIZAÇÃO  DE  DANO
MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS  DEVIDA.  PRECEDENTES.  ENUNCIADO
N.  83  DA SÚMULA DO  STJ.  4.  PRETENSÃO  DE
REDUÇÃO   DO   VALOR  DA  CONDENAÇÃO.
REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Em recurso especial com fundamento na alínea a
não cabe invocar violação de enunciado de súmula.
2.  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
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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 o Ministro Massami Uyeda, DJe
de 5/8/2008). Incidência da Súmula 83/STJ.
3. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no
sentido  de  reconhecer  a  existência  do  dano  moral
nas  hipóteses de recusa injustificada pela  operadora
de  plano  de  saúde,  em  autorizar tratamento a que
estivesse  legal  ou  contratualmente  obrigada,  por
configurar  comportamento  abusivo.  Incidência  da
Súmula 83/STJ.
4.  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. Na espécie, o
valor da indenização foi fixado em R$ 10.000,00  (dez
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.
5. Agravo interno a que se nega provimento.  (AgInt
no  AREsp  923.058/MG,  Rel.  Ministro  MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em 25/10/2016, DJe 10/11/2016) - destaquei.

Também, 

APELAÇÃO  CÍVEL.  SEGUROS.  PLANO DE
SAÚDE.  AÇÃO  DE  RESSARCIMENTO  C/C
REPARAÇÃO  DE  DANOS  MORAIS.  LENTES
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INTRAOCULARES. PRÓTESE. CASO CONCRETO.
1.  Os  planos  de  saúde estão  submetidos  às
disposições  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,
razão pela qual se aplica o disposto no art. 35 da Lei
9.656/98 ao caso em tela, decorrente de interpretação
literal e mais benéfica aos aderentes. 2. Não há como
o  plano de assistência à  saúde negar  cobertura da
prótese/órtese  utilizada  para  a  realização  do
procedimento cirúrgico, porque o art. 10 da Lei n°
9.656/98  não  exclui  da  cobertura do  contrato  de
plano de  saúde o  fornecimento  de  materiais
essenciais à realização de cirurgia. Cabe ao médico
definir qual é o melhor tratamento para o segurado
bem como qual espécie de material, se nacional ou
importado, melhor atende à finalidade esperada. 3.
Caso em que, no entanto, não há qualquer laudo que
indique a necessidade do material importado, tendo
o autor optado por este por sua conta e risco, o que
afasta  o  dever  de  ressarcimento.  4.  Dever  de
devolução simples do valor relativo à lente nacional,
nos  termos  da  cobertura,  mas  sem  desconto  por
coparticipação, pois fixada em percentual, o que se
afigura inviável. Ausente má-fé por parta da ré, não
há falar em repetição em dobro.  5.  Distribuição da
sucumbência.  Decaimento  recíproco.  APELAÇÃO
PARCIALMENTE  PROVIDA.  (Apelação  Cível  Nº
70072619646,  Quinta  Câmara  Cível,  Tribunal  de
Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado
em 29/03/2017) - negritei.

Da leitura dos julgados acima, vê-se que é pacífico o
entendimento no sentido de que o plano de saúde não pode se recusar a custear o
fornecimento de material para a cirurgia quando coberta pelo contrato a patologia
diagnosticada no beneficiário do plano. E isso ocorre mesmo quando se tratar de
material importado, pois cabe ao médico definir qual é o melhor tratamento para o
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segurado. 

Dessa forma, como já frisado alhures, nos termos do
art. 51, IV, da Lei nº 8.078/90, são nulas, de pleno direito, as cláusulas contratuais que
estabeleçam  obrigações  consideradas  iníquas,  abusivas,  bem  como  coloquem  o
consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a
equidade.

Estão prolíficas de boa-fé as formas de tratamentos
escolhidas pelo médico, mormente em se tratando, in casu, materiais necessários para
a  realização  do  procedimento  cirúrgico  “Facectomia  com  lente  intra-ocular  com
facoemulsificação e Facectomia com Facoemulsificação” na paciente acometida de
Catarata  (CID  H28),  patologia  essa  devidamente  demonstrada  na  documentação
encartada aos autos, fl. 28

Diante  dos  argumentos  narrados,  não  se  mostra
razoável que a empresa promovida negue o procedimento cirúrgico requerido pelo
médico, sob o pretexto de não estar previsto nas cláusulas contratuais,  razão pela
qual é de ser mantida a sentença nesse ponto.

Por  outro  quadrante,  cumpre  examinar  o  pleito
recursal referente à ausência de ato ilícito,  bem como a minoração do    quantum
indenizatório moral.

Sabe-se que, para que haja o dever de indenizar, nos
termos do art. 186 c/c art. 927, ambos do Código Civil, é imprescindível a presença,
simultânea, dos pressupostos ensejadores da responsabilidade civil,  a saber,  o ato
ilícito, decorrente da conduta (comissiva ou omissiva) dolosa ou culposa do agente, o
dano e o nexo causal entre a conduta e o dano existente. Eis os preceptivos legais:

Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão
voluntária,  negligência  ou  imprudência,  violar
direito  e  causar  dano  a  outrem,  ainda  que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
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E,
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo  único.  Haverá  obrigação  de  reparar  o
dano,  independentemente  de  culpa,  nos  casos
especificados  em  lei,  ou  quando  a  atividade
normalmente  desenvolvida  pelo  autor  do  dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de
outrem.

De outra senda, a reparação por danos morais deve
advir de ato que, pela carga de ilicitude ou injustiça trazida, viole o direito da parte,
atingindo profundamente seu património psíquico. Nessas condições, a indenização
encontra amparo jurídico no art.  5º,  V e X, da Constituição Federal e art.  186, do
Código Civil.

Diante  do  panorama  apresentado,  dúvidas  não  há
que recusa indevida à cobertura de tratamento de saúde pleiteada pela usuária do
plano configura ato ilícito passível de indenização, tendo em vista ter  repercutido
profundamente  no  estado  psicológico,  causando-lhe  insegurança,  aflição  e
sofrimento.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CIVIL.  DANOS  MORAIS.  PLANO  DE  SAÚDE.
NEGATIVA  DE  COBERTURA  DE  PRÓTESE
NECESSÁRIA  A  PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO.
DANOS  MORAIS.  CABIMENTO.  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
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morais  a  recusa  indevida/injustificada  pela
operadora  do  plano  de  saúde  em  autorizar  a
cobertura financeira de tratamento médico. 3. Agravo
regimental  não  provido.  (AgRg  no  REsp
1349952/MG,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,
QUARTA  TURMA,  julgado  em  03/03/2016,  DJe
10/03/2016).

No tocante à fixação da verba indenizatória moral,
convém esclarecer que os critérios utilizados para o seu arbitramento devem estar de
acordo  com  a  melhor  orientação  doutrinária  e  jurisprudencial  versadas  sobre  a
matéria  sub examine.  Ou seja, atentando-se ao critério da razoabilidade, incumbe ao
magistrado, observando as especificidades do caso concreto e, ainda, considerando
as condições financeiras do agente e a situação da vítima, arbitrar valor de forma que
não se torne fonte de enriquecimento, tampouco seja inexpressivo a ponto de não
atender aos fins ao qual se propõe. Significa dizer, “A indenização por dano moral
deve proporcionar ao lesado satisfação em justa medida, de modo que produza
impacto ao causador do mal capaz de dissuadi-lo de igual e novo atentado, sem
significar  um  enriquecimento  sem  causa  da  vítima”  (TJPB;  AC  0002866-
37.2012.815.0981; Terceira Câmara Especializada Cível; Relª Desª Maria das Graças
Morais Guedes; DJPB 30/07/2014; Pág. 12) - destaquei.

Com  base  nessas  considerações,  entendo  por
manter o valor arbitrado em primeiro grau, a título de danos morais, no patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) reais,  pois,  além de se encontrar em sintonia com o
critério da razoabilidade e com as condições financeiras dos agentes e da vítima,
também será suficiente para compensar o inconveniente sofrido, funcionando, ainda,
como um fator de desestímulo à reiteração da conduta ora analisada. O valor ora
estipulado é, ao meu sentir, suficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico
inerente a esse tipo de reparação.

Ante  o  exposto,  NEGO PROVIMENTO  À
APELAÇÃO.

É o VOTO. 
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Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 31 de julho de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator
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