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1. A mera repetição, nas razões recursais, das alegações deduzidas na contestação,
não importa, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade, desde que sejam



hábeis a impugnar as razões de decidir adotadas na decisão recorrida. Entendimento
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,  no julgamento do AgRg nos EDcl no
AREsp 760.065/SC.

2.  Qualifica-se  como  operadora  de  plano  privado  de  assistência  à  saúde,  na
modalidade  autogestão,  a  pessoa  jurídica  de  direito  privado  sem  finalidades
lucrativas  que,  vinculado  a  entidade  pública  patrocinadora,  presta  serviços
destinados,  exclusivamente,  a  determinados  beneficiários,  dentre  eles  seus
empregados e servidores, em atividade ou aposentados. Inteligência do art. 2º, II, da
Resolução Normativa ANSS nº. 137/2006.

3. Em razão da relevante diferença entre o modelo de administração, a forma de
associação,  obtenção  e  repartição  de  receitas  adotados  pelas  pessoas  jurídicas
constituídas sob a modalidade de sociedade civil, comercial ou cooperativa e pelas
entidades de autogestão, a estas não se aplicam o Código de Defesa do Consumidor
e  o  Enunciado  nº.  469  da  Súmula  do  STJ.  REsp  nº.1.285.483/PB publicado  no
Informativo de Jurisprudência nº. 588, do Superior Tribunal de Justiça.

4.  O distinto  tratamento  normativo  dado  às  entidades  de  autogestão  se  justifica,
ainda, pelo fato de que elas não oferecem serviços ao mercado de consumo e não
exercem a atividade com o intuito de auferir lucro, razão pela qual não se lhes aplica
o  conceito  de  fornecedor  estabelecido  no  artigo  3º,  §2º,  do  CDC,  antecedente
necessário à constituição da relação de consumo.

5. O Código de Defesa do Consumidor não pode reger a relação jurídica estabelecida
entre  entidades  de  autogestão  que  operam  planos  de  saúde  e  seus  respectivos
assistidos, sob pena violar o equilíbrio atuarial e o princípio da solidariedade que
justificaram  sua  constituição,  onerando  assistidos  não  envolvidos  na  lide  e
desrespeitando normas e regulamentos criados para que a assistência à saúde seja
viável para todos os associados. Razão de decidir adotada no julgamento do REsp
1.121.067/PR, pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. Em atenção ao Princípio da Autonomia Contratual, as partes possuem o direito à
liberdade de contratar, cujo exercício deverá se dar em razão e nos limites da função
social do contrato. Inteligência do art. 421, do Código Civil.

7. A função social do contrato, prevista no art. 421, do CC, não elimina o Princípio
da  Autonomia  Contratual,  mas  apenas  atenua  ou  reduz  seu  alcance,  desde  que
presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à dignidade da
pessoa humana. Enunciado nº. 23 do CJF/STJ, aprovado na I Jornada de Direito
Civil.

8. Havendo a celebração de uma avença em que não há relação de hipossuficiência
entre  os  contratantes  e  são  acordadas,  livre  e  previamente,  restrições  ao  objeto
avençado, sem que disso importe violação à dignidade da pessoa humana, não há
fundamento legal que permita ao Poder Judiciário macular o equilíbrio contratual
pactuado e onerar uma das partes com uma obrigação com a qual não anuiu no ato
da contratação.

9.  Não  sendo  ilícito  o  ato  de  a  operadora  negar-se  a  custear  prótese  com  as
especificidades requeridas, o assistido não possui direito à restituição do valor pago
para  sua  aquisição,  em complementação  à  quantia  subvencionada  pelo  plano  de



saúde, ou ao recebimento de indenização por dano moral.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente às Apelações,
interpostas nos autos da Ação de Indenização por Danos Material e Moral autuada
sob o n.º 0041926-27.2013.8.15.2001, em que figuram como Apelantes a Caixa de
Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil S.A. - CASSI e Severino Antônio
Oliveira Lima e como Apelados os Apelantes. 

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em conhecer das
Apelações,  rejeitar  a  preliminar  de  violação  ao  Princípio  da  Dialeticidade,
arguida pelo Segundo Apelante, à unanimidade e, no mérito, por maioria, dar
provimento  ao  Primeiro  Apelo,  julgando  prejudicada  a  análise  das  razões
recursais deduzidas Segundo.

VOTO.

Contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca desta
Capital, f. 167/169-v, nos autos da Ação de Indenização por Danos Material e Moral
proposta  por  Severino  Antônio  Oliveira  Lima em  desfavor  da  Caixa  de
Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI, que julgou procedente
o  pedido  de  pagamento  de  indenização  por  dano  material,  no  importe  de  R$
3.000,00 (três mil reais), ao fundamento de que, por ser a relação estabelecida entre
os litigantes de natureza consumerista,  é dever da Operadora do Plano de Saúde
custear  a  lente  ocular  com  as  especificações  exatas  prescritas  pelo  médico
especialista,  porquanto  compelir  o  consumidor  a  se  submeter  a  procedimento
cirúrgico com material diverso do que lhe foi preceituado consiste em imposição de
obrigação abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, e improcedente o pedido de
adimplemento de compensação por dano moral, em razão de o ato de negativa do
custeio,  embora reprovável,  não afetar os direitos da personalidade do Assistido,
interpuseram Apelações o Promovente e o Promovido.

Nas suas razões recursais, f. 172/189, a Caixa de Assistência do Banco do
Brasil S.A. - CASSI afirmou que, por se tratar de uma entidade constituída sob a
forma de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação
estabelecida com o Assistido, razão pela qual não constitui ato abusivo, na forma
prescrita no art. 51, IV, do CDC, negar-se a fornecer prótese cujas especificidades
excedam a cobertura do regulamento do plano de saúde, pugnando pelo provimento
do  Apelo  e  pela  reforma  da  Sentença,  para  que  os  pedidos  sejam  julgados
improcedentes.

Contrarrazoando o Apelo interposto pela Caixa de Assistência do Banco do
Brasil  S.A.  -  CASSI,  f.  196/199,  Severino  Antônio  Oliveira  Lima  arguiu,  como
preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões
recursais consistem em meras transcrições das alegações deduzidas na Contestação,
pugnando pelo não conhecimento do Recurso.

Vencida a preliminar, no mérito, afirmou que as disposições do Código de
Defesa do Consumidor se aplicam ao julgamento da lide, nos termos impostos pelo
Enunciado nº. 469 da Súmula do STJ, razão pela qual é devido o ressarcimento do
valor necessário à aquisição da lente ocular prescrita pelo médico, mas não custeado
pela Operadora do Plano de Saúde, requerendo o desprovimento do Apelo.



Em suas razões recursais, f. 201/208, Severino Antônio Oliveira Lima alegou
que a Caixa de Assistência do Banco do Brasil S.A. - CASSI deve ser condenada ao
pagamento de indenização por dano moral, porquanto foi ilícita a prática do ato de
se  negar  a  adimplir  a  prótese  ocular  necessária  à  cirurgia  que  lhe  foi  prescrita,
conforme  declarado  na  Sentença,  e  lhe  foi  causado  dano  de  natureza  moral,
porquanto houve a frustração da sua legítima expectativa de que o Plano de Saúde
ao qual é vinculado custeasse o procedimento médico que lhe foi prescrito, incluídos
todos os materiais cirúrgicos necessários, pugnando pelo provimento do Apelo e
pela  reforma desse  capítulo  da  Sentença,  para  que  o  pedido  de  recebimento  de
indenização por dano moral seja julgado procedente. 

Contrarrazoando o Apelo interposto por Severino Antônio Oliveira Lima, f.
212/221, a Caixa de Assistência do Banco do Brasil S.A. - CASSI afirmou que,
mesmo que se admita a ilicitude do ato de negativa de cobertura, tal fato não impõe
sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral, porquanto consistiu
mero dissabor suportado pelo Assistido, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  conhecimento  das Apelações,  f.
227/230, abstendo-se de pronunciamento quanto ao mérito, por entender ausentes os
requisitos legais impositivos de sua intervenção, nos termos do art. 176 a 181, do
Código de Processo Civil.

É o Relatório.

Ante  a  pressuposição  lógica  das  razões  recursais  deduzidas  no  Apelo
interposto  pela  Caixa  de  Assistência  do  Banco  do  Brasil  S.A.  -  CASSI ,
porquanto  impugna  o  capítulo  da  Sentença  em que foi  declarada  a  ilicitude  da
negativa de custeio, julgo-o inicialmente.

A Caixa de Assistência do Banco do Brasil S.A. - CASSI, em suas razões
recursais, impugnou  especificamente  os  fundamentos  da  Decisão  recorrida,
porquanto  argumentou  que,  enquanto  entidade  constituída  sob  a  forma  de
autogestão, não está submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor,
razão pela qual seu ato de recusa de custear prótese cujas especificidades excedem a
cobertura  do regulamento  do plano de  saúde não pode ser  havido como ilícito,
entendimento contrário ao que foi declarado na Sentença.

Ademais,  o  fato  de  a  Operadora  de  Plano de  Saúde  haver  repetido,  nas
razões recursais, as alegações deduzidas na Contestação, não importou em violação
ao princípio da dialeticidade, porquanto são hábeis a impugnar as razões de decidir
adotadas na Sentença, em consonância com o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg nos EDcl no AREsp 760.065/SC1, pelo

1 “Esta Corte pacificou entendimento no sentido de que a repetição dos  argumentos  trazidos  na
petição inicial ou na contestação não implica,  por  si  só, em ofensa ao princípio da dialeticidade,
caso constem  do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da  intenção  de  reforma
da  sentença. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp  571.242/SC,  Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA  TURMA,  DJe  de   14/05/2015;   AgRg   no   REsp   1.337.636/RS,  Rel.  Ministro
RICARDO VILLAS   BÔAS   CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,  DJe  de  26/09/2014;  REsp
1.324.308/PR,   Rel.  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE NORONHA,  TERCEIRA  TURMA,  DJe  de
08/09/2014.”  (STJ,  AgRg  nos  EDcl  no  AREsp  760.065/SC,  Rel.  Ministra  Assusete  Magalhães,
Segunda Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).



que rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida por
Severino Antônio Oliveira Lima.

Considerando que o Apelo foi interposto contra Sentença publicada antes da
vigência do Código de Processo Civil de 2015, o juízo de admissibilidade deve ser
exercido  com  fundamento  nas  disposições  normativas  processuais  vigentes  até
então, nos termos do Enunciado Administrativo nº. 02 do STJ2, pelo que, presentes
os requisitos exigidos pelo Código revogado, dele conheço.

Resulta  demonstrado  nos  autos  que  Severino  Antônio  Oliveira  Lima,
enquanto empregado aposentado do Banco do Brasil S.A., f.  15, é assistido pelo
plano de saúde gerido pela  Caixa de Assistência  dos Funcionários do Banco do
Brasil S.A., associação constituída na modalidade de autogestão, nos termos do art.
1º, do seu Estatuto Social, f. 63/91.

É  fato  incontroverso  que  o  Assistido  se  submeteu  a  uma  cirurgia  de
facectonia, com implante de lente intraocular asférica dobrável Premium T, prescrita
como tratamento para a Catarata Senil (CID.10 H25.1) e o Astigmatismo (CID. 10
H52.2) que o acometiam e que,  para a realização do procedimento de implante,
necessitou pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Instituto de Tratamento da Visão
Ltda., f. 17/19, porquanto a Operadora de Plano de Saúde se recusou a custear a
integralidade do valor necessário à aquisição da prótese mencionada, limitando-se a
subvencionar a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), f. 25/27.

Segundo relatado no Laudo Oftalmológico, f. 16, a prescrição da citada lente
foi  necessária  em  razão  das  suas  propriedades  serem  adequadas  ao  tratamento
simultâneo  das  duas  enfermidades  diagnosticadas  no  Assistido,  permitindo  a
realização do procedimento cirúrgico de forma menos invasiva e com menor grau
traumatológico, além de possuir qualidade visual superior às lentes de custo menor.

Na Contestação, f. 33/55, a Operadora de Plano de Saúde afirmou que não
houve recusa em custear a cirurgia oftalmológica requerida pelo Assistido, com a
respectiva subvenção de todos os materiais inerentes à sua realização, inclusive, foi
disponibilizada uma lente intraocular acrílica asférica neutra acrily, no valor de R$
700,00 (setecentos reais), cujas especificidades são suficientes para o tratamento da
Catarata Senil, mas não atenua os efeitos causados pelo  Astigmatismo, porquanto
alegou que se trata de enfermidade cuja terapêutica não é coberta pelo Regulamento.

O Regulamento do Plano de Saúde dispõe, em seu art. 33, XII, f. 92/121, que
não  são  cobertos  pelo  Plano  de  Associados  lentes  para  a  correção  de  qualquer
deficiência visual, exceto no caso de facectomia com implante intraocular.

Portanto, com exceção do procedimento cirúrgico necessário ao tratamento
da Catarata,  não há cobertura regulamentar para o custeio de lentes destinadas à
correção de qualquer outra deficiência visual, a exemplo do Astigmatismo.

A controvérsia a ser dirimida neste julgamento se cinge a saber se a vedação
prevista no Regulamento do Plano de Saúde deve ser interpretada com fundamento

2 STJ,  Enunciado  administrativo  nº.  02: Aos  recursos  interpostos  com fundamento  no  CPC/1973
(relativos a  decisões  publicadas até  17 de  março de 2016) devem ser  exigidos  os  requisitos  de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.



nas disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, de modo a qualificá-
la  como ato  abusivo,  nos  termos  do art.  51,  IV,  ou  se  a  restrição  da  cobertura
regulamentar é possível, ante a autonomia contratual, prevista no art. 421, do Código
Civil.

A Lei nº. 9.656/1998 dispõe, em seu art. 1º, II3, que os planos privados de
assistência  à  saúde  serão  operados  por  pessoas  jurídicas  de  direito  privado
constituídas,  dentre  outras  modalidades possíveis,  sob a forma de autogestão,  na
qual a própria entidade assume a responsabilidade pela gestão e pelo fornecimento
de serviços de assistência médico-hospitalar.

Regulamentando a citada Lei, a Resolução Normativa ANSS nº. 137/2006,
no  art.  2º,  II4,  dispõe  que  se  qualifica  como operadora  de  plano  de  privado  de
assistência à saúde, na modalidade autogestão, a pessoa jurídica de direito privado
sem finalidades lucrativas que, vinculado à entidade pública patrocinadora, presta
serviços destinados, exclusivamente, a determinados beneficiários, dentre eles, seus
empregados e servidores, em atividade ou aposentados.

Consonante publicizado no Informativo de Jurisprudência nº. 588, o Superior
Tribunal  de  Justiça,  no  julgamento  do  REsp  nº.1.285.483/PB5,  adotou  o
entendimento  de  que,  em  razão  da  relevante  diferença  entre  o  modelo  de
administração, a forma de associação, obtenção e repartição de receitas adotados
pelas pessoas jurídicas constituídas sob a modalidade de sociedade civil, comercial
ou cooperativa e pelas entidades de autogestão, a estas não se aplicam o Código de
Defesa do Consumidor e o Enunciado nº. 469 da Súmula do STJ6, 

3 Lei  nº.  9.656/98,  Art.  1º.  Submetem-se  às  disposições  desta  Lei  as  pessoas  jurídicas  de  direito
privado  que  operam planos  de  assistência  à  saúde,  sem prejuízo  do  cumprimento  da  legislação
específica  que  rege  a  sua  atividade,  adotando-se,  para  fins  de  aplicação  das  normas  aqui
estabelecidas, as seguintes definições: (…) II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa
jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de
autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; 

4 Resolução  Normativa  ANSS nº.  137/2006,  Art.  2º.  Para  efeito  desta  resolução,  define-se  como
operadora de planos privados de assistência à saúde na modalidade de autogestão: (…) II – a pessoa
jurídica de direito privado de fins não econômicos que, vinculada à entidade pública ou privada
patrocinadora,  instituidora  ou  mantenedora,  opera  plano  privado  de  assistência  à  saúde
exclusivamente  aos  seguintes  beneficiários:  (…)  a)  empregados  e  servidores  públicos  ativos  da
entidade  pública  patrocinadora;  b)  empregados  e  servidores  públicos  aposentados  da  entidade
pública patrocinadora; […].

5 RECURSO   ESPECIAL.   ASSISTÊNCIA   PRIVADA  À SAÚDE.  PLANOS  DE  SAÚDE  DE
AUTOGESTÃO.  FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO
NÃO  OFERECIDO  AO  MERCADO  DE  CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE
LUCRATIVA.  RELAÇÃO  DE  CONSUMO  NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO
CDC. 1.  A  operadora  de  planos  privados  de  assistência  à saúde, na modalidade  de  autogestão,
é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades  lucrativas  que, vinculada ou não à entidade
pública  ou  privada,   opera   plano  de  assistência  à  saúde  com  exclusividade  para  um  público
determinado de beneficiários. 2.  A  constituição  dos  planos  sob  a  modalidade  de  autogestão
diferencia,    sensivelmente,    essas    pessoas   jurídicas   quanto  à  administração,    forma  de
associação,  obtenção  e  repartição  de receitas,  diverso  dos contratos firmados com empresas que
exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro. 3.  Não  se  aplica  o Código de Defesa do
Consumidor ao contrato de plano   de  saúde  administrado  por  entidade  de  autogestão,  por
inexistência de relação de consumo. 4. Recurso especial não provido. (STJ, REsp 1285483/PB, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016).

6 Enunciado nº. 469, do STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde.



Segundo as razões de decidir adotadas no citado precedente,  o tratamento
normativo distinto se justifica, ainda, pelo fato de que as operadoras de plano de
saúde na modalidade de autogestão ou fechadas não oferecem serviços ao mercado
de consumo7 e não exercem a atividade com o intuito de auferir lucro, razão pela
qual não se lhes aplica o conceito de fornecedor estabelecido no artigo 3º, §2º, do
CDC8, antecedente necessário à constituição da relação de consumo.

A  Corte  Superior,  no  julgamento  do  REsp  1.121.067/PR9,  adotou  o
entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor não pode reger a relação
jurídica estabelecida entre entidades de autogestão que operam planos de saúde e
seus respectivos  assistidos,  sob pena violar  o equilíbrio atuarial  e o princípio da
solidariedade que justificaram sua constituição, onerando assistidos não envolvidos
na lide e desrespeitando normas e regulamentos criados para que a assistência à
saúde seja viável para todos os associados.

7 “O Código regula situações onde bens e serviços são oferecidos ao mercado de consumo para que
qualquer pessoa os adquira, como destinatária final. Há, por isso, uma clara preocupação com bens
típicos de consumo, fabricados em série, levados ao mercado, numa rede de distribuição, com ofertas
sendo feitas através de dezenas de veículos de informação, para que alguém em certo momento os
adquira". (NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Curso prático de direito do consumidor. São Paulo: RT,
1992, p. 23).

8 CDC,  Art.  3°  Fornecedor  é  toda  pessoa  física  ou  jurídica,  pública  ou  privada,  nacional  ou
estrangeira,  bem  como  os  entes  despersonalizados,  que  desenvolvem  atividade  de  produção,
montagem,  criação,  construção,  transformação,  importação,  exportação,  distribuição  ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços. […]
§  2°  Serviço  é  qualquer  atividade  fornecida  no  mercado  de  consumo,  mediante  remuneração,
inclusive  as  de  natureza  bancária,  financeira,  de  crédito  e  securitária,  salvo  as  decorrentes  das
relações de caráter trabalhista. 

9 RECURSO ESPECIAL - PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO - NORMA OU RESOLUÇÃO
RESTRITIVA DE COBERTURA OU RESSARCIMENTO DE EVENTOS - POSSIBILIDADE E
NÃO-ABUSIVIDADE - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Os planos de autogestão, em geral,
são  administrados  paritariamente  e  no  seu  conselho  deliberativo  ou  de  administração  há
representantes do órgão ou empresa instituidora e dos associados ou usuários.  O objetivo desses
planos fechados é baratear o custo,  tendo em vista que não visam o lucro e evitam despesas da
intermediação. II - Nos planos de saúde fechados, a mensalidade dos associados é um percentual da
remuneração,  criando um sistema solidário entre os  participantes,  pois,  quem tem maior salário,
contribui com mais para o todo, e o custo adicional por dependentes é menor, sendo que em algumas
caixas de assistência não há cobrança adicional por dependente. III - A questão ultrapassa a aplicação
ou não do Código de Defesa do Consumidor. Nos planos de autogestão, os regulamentos e normas
restritivas que buscam a proteção do equilíbrio atuarial e mensalidades de custo menor, não podem
ser vistas como cláusulas contratuais abusivas. A relação jurídica desses planos tem peculiaridades,
seja na sua constituição, administração, obtenção de receitas e forma de associar-se, completamente
diferentes dos contratos firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam o
lucro. A Lei dos planos de saúde dá tratamento diferenciado a essa modalidade (Lei 9.656/98  -  art.
10, § 3º). IV - O tratamento legal a ser dado na relação jurídica entre os associados e os planos de
saúde de autogestão, os chamados planos fechados, não pode ser o mesmo dos planos comuns, sob
pena de se criar prejuízos e desequilíbrios que, se não inviabilizarem a instituição, acabarão elevando
o ônus dos demais associados, desrespeitando normas e regulamentos que eles próprios criaram para
que o plano desse certo. Os associados que seguem e respeitam as normas do plano, arcarão com o
prejuízo,  pois  a  fonte  de  receita  é  a  contribuição  dos  associados  acrescida  da  patronal  ou  da
instituidora. V - Portanto, as restrições de cobertura ou de ressarcimento a eventos nos planos de
autogestão  não violam  princípios  do Código de  Defesa  do Consumidor.  VI -  Recurso  especial
provido.  (STJ,  REsp  1121067/PR,  Rel.  Ministro  Massami  Uyeda,  Terceira  Turma,  julgado  em
21/06/2011, DJe 03/02/2012).



Conforme se depreende do seu Estatuto Social, f. 62/91, nos arts. 1º, 4º e 6º,
I a IV, a CASSI é uma operadora patrocinada pelo Banco do Brasil S.A., constituída
na  modalidade  autogestão  e  destinada  a  prestar  assistência  à  saúde  dos  seus
empregados, ativos e aposentados, e dos empregados da Caixa de Previdência dos
Funcionários  do  Banco  do  Brasil  –  PREVI,  bem  como  dos  seus  respectivos
dependentes.

Incontroverso o fato de que a Caixa de Assistência do Banco do Brasil S.A. -
CASSI foi  constituída  na  modalidade  autogestão,  a  relação  jurídica  estabelecida
entre ela e o Assistido não possui natureza consumerista, razão pela qual não se
aplicam às normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, ou o Enunciado
nº. 469 da Súmula do STJ, mas sim a regulamentação prevista no Código Civil.

O Código Civil, no art. 42110, prevê o Princípio da Autonomia Contratual, ao
dispor que as partes possuem o direito à liberdade de contratar, cujo exercício deverá
se dar em razão e nos limites da função social do contrato, 

O Enunciado nº. 23 do CJF/STJ11, aprovado na I Jornada de Direito Civil,
assentou que a função social do contrato, prevista no artigo citado, não elimina o
Princípio da Autonomia Contratual, mas apenas atenua ou reduz seu alcance, desde
que presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à dignidade
da pessoa humana.

Em atenção ao Princípio da Autonomia Contratual, havendo a celebração de
uma avença em que não há relação de hipossuficiência entre os contratantes e são
acordadas, livre e previamente, restrições ao objeto avençado, sem que disso importe
violação à dignidade da pessoa humana, não há fundamento legal que permita ao
Poder Judicário macular o equilíbrio contratual pactuado e onerar uma das partes
com uma obrigação com a qual não anuiu no ato da contratação.

O Regulamento do Plano de Saúde, f. 92/121, no art. 33, XII, dispõe que não
são cobertos pelo Plano de Associados lentes para a correção de qualquer deficiência
visual,  exceto  no caso  de  facectomia  com implante  intraocular,  razão  pela  qual,
ausente a demonstração de que a vedação viola a dignidade da pessoa humana, não
se  pode impor  à  Operadora  o  custeio  de  próteses  oculares  cujas  especificidades
exacerbem  o  objeto  regulamentado,  como  pretende  o  Assistido,  ao  requerer  a
subvenção  de  uma lente  que,  além de  tratar  a  Catarata  Senil,  também corrija  o
Astigmatismo, enfermidade cuja terapêutica não é coberta pela assistência avençada.

O Assistido  se  associou  livremente  à  Caixa  de  Assistência  do  Banco  do
Brasil S.A. - CASSI, motivo pelo qual deve se submeter ao regramento do Plano de
Saúde com probidade e boa-fé, nos termos do art. 422, do CC12,  sob pena violar o
equilíbrio atuarial e o princípio da solidariedade, previsto no art.  18, do Estatuto

10 CC,  Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do
contrato. 

11 Enunciado nº. 23, do CJF/STJ, aprovado na I Jornada de Direito Civil: A função social do contrato,
prevista no art. 421 do novo Código Civil, não elimina o princípio da autonomia contratual, mas
atenua ou reduz o alcance desse princípio quando presentes interesses metaindividuais ou interesse
individual relativo à dignidade da pessoa humana.

12 CC, Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua
execução, os princípios de probidade e boa-fé. 



Social, f. 70, que fundamentaram sua criação e possibilitam a assistência à saúde dos
demais associados.

Ademais,  segundo  admitido  pelo  próprio  Assistido  na  Petição  Inicial,  f.
02/11, ele não requereu o custeio da lente intraocular asférica dobrável Premium T
em data  anterior  à  realização  do  procedimento  cirúrgico  prescrito  pelo  médico,
havendo, tão somente, formulado uma consulta administrativa após a propositura da
presente Ação, de modo que, sequer, aferiu se a lente oferecida pela Operadora do
Plano de Saúde seria suficiente para o atingimento, ao menos parcial, da finalidade
por ele pretendida.

Não sendo ilícito o ato de a Operadora negar-se a custear a lente com as
especificidades requeridas, o Assistido não possui direito à restituição do valor pago
para  sua  aquisição,  em complementação à  quantia  subvencionada  pelo  Plano  de
Saúde, ou ao recebimento de indenização por dano moral,  razão pela qual resta
prejudicado o julgamento do Apelo interposto por  Severino Antônio Oliveira
Lima.

Posto isso,  conhecida a Apelação interposta pela  Caixa de Assistência  do
Banco do Brasil S.A. - CASSI e rejeitada a preliminar de violação ao Princípio da
Dialeticidade arguida pelo Segundo Apelante, dou-lhe provimento para reformar
a  Sentença  e  julgar  improcedente  o  pedido,  e  julgo  prejudicado  o  Apelo
interposto por Severino Antônio Oliveira Lima, condenando-o, ante a inversão
da  sucumbência,  ao  pagamento  das  custas  processuais  e  honorários
advocatícios, fixados em 20% do valor atualizado da causa, conforme disposto
no art.  85,  §  2º,  do  Código de  Processo  Civil13,  suspensa a  exigibilidade  da
cobrança  dos  encargos,  porquanto  beneficiário  da  assistência  judiciária
gratuita.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 15 de agosto de 2017,
conforme Certidão de julgamento, participando do julgamento, além deste Relator,
os  Exmos.  Des.  Frederico  Martinho da Nóbrega Coutinho,  João Alves  da Silva,
Oswaldo  Trigueiro  do  Vale  Filho  e  o  Exmo.  Juiz  Convocado  Ricardo  Vital  de
Almeida. Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Procurador  de  Justiça  Dr.  José
Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

13 CPC, Art. 85 (…).
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação,  do proveito econômico obtido ou, não sendo possível  mensurá-lo,  sobre o valor
atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço.


