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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018272-30.2014.815.0011.
Origem : 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante : Gilma de Oliveira Lima.
Advogada : Maria Evaneide de Oliveira Paz – 15.836.
Apelada (1) : Unimed  Paulistana  Sociedade  Cooperativa  de  Trabalho  

Médico. 
Advogados : Jose Eduardo Victória – OAB/SP Nº 103.160.

  José Carlos de Alvaremga Mattos – OAB/SP Nº 62.674. 
Apelada (2) :  Unimed Campina  Grande  Cooperativa  de  Trabalho  

Médico.
Advogado : Giovanni Dantas de Medeiros – OAB/PB Nº 6.457.

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
AUTORIZAÇÃO  PARA  INTERNAÇÃO  E
REALIZAÇÃO  DE  PROCEDIMENTOS
MÉDICOS EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO
CREDENCIADO À UNIMED. OBRIGAÇÃO DE
FAZER  RECONHECIDA,  EM  PARTE,  NA
SENTENÇA.  EXCLUSÃO  DOS  CUSTOS
COMPLEMENTARES  CONCERNENTES  À
ACOMODAÇÃO  EM  NÍVEL  SUPERIOR.
PEDIDO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS REJEITADO. INCONFORMISMO DA
AUTORA. RECUSA INJUSTIFICADA. ABALO
PSICOLÓGICO  CONFIGURADO.  DEVER DO
USUÁRIO DE ARCAR COM AS DIFERENÇAS
DA  HOSPEDAGEM  EM  QUARTO
INDIVIDUAL  NÃO  COBERTO  PELO
CONTRATO.  CLÁUSULA  CONTRATUAL
EXPRESSA.  INEXISTÊNCIA  DE
ABUSIVIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO.

-  É  indiscutível  a  incidência  das  disposições  do
Código  de  Defesa  do  Consumidor  nas  relações
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contratuais mantidas junto a operadoras de planos de
saúde.  As  aludidas  empresas,  prestando  o  serviço
objeto da contratação de maneira reiterada e mediante
remuneração,  enquadram-se  perfeitamente  no
conceito de fornecedoras, conforme dispõe o art. 3º, §
2º, da Norma Consumerista.

-  Estando  os  procedimentos  a  que  foi  submetida  a
autora  cobertos  pelo  contrato  entabulado  entre  as
partes,  a  negativa  de  cobertura  da  internação  e  do
próprio  procedimento,  em  si,  caracteriza-se  como
medida  abusiva,  ainda  que  o  plano  contratado  não
previsse acomodação superior em apartamento, uma
vez  que  a  acomodação  hospitalar  e  os  cuidados
médicos prestados ao paciente não se confundem.

- É entendimento assente na jurisprudência do STJ no
sentido de que a injusta recusa de cobertura de seguro
saúde  dá  direito  ao  segurado  ao  ressarcimento  dos
danos extrapatrimoniais sofridos, tendo em vista que
tal fato agrava a  situação de aflição psicológica e de
angústia  no  espírito  do  segurado,  uma vez  que,  ao
pedir a autorização da seguradora, já se encontra em
condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde
debilitada.

-  Não  se  mostra  abusiva  a  cláusula  contratual  que
determina  que  a internação  do  usuário,  em
acomodação  superior  à  oferecida  pelo  seu  plano,
acarreta o pagamento das diferenças de estada.

-  Se  o  nosocômio  somente  possui  acomodação
individual, não há que se falar em indisponibilidade
de leito hospitalar em enfermaria, a atrair a aplicação
da exceção contratual que garante ao usuário o acesso
à acomodação em nível superior, sem ônus adicional.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Apelação Cível interpostas por Gilma de Oliveira
Lima contra a sentença de fls.374/379, integrada por decisão de embargos de
declaração (fls. 421/421v), proferidas pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca
de Campina Grande, nos autos da  Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos
Morais, ajuizada  em face  da  Unimed Campina Grande Cooperativa  de
Trabalho  Médico e Unimed  Paulistana  Sociedade  Cooperativa  de
Trabalho Médico.
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A parte autora ajuizou a presente demanda, alegando, em suma,
ser usuária do plano de saúde da primeira promovida desde 01.06.2007, com
abrangência nacional e acomodação em enfermaria.

Narrou que, por ser portadora de neoplasia do reto proximal,
realizou, em 2011/2012, cirurgia e tratamento quimioterápico na cidade de São
Paulo.

Asseverou  que,  dirigiu-se  àquela  cidade  para  a  revisão
periódica,  tendo o oncologista que a  acompanha encaminhado-a ao médico
Carlos  Jogi  Imaeda.  Afirma  que  o  referido  profissional,  em  11.07.2014,
solicitou  a  internação  da  autora,  com  urgência,  para  realização  de
procedimento médico, no Hospital Santa Catarina/SP.

Em adição,  explicitou que o seu filho compareceu à sede da
primeira  ré,  a  fim  de  solicitar  a  autorização,  entretanto,  fora  informado
verbalmente  que o nosocômio faria  parte  de tabela  de alto  custo,  que  não
possuía  acomodação  em  enfermaria,  razão  pela  qual  deveria  a  requerente
procurar outro hospital ou tentar reembolsos de parte dos valores dispendidos.
Narrou  que  a  segunda  promovida  também  se  negou  a  autorizar  os
procedimentos,  inobstante a urgência do caso.

Consignou que a cláusula 4, item 4.4, do contrato é clara ao
estatuir  que,  não  havendo  disponibilidade  de  leito  hospitalar  nos
estabelecimentos credenciados,  é  garantido ao usuário do plano o acesso à
acomodação de nível superior.

Razão  disso,  manejou  a  presente  ação,  requerendo,
liminarmente, fossem as rés compelidas à autorizar a internação e a realização
do  procedimento,  conforme  solicitação  médica,  incluindo  o  material,
medicação e demais despesas correlatas. No mérito, pugnou pela condenação
condenação das promovidas ao pagamento de indenização por danos morais.

Decisão, às fls. 41/43, deferindo a tutela antecipada requerida.

Petição  da  parte  autora,  protocolada  em  21.07.2014,
informando acerca do não cumprimento da decisão liminar pelas rés, uma vez
que o esposo da autora teve que arcar com o valor de R$ 17.000,00 (dezessete
mil reais) para que a internação fosse realizada, bem como de R$ 10.000,00
(dez mil reais), relativo aos honorários dos médicos que realizaram a cirurgia.

O magistrado a quo determinou a intimação das requeridas para
que dessem integral cumprimento à liminar (fls. 78).

Contestação  apresentada  pela  Unimed  Campina  Grande,
alegando, em suma, que a promovente firmou contrato de “plano básico”, o
qual  previa  acomodação apenas  em enfermaria.  Consignou que  o Hospital
Santa  Catarina  não  atende  o  tipo  de  plano  contratado  pela  autora  (plano
básico), não possuindo acomodação coletiva (enfermaria). Assim, asseverou
que a negativa do plano em autorizar a internação encontra-se embasada nos
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termos do contrato. Aduziu a inexistência de danos morais, uma vez que a
recusa se deu com amparo no contrato.

A  Unimed  Paulistana  também  ofertou  resposta  à  inicial,
aduzindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que a
averiguação acerca das solicitações de autorização é de incumbência exclusiva
da empresa responsável pela contratação, que no caso é a Unimed Campina
Grande. Defendeu que os danos eventualmente sofridos não foram ensejados
pela contestante.

Réplica impugnatória (fls. 304/311).

O juízo singular julgou parcialmente procedente o pedidos do
autor,  reconhecendo  o  dever  das  promovidas  em  arcar  com  os  valores
concernentes  aos  procedimentos  e  materiais  médicos  necessários  ao
restabelecimento  da  saúde  de  autora,  exceto  os  alusivos  à  hospedagem.
Fundamentou  que  a  opção  da  promovente  pela  instalação  hospitalar  em
hospedagem superior à  fornecida pelo  plano autoriza a  cobrança  por  parte
deste  da  complementação  dos  valores  das  diárias.  Em  relação  aos  danos
morais, consignou que restou ausente o dever de indenizar,  uma vez que a
operadora de plano de saúde agiu no mero cumprimento do contrato celebrado
(fls. 374/379).

Em face  da  decisão,  a  Unimed Campina  Grande  apresentou
embargos de declaração (fls. 381/384), que foram acolhidos pela magistrada
de primeiro grau, para corrigir a contradição na parte dispositiva da sentença,
que passou a ter a seguinte redação:

“Ante  o  exposto,  JULGO  PARCIALMENTE
PROCEDENTES  os  pedidos  constantes  da  ação,
ratificando parcialmente a decisão antecipatória da
tutela de mérito, devendo a parte Autora arcar com
os  custos  complementares  concernentes  à
acomodação em nível superior” (fls. 421v).

Insatisfeita,  a  autora  interpôs  apelação  (fls.  394/415),
sustentando  que  restou  evidenciado  o  descumprimento  da  antecipação  de
tutela pelas rés, tendo a apelante arcado com despesas médicas que alcançaram
R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). Sustenta que não existe obrigação da
usuária em arcar com os custos de complementação da hospedagem em nível
superior, haja vista o disposto na cláusula 4.4 da avença, bem como por ser o
plano  nacional  e  o  hospital  credenciado  pela  Unimed.  Irresigna-se,  ainda,
quanto à  improcedência  do  pedido de condenação ao pagamento de danos
morais, aduzindo não se tratar de mero descumprimento contratual, mas de
desatendimento que gerou dor psíquica.

Contrarrazões  apresentadas  pela  Unimed  Paulistana  (fls.
449/457) e pela Unimed Campina Grande (fls. 459/462).

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu
parecer (fls. 506/510), opinou pelo provimento da apelação.
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É o relatório. 

VOTO.

A  presente  irresignação  consiste  em  analisar  o  acerto  ou
desacerto da decisão de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a
demanda,  condenando  as  rés  a  autorizarem  a  internação  da  autora  e  a
realização de procedimento cirúrgico, no Hospital Santa Catarina, localizado
na cidade de São Paulo, conforme solicitação médica, devendo arcar com os
custos  do  material,  medicação  e  demais  despesas.  Outrossim,  considerou
indevidos  os  danos  morais  pleiteados,  bem  como excluiu  da  cobertura  as
despesas concernentes à acomodação em nível superior.

Compulsando os autos, infere-se que a autora, usuária do plano
de  saúde,  após  a  realização  de  exames,  apresentou  quadro  de  dispnéia  e
volumoso  derrame  pleural  a  direita  de  provável  etiologia  neoplástica,
necessitando  ser  imediatamente  internada  e  submetida  aos  procedimentos
denominados  “pleuroscopia  por  vídeo”  e  “toracostomia  com  drenagem
fechada”,  conforme solicitação  médica  às  fls.  22.  Afere-se  do  documento,
ainda, que o profissional médico  recomendou que fosse realizado no Hospital
Santa Catarina, na cidade de São Paulo.

Neste  contexto,  solicitou  às  partes  promovidas  a  autorização
para realizar o procedimento em questão, obtendo como resposta a negativa do
atendimento, sob o fundamento de que o mencionado hospital era de “Alto
Custo”, não possuindo acomodação coletiva (enfermaria), não estando, assim,
contemplado  no  “plano  básico”  firmado  pela  autora,  o  qual  não  abarca
hospedagem individual (apartamento).

Assim, considerando os argumentos supra esposados, a autora
ajuizou  a  demanda  visando  a  assegurar  a  realização  do  procedimento
cirúrgico,  tendo sido concedida tutela  antecipada (fls.  41/43),  para que as
apeladas autorizassem a internação e realização dos procedimentos, cobrindo
os gastos respectivos. Além disso, pugnou pelo pagamento de danos morais.

Nesta perspetiva, friso que, na hipótese vertente, a patologia da
recorrente,  bem como que a  negativa da  operadora  do plano de saúde em
autorizar  a  realização  dos  procedimentos  no  local  solicitado  restaram
inconcussos.

Outrossim,  verifica-se  que  a  sentença  a  quo, acolheu  a
obrigação de fazer requerida na inicial, excetuando os custos relativos ao valor
da acomodação em padrão superior ao previsto no contrato. Para tal, esposou o
seguinte fundamento, in verbis:

“O  contrato  avençado  entre  as  partes  não
condiciona  a  internação  do  paciente  ao  tipo  de
acomodação  eligida,  de  outra  sorte,  prevê  a
necessidade de complementação das  despesas  pelo
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contratante  que  optar  por  acomodação  em  nível
superior.
Daí,  infere-se  a  exigência  ao  plano  de  saúde
contratado em desembolsar os valores concernentes
aos  demais  procedimentos  e  materiais  médicos
necessários ao restabelecimento de saúde da Autora,
por  óbvio  aqueles  que  não  sejam  unicamente
alusivos à hospedagem” (fls. 378/379).

Destarte, não se insurgindo as demandadas sobre a procedência
do pleito autoral acima mencionado, quedou incontroversa a matéria relativa à
obrigação das promovidas em custear o tratamento indicado.

Pois bem.

Faz-se  mister realçar  que  os  planos  de  saúde  sujeitam-se  à
incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se
na  modalidade  de  serviço  prestado,  sob  remuneração,  pelo  mercado  de
consumo, nos termos do art. 3º, § 2º, daquele diploma normativo.

Ademais, a própria Lei nº 9.656/98 que regulamenta a atividade
dos planos e seguros privados de assistência à saúde, em vários dispositivos,
ao tratar dos assistidos, utiliza a nomenclatura técnica “consumidor”, o que
denota a incidência da legislação consumerista.

O Superior Tribunal de Justiça inclusive já pacificou a questão
sumulando  o  entendimento  de  que  “aplica-se  o  Código  de  Defesa  do
Consumidor aos contratos de plano de saúde” (Súmula 469).

Outrossim, ressalto que o pacto firmado pelas partes insere-se
no conceito de contrato de adesão, o qual se caracteriza por possuir cláusulas
estanques  e  uniformizadas,  anteriormente  formuladas  e  impostas  de  modo
unilateral por um dos litigantes. Neste pensar, as cláusulas preestabelecidas,
lesivas aos direitos dos segurados, devem sempre ser repelidas pelo Órgão
Estatal,  com plena  aplicação das  regras  contidas  no  Código de  Defesa  do
Consumidor.

No caso dos autos, verifica-se  que o Hospital Santa Catarina,
localizado  na  cidade  de  São  Paulo,  é  credenciado  ao  sistema  Unimed,
conforme confirmado pela parte promovida.

Ademais, não há que se negar a presença de cláusula contratual
que destaca a abrangência nacional do plano de saúde (fls. 24), bem como que
todas  as  unidades  locais  da  Unimed  pertencem  ao  mesmo  Sistema
Cooperativo,  valendo-se,  inclusive,  do  uso  da  mesma  denominação  e
logomarca,  que  induzem  o  consumidor  a  crer  no  atendimento  em  âmbito
nacional.

Importante ainda ressaltar que a avença firmada entre as partes
não traz qualquer  cláusula expressa que exclua a cobertura de procedimento
em hospital de alto custo que possua apenas acomodação em apartamento. 
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Consoante  acertadamente  pontuado  na  sentença,  ao  que  se
infere  dos  termos  do  contrato,  o  usuário  tem  direito  à  acomodação  em
enfermaria, podendo optar por acomodação em nível superior, contanto que
fique responsável pela complementação do preço das diárias (cláusula 04).

Assim sendo, entendo que não assistiu razão à parte promovida
em  negar  a  internação  solicitada,  impedindo  a  pronta  realização  das
intervenções médicas,  mormente  diante do caso emergencial da paciente,  o
qual se encontrava em situação de risco.

Ao que se pode ver, a inconformidade das promovidas com o
nosocômio em que seria realizado o procedimento – e não com a inexistência
de cobertura contratual para o tratamento recomendada pelo médico – levou à
não realização dos procedimentos considerados urgentes pelo especialista que
acompanhava a paciente.

Ora,  estando os  procedimentos a  que foi  submetida a autora
cobertos pelo contrato entabulado entre as partes, a negativa de cobertura da
internação  e  do  próprio  procedimento,  em si,  caracteriza-se  como medida
abusiva, ainda que o plano contratado não previsse acomodação superior em
apartamento,  uma vez que  a acomodação hospitalar e os cuidados médicos
prestados ao paciente não se confundem.

Verifica-se,  ainda,  do  caderno  probatório  que,  mesmo  após
concedida a antecipação de tutela (41/43), da qual tomou ciência a primeira ré
em 12/07/2014, não houve o cumprimento da medida no prazo assinalado,
tendo a promovente tido que arcar com o valor dos serviços médicos, no dia
20/08/2014, como comprovam os recibos e cheques anexados às fls. 72/76.
Importante  pontuar  que  a  autora  já  havia  desembolsado  a  quantia  de  R$
17.000,00,  para  que  fosse  procedida  a  sua  internação,  ante  a  negativa  dos
planos de saúde.

Não é demais ressaltar que os planos são obrigados a fornecer
atendimento nos casos de emergência/urgência, nos termos do art.  35-C, da
Lei 9.656/98, caracterizada por declaração do médico assistente. Confira-se:

“Art.  35-C.  É  obrigatória  a  cobertura  do
atendimento nos casos:
I  -  de  emergência,  como  tal  definidos  os  que
implicarem  risco  imediato  de  vida  ou  de  lesões
irreparáveis  para  o  paciente,  caracterizado  em
declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de
acidentes pessoais ou de complicações no processo
gestacional.”

A respeito do tema, trago à baila jurisprudências dos tribunais
pátrios:
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“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM 53
ANOS  DE  IDADE  E  HISTÓRICO  DE  INFARTO
AGUDO  DO  MIOCÁRDIO,  QUADRO  DE
ARRITMIA  CARDÍACA  E  SOFRENDO  NOVO
INFARTO.  NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL
DA  REDE  CREDENCIADA.  PLANO
AMBULATORIAL. SITUAÇÃO DE EMERGENCIA.
REMOÇÃO  NÃO  RECOMENDADA.  APLICAÇÃO
DO  ARTIGO  35-C  DA  LEI  9656/98  E  DOS
ARTIGOS 7º E 8º DA RESOLUÇÃO CONSU 13/98.
OPERADORA  QUE  DEVE  ARCAR  COM  OS
CUSTOS DA INTERNAÇÃO, INCLUSIVE, COM A
REMOÇÃO DA PACIENTE A UMA UNIDADE DE
SAÚDE  PÚBLICA,  SENDO  FACULTADA  A
COMPENSAÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, JUNTO
AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE MANTÉM.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.” 
(TJRJ,  APL  00081336320108190038, Órgão
Julgador  QUARTA  CÂMARA  CÍVEL,  Relatora
Desa.  Myriam  Medeiros  da  Fonseca  Costa,
Publicação  07/04/2017,  Julgamento  5  de  Abril  de
2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER.  PLANO  DE  SAÚDE.  REALIZAÇÃO  DE
CIRURGIA.  CONDENAÇÃO  DA  PROMOVIDA
PARA  CUSTEAR  AS  DESPESAS  MÉDICAS.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.
ALEGAÇÃO  DE  IMPOSSIBILIDADE  DE
COBERTURA.  ARGUMENTO  INFUNDADO.
CONFRONTO ENTRE CLÁUSULA QUE DENOTA
A  ABRANGÊNCIA  NACIONAL  DO  PLANO  E
DISPOSITIVO  CONTRATUAL  EM  SENTIDO
CONTRÁRIO.  CONSUMIDOR  LEVADO  A  CRER
NA  POSSIBILIDADE  DE  SER  ATENDIDO  EM
ÂMBITO  NACIONAL.  PREDOMINÂNCIA  DA
DISPOSIÇÃO  MAIS  FAVORÁVEL  AO
CONSUMIDOR  (ART.  47  DO  CDC).  HOSPITAL
CREDENCIADO À REDE UNIMED PAULISTANA.
ALEGAÇÃO  DE  POSSIBILIDADE  DA
RECORRENTE  REALIZAR  O  PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO  ATRAVÉS  DA  SUA  REDE  LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE  FACE  A  SITUAÇÃO  DE
RISCO  DO  CONSUMIDOR.  RELAÇÃO  DE
CONSUMO.  INTERPRETAÇÃO  FAVORÁVEL  AO
PÓLO  HIPOSSUFICIENTE.  OBRIGAÇÃO  DE
CUSTEAR  AS  DESPESAS  MÉDICAS
EVIDENCIADA.  PEDIDO  ALTERNATIVO  PARA
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PAGAR  VALORES  CONFORME  TABELA.  NÃO
CONHECIMENTO  DESTE  PONTO.
DESPROVIMENTO.  A  presença  de  cláusula
contratual  que  destaca  a  possibilidade  de  uso
nacional  do  plano de  saúde,  associada à  imagem
passada pela promovida, a qual se apresenta como
empresa  única,  valendo-se,  inclusive,  do  uso  da
mesma logomarca, acaba por levar o consumidor a
crer  no  atendimento  em  âmbito  nacional.  A
presença, por sua vez, de dispositivo contratual em
sentido diverso, à luz do disposto no art. 47 do CDC,
enseja  na  predominância  da  interpretação  mais
favorável  ao  consumidor.  Ante  ao  princípio  da
estabilização  da  demanda,  é  defeso  às  partes
lançarem mão de novos fundamentos, eis que, uma
vez estabilizada a relação jurídica, não pode a parte
contrária  ser  surpreendida  com  uma  nova  linha
argumentativa.  (TJPB;  AC 200.2011.002918-4/001;
Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz Conv.
João Batista Barbosa; DJPB 21/02/2013; Pág. 12)”.
(grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER.  PLANO  DE  SAÚDE.  REALIZAÇÃO  DE
CIRURGIA. Condenação da promovida para custear
as  despesas  médicas.  Procedência  do  pedido.
Irresignação.  Alegação  de  impossibilidade  de
cobertura.  Argumento  infundado.  Confronto  entre
cláusula  que  denota  a  abrangência  nacional  do
plano e dispositivo contratual em sentido contrário.
Consumidor  levado a crer  na possibilidade de ser
atendido  em  âmbito  nacional.  Predominância  da
disposição mais favorável ao consumidor (art. 47 do
CDC).  Hospital  credenciado  à  rede  unimed.
Alegação de possibilidade da recorrente realizar o
procedimento  cirúrgico  através  da sua rede  local.
Ausência  de  comprovação.  Relação  de  consumo.
Ônus  probatória  da  promovida.  Obrigação  de
custear  as  despesas  médicas  evidenciada.
Desprovimento.  "Aplica-se  o Código de Defesa do
Consumidor  aos  contratos  de  plano  de  saúde".
(Súmula  nº  469  do  STJ).  A  presença  de  cláusula
contratual  que  destaca a abrangência  nacional  do
plano de saúde,  associada à imagem passada pela
promovida, a qual se apresenta como empresa única,
valendo-se, inclusive, do uso da mesma logomarca,
acaba por levar o consumidor a crer no atendimento
em  âmbito  nacional. A presença,  por  sua  vez,  de
dispositivo contratual  em sentido diverso,  à luz do
disposto  no  art.  47  do  CDC,  enseja  na
predominância  da interpretação mais  favorável  ao
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consumidor. É devido o custeio, pela recorrente, das
despesas médicas advindas da realização de cirurgia
cardíaca quando evidenciado, no caso em espécie,
que  o  contrato  firmado  entre  as  partes  possui
abrangência nacional e o nosocômio é credenciado
junto  à  rede  unimed. É  da  promovida  o  ônus  de
comprovar  a  possibilidade  de  realizar  o
procedimento  cirúrgico  em  hospital  credenciado
existente  na  rede  local.”  (TJPB;  AC
038.2006.005983-9/002; Câmara Criminal; Rel. Des.
Márcio Murilo da Cunha Ramos; DJPB 22/07/2011;
Pág. 11)” (grifo nosso).

Portanto,  tenho que o ato demonstradamente ilícito cometido
pelas recorridas afigura-se patente, não sendo preciso realizar grande esforço
para  enxergar  que  se  encontra  manifestamente  configurado  o  dano  moral,
tendo em vista a forma constrangedora e injustificável de atuação do plano de
saúde,  provocando uma situação claramente vexatória e  desrespeitosa,  cuja
dor e sensação negativa foram suportadas pela parte apelante.

Com efeito, mesmo que o mero descumprimento contratual não
seja causa geradora de dano moral indenizável, o entendimento jurisprudencial
assente no Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a injusta recusa de
cobertura de seguro saúde dá direito ao segurado ao ressarcimento dos danos
extrapatrimoniais sofridos, tendo em vista que tal fato agrava a  situação de
aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao
pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo
psicológico e com a saúde debilitada.

Observe-se que a autora apresentava grave problema de saúde,
sendo notório que as circunstâncias lhe causaram grande abalo, sofrimento e
angústia,  pois  mesmo pagando o  plano de  saúde por  muitos  anos,  quando
precisou  ser  internada  e  realizar  procedimento  com  o  fornecimento  de
materiais  para amenizar  os efeitos da doença que padece,  teve  a  cobertura
negada.

Por isso, levando-se em consideração a dor causada pela recusa
do plano de saúde em prestar os  serviços  médicos necessários e  diante  da
gravidade da moléstia que acomete a autora, cabível a indenização por danos
morais, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e do
direito social à saúde. 

A  orientação  jurisprudencial  do  egrégio  STJ  em  torno  do
assunto, não discrepa da presente decisão traçada, como pode ser visto abaixo:

“CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  INDENIZAÇÃO.
DANO  MORAL.  NEGATIVA  INJUSTA  DE
COBERTURA  SECURITÁRIA  MÉDICA.
CABIMENTO.
1.  Afigura-se  a  ocorrência  de  dano  moral  na
hipótese  de  a  parte,  já  internada  e  prestes  a  ser
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operada - naturalmente abalada pela notícia de que
estava acometida de câncer -, ser surpreendida pela
notícia de que a prótese a ser utilizada na cirurgia
não  seria  custeada  pelo  plano  de  saúde  no  qual
depositava  confiança  há  quase  20  anos,  sendo
obrigada a emitir cheque desprovido de fundos para
garantir a realização da intervenção médica. A toda
a  carga  emocional  que  antecede  uma  operação
somou-se  a  angústia  decorrente  não  apenas  da
incerteza  quanto  à  própria  realização  da  cirurgia
mas  também acerca dos  seus  desdobramentos,  em
especial  a  alta  hospitalar,  sua  recuperação  e  a
continuidade do tratamento, tudo em virtude de uma
negativa de cobertura que, ao final, se demonstrou
injustificada, ilegal e abusiva.
2.  Conquanto  geralmente  nos  contratos  o  mero
inadimplemento não seja causa para ocorrência de
danos  morais,  a  jurisprudência  do  STJ  vem
reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos
morais  advindos  da  injusta  recusa  de  cobertura
securitária  médica,  na  medida  em  que  a  conduta
agrava  a  situação  de  aflição  psicológica  e  de
angústia no espírito do segurado, o qual, ao pedir a
autorização  da  seguradora,  já  se  encontra  em
condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde
debilitada.
3.  Recurso  especial  provido”.  (STJ/REsp
1190880/RS,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  19/05/2011,  DJe
20/06/2011)

Logo, merece reparo o  decisum vergastado, para condenar as
promovidas ao pagamento de indenização por danos morais.

 
Em  casos  semelhantes,  este  Egrégio  Tribunal  de  Justiça,

igualmente se decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS.  NECESSIDADE  DE
REALIZAÇÃO  DE  ANGIOPLASTIA  COM
COLOCAÇÃO  DE  STENT.  NEGATIVA  DE
COBERTUTA  PELO  PLANO  DE  SAÚDE.
VIOLAÇÃO  AO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.  ABUSIVIDADE
CARACTERIZADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
APELO.  FALTA DE COBERTURA CONTRATUAL.
IRRELEVÂNCIA.  ALEGAÇÃO  DE
INEXISTÊNCIA  DE  DANOS  MORAIS.  NÃO
ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  DESPROVIMENTO  DA
SÚPLICA. Devem ser interpretadas de maneira mais
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favorável ao consumidor as cláusulas, em contrato
de adesão,  do qual  emerge relação de consumo, a
teor  do  art.  47  da  Legislação  Consumerista.  Sob
pena de violação aos princípios do equilíbrio, da boa
fé  e  da  equidade,  que  norteiam  as  relações
contratuais,  não  se  admitem  obrigações  iníquas  e
abusivas,  que  coloquem  o  consumidor  em
desvantagem  exagerada  com  o  outro  contratante
(art.  51,  IV,  CDC).  "A discussão  travada  sobre  a
natureza do stent cardíaco. Se é prótese ou não. Gera
confusão  e  atritos  entre  planos  de  saúde  e
conveniados. O conceito mais adequado é o de que
se trata de um simples anel de dilatação das artérias
que permite a fluidez do líquido sanguíneo, distinto
da  prótese,  a  qual  substitui  total  ou  parcialmente
parte do órgão lesado por outro idêntico artificial. "
(Apelação  Cível  n.  º  200.2004.003672-1/001,  Rel.
Des. Antônio Elias de Queiroga, D. J.: 08/11/2005).
É abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui 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.  Precedentes  do  STJ.  RECURSO
ADESIVO.  MAJORAÇÃO  DOS  DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS.  ACOLHIMENTO.
PRECEDENTES  DESTE  TRIBUNAL.
PROVIMENTO  PARCIAL  DA  IRRESIGNAÇÃO
ADESIVA. O pleito de majoração da indenização por
danos  morais  deve  ser  acolhido,  quando  o  valor
fixado em primeira instância se mostra insuficiente
para recompensar  o  abalo  moral  suportado”. (TJ-
PB;  AC-RA  200.2008.042549-5/001;  Primeira
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Ricardo
Porto; DJPB 22/11/2012; Pág. 9). (grifo nosso).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
MATERIAL  CIRÚRGICO  INDICADO  PELO
MÉDICO  INERENTE  AO  PRÓPRIO
PROCEDIMENTO,  CONSIDERADO  PRÓTESE.
CUSTEIO  PELOS  AUTORES.  EXCLUSÃO
CONTRATUAL.  ALEGAÇÃO  INFUNDADA.
CONTRATO CELEBRADO ANTES  DA VIGÊNCIA
DE LEI  Nº  9.656/98.  ABUSIVIDADE MANIFESTA
DE  CLÁUSULA  RESTRITIVA  DE  DIREITO.
VIOLAÇÃO  À  BOA-FÉ  CONTRATUAL.  DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS  CONFIGURADOS.
APLICABILIDADE  DO  CDC.  REFORMA  DA
SENTENÇA APENAS QUANTO À FLUÊNCIA DOS
JUROS  DE  MORA  A  PARTIR  DA  CITAÇÃO.
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PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO.  É
entendimento  sedimentado  dos  tribunais  pátrios,
inclusive,  do  superior  tribunal  de  justiça,  é  no
sentido de que se a implantação da prótese faz parte
do  procedimento  cirúrgico  autorizado  pelo  plano,
sendo  assim,  a  prestadora  de  serviços  não  pode
negar a sua cobertura porque considerada inerente
ao procedimento. Há que se levar em consideração,
ainda,  também  segundo  o  stj,  que  "prótese  é  o
substituto  de  parte  do  corpo  que  fora  removida
propositadamente  ou  perdida  por  alguma  razão,
como por um acidente. Tem ela o propósito de fazer a
função  daquela  parte  do  corpo,  não  havendo
justificativa  plausível  para  o  não  fornecimento  do
material".  "o stj  pacificou entendimento  de que os
juros  de  mora  têm  início  à  partir  da  citação  nas
hipóteses de responsabilidade contratual. ".  (TJ-PB;
AC  200.2009.014.859-0/001;  Segunda  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Genésio  Gomes
Pereira  Filho;  DJPB  23/10/2012;  Pág.  8).  (grifo
nosso).

Ultrapassadas  tal  questão,  passo  à  análise  do  quantum
indenizatório a ser fixado a título de danos morais.

Como é cediço, o valor da indenização por danos morais deve
observar  o  caráter pedagógico da  medida,  de  modo a desestimular novas
condutas abusivas por parte da seguradora de saúde, bem como o caráter de
reparação da dor moral  sofrida sem, contudo, ensejar enriquecimento sem
causa.

Assim,  avaliada  a  extensão  do  abalo  sentido  pela  autora,
considerando que a paciente teve que ajuizar a presente demanda com pedido
de tutela antecipada para ver garantido o seu direito de acesso integral a saúde,
sem  esquecer  ainda  o  desatendimento  da  ordem liminar  pelas  operadoras,
entendo como razoável a fixação do valor de  R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Tal quantia, a meu sentir, mostra-se condizente com as circunstâncias fáticas, a
gravidade objetiva do dano e seu efeito lesivo, observando-se, outrossim, os
critérios  de  proporcionalidade  e  razoabilidade,  sem  implicar  em
enriquecimento ilícito do beneficiário e atendendo, ainda, ao objetivo de inibir
o ofensor da prática de condutas futuras semelhantes.

No que tange à insurgência da autora quanto à improcedência
do pedido, no que diz respeito à cobertura dos custos pelo internamento em
acomodação superior àquela prevista no contrato, entendo que igual sorte não
lhe assiste.

Isso  porque,  de  acordo  com  a  cláusula  contratual  4.3,  nas
hipóteses  em que o segurado do plano de  saúde optar  pela  internação em
acomodação superior àquela prevista no contrato, haverá a possibilidade de
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cobrança  de  acréscimos  relativos  à  complementação  do  preço  das  diárias.
Portanto, o consumidor não pode alegar ignorância a esse respeito.

Ressalte-se  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou
entendimento  de  que  a  cláusula  em  debate  não  se  mostra  abusiva,  sendo
cabível a complementação dos custos da acomodação superior à contratada.
Confira-se: 

“RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
PLANO  DE  SAÚDE.  HONORÁRIOS  MÉDICOS
COMPLEMENTARES.  RESPONSABILIDADE
DO  USUÁRIO. OPÇÃO  POR  ACOMODAÇÃO
SUPERIOR  À  CONTRATADA.  CLÁUSULA
CONTRATUAL.  LEGALIDADE.  AUSÊNCIA  DE
ABUSIVIDADE.  VALORIZAÇÃO  DO  TRABALHO
MÉDICO.  INEXISTÊNCIA  DE  DUPLO
PAGAMENTO. 1.  Ação  civil  pública  que  visa  a
declaração  de  nulidade  de  cláusula  contratual  de
plano de saúde que prevê o pagamento pelo usuário
da  complementação  de  honorários  médicos  caso
solicite  o  internamento  em  acomodação  superior
àquela  prevista  no  contrato. 2.  O consumidor,  ao
contratar um plano de saúde hospitalar, pode optar
por cobertura em acomodação coletiva (enfermaria
ou  quarto  com  dois  ou  mais  leitos)  ou  em
acomodação  individual  (quarto  privativo  ou
apartamento). 3.  Caso  o  usuário  opte,  no  ato  da
internação,  por  uma  acomodação  superior  à
oferecida pelo seu plano, deverá pagar diretamente
ao hospital as diferenças de estada. 4. Apesar de a
cobertura  de  despesas  referentes  a  honorários
médicos estar incluída no plano de saúde hospitalar,
os  custos  decorrentes  da  escolha  por  uma
acomodação  superior  à  contratada  não  se
restringem  aos  de  hospedagem,  pois  é  permitido
também  aos  médicos  cobrarem  honorários
complementares. 5.  É  lícita  a  cobrança  de
honorários  médicos  complementares  no  setor
privado, desde que seja acordado pelas partes e haja
previsão  contratual,  sendo  proibida  apenas  a
cobrança  em duplicidade  pelo  mesmo serviço  (ato
médico)  realizado.  Essa  complementação  da verba
honorária,  além de ir  ao encontro do princípio da
valorização  do  trabalho  humano,  deverá  ser  feita
com  moderação,  a  evitar  exigências  abusivas,
sobretudo  diante  do  quadro  de  vulnerabilidade  do
paciente,  que,  muitas  vezes,  padece  de  dor  e
desespero ante a precariedade de sua saúde física e
mental. 6.  Os  planos  de  saúde  possuem  tabela
crescente  de  honorários  médicos,  a  depender  do
nível de cobertura de cada plano. Planos superiores,
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em que há internação de pacientes em apartamento
ou  quarto  privativo,  a  valorização  do  trabalho
médico é em dobro se comparada com os planos que
oferecem acomodações hospitalares coletivas. 7. Não
há ilegalidade ou abusividade na cláusula contratual
de  plano  de  saúde  que  prevê  o  pagamento  pelo
usuário da complementação de honorários médicos
caso  solicite  o  internamento  em  acomodação  de
padrão  superior  àquela  prevista  no  contrato.  Ao
contrário,  essa  cláusula  apenas  informa  ao
consumidor  as  despesas  que  deverá  arcar  caso
proceda,  segundo  os  princípios  da  autonomia  da
vontade e  da liberdade de contratar,  à  escolha de
hospedagem não coberta pelo plano de saúde. 8. O
pagamento dos honorários médicos complementares
é  feito  diretamente  ao  profissional  da  saúde,  não
havendo  duplicidade  de  pagamento,  limitação  de
direito  do  consumidor  ou  a  sua  colocação  em
situação  de  desvantagem  exagerada. 9.  Recurso
especial  não  provido.” (REsp  1178555⁄PR,  Rel.
Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,
Terceira Turma, j. 9⁄12⁄2014, DJe 15⁄12⁄2014) 

Não  merece  respaldo,  ademais,  o  argumento  do  apelante  no
sentido  de  que  a  situação  apresentada  se  amoldaria  à  exceção prevista  na
cláusula 4.4 da avença, que assim reza:

“Havendo indisponibilidade de leito  hospitalar nos
estabelecimentos  próprios  ou  credenciados  pelo
plano é garantido ao usuário o acesso à acomodação
em nível superior, sem ônus adicional”. 

Ora, não é preciso grande esforço hermenêutico para concluir
que a hipótese em liça não é de “indisponibilidade de leito hospitalar”, mas
sim de nosocômio que somente possui acomodação individual, caso em que
não há obrigação do plano de saúde em arcar com todas as despesas, sob pena
de desestabilizar todo o sistema de saúde privado, arcando com obrigações não
contratadas.

Tal  entendimento  tem  por  fim  resguardar  o  equilíbrio
econômico  da  avença  e  o  dever  contratual  implícito  de  boa-fé  objetiva,
imputável, também, ao consumidor, e à função socioeconômica do contrato.

Isso poque não se pode olvidar que o atendimento a enfermos
que se encontrem internados em quartos individuais demanda inegavelmente
maiores custos do que aquele prestado ao paciente internado em enfermaria ou
quarto coletivo.

A admissão de que o paciente – que contrata voluntariamente
plano com cobertura apenas para acomodação coletiva –, possa se hospedar
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em apartamento  com cuidados  individuais,  poderia  levar,  a  curto  prazo,  à
queda significa da qualidade do serviço posto à disposição dos consumidores
e, a médio prazo, à quebra generalizada de todas as operadoras do país, que se
arvoram em cálculos atuariais para fixar o valor das mensalidades de acordo
com os custos pré-estabelecidos de sua rede.

Na  era  do  neoconstitucionalismo,  a  eficácia  horizontal  dos
direitos fundamentais  no âmbito das relações privadas tem provocado uma
releitura das cláusulas contratuais, direcionada ao resguardo do consumidor
contra eventual esvaziamento da utilidade prática do serviço contratado.

Esse  raciocínio  tem  levado,  por  exemplo,  à  declaração  de
abusividade  de  cláusulas  que  excluem  determinados  procedimentos
relacionados a especialidades cobertas, que limitam prazos de internação e que
impõem contraprestações inovadoras ou não comunicadas ao consumidor.

Tal  principiologia,  contudo,  não  se  destina  à  completa
desconsideração  da  vontade  dos  sujeitos  e  ao  menoscabo  do equilíbrio  do
contrato, que, em última análise,  serve à própria consecução de sua função
socioeconômica.  Portanto,  não  autoriza  que  uma  das  partes,  mesmo  a
hipossuficiente, submeta a outra ao seu puro arbítrio. 

O mesmo conjunto de princípios que resguarda o consumidor
contra abusividades perpetradas pela operadora põe a salvo a pessoa jurídica
contra os arbítrios puramente potestativos do consumidor.

Deve-se enfatizar, ademais, que a recorrente já havia ajuizado,
em  novembro  de  2011,  demanda  obrigacional  c/c  indenização  por  danos
morais,  em  face  das  ora  apeladas,  no  bojo  da  qual  esta  egrégia  Corte
reconheceu que, havendo a internação da autora em estabelecimento de saúde
que só possui acomodação em apartamento devendo, deverá ela arcar com o
pagamento da complementação da acomodação correspondente (fls. 469/480).

Não merece, pois, reforma a sentença neste ponto.

Por último, assinalo que nada impede que a consumidora, caso
constate  a  cobrança  de  complementação  incompatível  com  acréscimo  da
hospedagem, busque a tutela do judiciário, visando a revisão dos valores e o
restabelecimento do equilíbrio contratual. 

Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO PARCIAL  ao apelo
para condenar as promovidas ao pagamento de indenização por danos morais,
no valor  de  R$ 10.000,00 (dez  mil  reais),  corrigidos  monetariamente  pelo
INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar
do ato ilícito, nos termos da súmulas 43 e 54 do STJ.

Em  consequência,  considerando  que  a  autora  sucumbiu  em
parte  mínima  do  pedido,  condeno  as  empresas  demandadas  nas  custas
processuais e verba honorária, esta à base de 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação, já incluídos os honorários recursais.

Apelação Cível nº 0018272-30.2014.815.0011 16



É COMO VOTO.  

Presidiu a sessão o Exmo. Des.  Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho.   Participaram do julgamento,   o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro do
Valle Filho, relator, o  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o
Exmo.  Des. Luís Silvio Ramalho Júnior.  Presente ao julgamento, a Exma.
Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça. Sala de Sessões
da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, João Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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