
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES  DA SILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO N. 0095164-92.2012.815.2001
ORIGEM    : Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR  : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
APELANTE: Jussara Luced Fernandes de Castro  (Adv. Roberto Dimas Campos Júnior)
APELADA  : Camed Operadora de Plano de Saúde Ltda
                          (Adv. Clávio de Melo Valença Filho)

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SUPOSTA
NEGATIVA  DE  COBERTURA  NO  TEMPO  QUE  A  PARTE
DESEJA.  LAQUEADURA  TUBÁRIA.  RESTRIÇÃO  TEMPORAL
IMPOSTA  PELA  ANS.  AUTORIZAÇÃO  FORNECIDA,  COM
OBEDIÊNCIA AO NORMATIVO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
EXERCÍCIO  REGULAR  DE  DIREITO.  CC,  ART.  188,  I.
RESPONSABILIDADE  CIVIL  NÃO  CONFIGURADA.  DANO
MORAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Estando a operadora de plano de saúde sujeita às determinações da
ANS, não constitui ato ilícito o fornecimento de autorização para
Laqueadura  Tubária,  com  a  ressalva  do  prazo  mínimo  entre  o
pedido  e  a  cirurgia,  haja  vista  que  a  restrição  decorre  de
determinação  constante  em  Resolução  do  órgão  de  controle  da
atividade,  configurando,  pois,  exercício  regular  de  direito,  nos
termos do art. 188, I, do CC.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do voto do
relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 146.

Relatório

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer cumulada
com  danos  morais  proposta  por  Jussara  Luced  Fernandes  de  Castro em  desfavor  da
Camed Operadora de Plano de Saúde Ltda.



Na sentença, o magistrado apontou que a demora na liberação do
procedimento cirúrgico (Laqueadura Tubária) para o mesmo momento da cesárea importa
na própria recusa, o que justificou a medida liminar e a confirmação na sentença. Quanto
aos  danos morais,  ressaltou que apesar  da demora na prestação do serviço,  não há a
configuração  do  dano  moral,  estando  o  desgaste  sofrido  mas  próximo  do  mero
aborrecimento do que, propriamente, do gravame à honra. Ao final,  condenou o réu a
efetuar o procedimento concomitantemente ao parto (cesárea) da autora.

Inconformada, recorre a demandante aduzindo que a recorrida fez
várias  exigências,  findando  por  autorizar  o  procedimento,  com  a  restrição  de  lapso
temporal mínimo de 60 (sessenta dias) entre a solicitação e a cirurgia, o que inviabilizou
sua  pretensão,  já  que  a  intimação  da  liminar  somente  ocorreu  após  o  nascimento  da
criança.

Garante  que  a  intenção  do  réu  era  fazer  com  que  desistisse  do
procedimento  cirúrgico.  Sustenta  ter  havido  demora  na  autorização  e  que  teve  de  se
socorrer da via judicial para obter o procedimento no tempo desejado, o que teria gerado
severas consequências na sua esfera íntima, ultrapassando a seara do mero aborrecimento,
de forma a configurar os danos morais.

Argumenta que a demora teria lhe colocado em situação humilhante,
vexatória, degradante, afligindo seu estado psicológico. Sustenta, ademais, a necessidade
de fixação da indenização em um valor razoável, que sirva de desestímulo à reiteração da
prática adotada pela recorrida.

Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a sentença e
condenar  a  apelada  a  pagar  indenização  no  montante  de  R$  50.000,00  (cinquenta  mil
reais).

Em sede de contrarrazões, a recorrida defende, em síntese, que não
houve ato ilícito, tampouco restou demonstrado dano moral a ser indenizado. Ao final,
pugna pelo desprovimento do recurso.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do
RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório. 

VOTO

A  controvérsia  devolvida  a  esta  Corte  reside  em  definir  se  a
autorização, com ressalva de prazo mínimo para o procedimento de  Laqueadura Tubária,



teria implicado dano moral à autora, que desejava fazer coincidir tal procedimento com a
cirurgia cesárea para nascimento de seu filho.

A resposta  me  parece  ser  negativa.  De  início,  registre-se  que  a
recorrida  não  deixou  de  fornecer  a  autorização  (fl.  65),  mas  apenas  restringiu  sua
realização ao prazo mínimo de 60 (sessenta) dias,  contados a partir  da requisição, que
espirava em 07/09/2012.

Em  que  pese  possa  parecer  desarrazoada,  a  restrição  encontra
amparo  na  resolução  da  ANS nº  262,  Anexo  II,  item  31,  que  estabelece,  entre  outras
exigência  para  o  procedimento  de  Laqueadura  Tubária,  que  “seja  observado  o  prazo
mínimo de  sessenta  dias  entre  a  manifestação  da  vontade  e  o  ato  cirúrgico para os
devidos aconselhamentos e informações”. A regra, resta evidente, foi criada em proteção
à própria  mãe,  a  fim de permitir  uma maior  reflexão sobre a necessidade e  riscos  do
procedimento, que a deixará infértil.

Neste cenário,  creio  não ser  possível  falar  em ilícito  por parte  da
operadora,  na medida em que não negou o procedimento,  mas apenas fez  a  restrição
quanto  ao  prazo  mínimo  entre  o  pedido  e  sua  realização,  nos  termos  do  normativo
apontado, configurando pois, o e exercício regular de direito (CC, art. 188, I)1, haja vista
sujeitar-se às regras da Agência Nacional de Saúde.2

Sobre o tema, confira-se julgados dos TJRJ e TJMG:

“A  Resolução  Consu  nº  11  expedida  pela  Agência  Nacional  de
Saúde Suplementar (ANS), torna obrigatória a todas as operadoras
de planos e seguros privados de assistência à saúde, a cobertura ao
tratamento de transtornos psiquiátricos por pelo menos a 12 (doze)
sessões  por  ano.  Com  efeito,  a  apelante  comprovou  diante  de
documentos  de  fls.55  e  68,  a  cobertura  das  12  (doze)  sessões
realizadas  com  a  recorrida  no  ano  de  2008,  denotando-se  que  a
conduta praticada pela prestadora de serviço está em harmonia com
as normas editadas pela agência reguladora. Tampouco inexiste o
inadimplemento contratual, uma vez que não há nenhuma cláusula
contratual  estipulando a  cobertura para tratamento psicoterápico
em número superior a 12 (doze) sessões por ano. Infere-se que a
recorrente não tendo agido em contrariedade às normas editadas
pela ANS, bem como, ao descrito nas cláusulas contratuais, a sua
negativa, em custear o tratamento psicoterápico acima de 12 (doze)
sessões pretendidas pela apelada, não é ilícita, nem abusiva, mas
sim, permitida pela legislação em vigor, estando, portanto, no seu

1
Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

2 A Lei 9.961/00 criou a ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, e lhe atribuiu a competência de fiscalizar a regular o setor da
saúde nacional, mormente os planos de saúde privados. 



exercício  regular  de  direito.  Reforma  integral  da  sentença
monocrática,  para  ser  excluída  não  só,  a  obrigatoriedade  da
cobertura  para  o  tratamento  psiquiátrico  acima  das  12  (doze)
sessões realizadas pela  recorrida,  como também, a incidência  de
multa por cada descumprimento, rejeitando-se, por conseguinte, o
pedido de danos morais”.3 

“Se  a  UNIMED  seguiu  à  risca  a  regra  imposta  pela  Agência
Nacional de Saúde, no art. 26 de sua Resolução Normativa 195/2009,
notificando  o  interessado  da  vedação  de  inscrição  de  novos
beneficiários  em  plano  de  saúde  coletivo  de  associação  por  ela
administrado,  salvo  novos  cônjuges  e  filhos  dos  associados  já
inscritos, não há se falar em abusividade, já que atuou em exercício
regular de direito”.4

Sobre a exclusão do ilícito, em razão do exercício regular de direito, a
4ª Câmara Cível já se manifestou

“Comprovado  o  atraso  no  pagamento  da  dívida  por  parte  da
apelante, agiu a empresa recorrente no exercício regular de direito
ao cancelar contrato de plano de saúde, eis que efetivada, inclusive,
a notificação prévia do consumidor”.5 

Configurado esse contexto, creio que não se pode falar em ato ilícito
perpetrado pela recorrida, na medida em que se limitou a cumprir, fielmente, a resolução
do órgão de controle a que está sujeita, não se lhe podendo exigir conduta diversa. Assim,
ausente um dos elementos necessários à composição da responsabilidade civil, não há que
se falar em ato ilícito e, por conseguinte, em dever de reparação.

Expostas estas considerações, nego provimento ao recurso. É como
voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba decidiu,  por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do voto do
relator.

Presidiu  a  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo Desembargador
João Alves da Silva. Participaram do julgamento o Excelentíssimo Dr. Miguel de Britto
Lyra Filho (com jurisdição limitada para substituir o Exmo. Des. João Alves da Silva), o

3 TJ-RJ  -  RI  00138638220098190008  RJ  0013863-82.2009.8.19.0008,  Relator:  SUZANE  VIANA  MACEDO,  Data  de  Julgamento:
02/06/2010, Quinta Turma Recursal, Data de Publicação: 19/09/2011 18:40

4 TJ-MG Apelação Cível; nº. 1.0879.11.001327-0/001; 17ª Câmara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2012; Relatora: Márcia de Paoli 
Balbino 

5 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 01232737220128150011, - , Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 30-09-2014



Excelentíssimo  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  e  o  Excelentíssimo  Dr.  João
Batista  Barbosa  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho).

Presente representante do Ministério Público,  na pessoa da Exma.
Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, em 02 de dezembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 03 de dezembro de 2014.

        Miguel de Britto Lyra Filho
                 Juiz Convocado




