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APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO
DE  FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS  COM  PEDIDO  LIMINAR  INAUDITA
ALTERA  PARS.  PLANO  DE  SAÚDE.  PACIENTE
COM  PATOLOGIA  GRAVE.  TRATAMENTO
PRESCRITO  PELO  MÉDICO.  RADIOTERAPIA
CONFORMACIONAL.   COBERTURA  DE
DESPESAS.  NEGATIVA.  ALEGAÇÃO  DE
AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  CONTRATUAL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. INTERPRETAÇÃO À
LUZ DO ART. 51, IV, DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. PRINCÍPIO  DA DIGNIDADE  DA
PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
GARANTIA CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA
LEI 9.656/98. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO
DECISUM.   INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  SEGUIMENTO
NEGADO.
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-  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  do  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.

- O art. 557, do Código de Processo Civil, permite ao
relator  negar  seguimento  a  recurso,  através  de
decisão  monocrática,  quando  este  estiver  em
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  respectivo  Tribunal,  do  Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Vistos.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls.  92/99,  interposta  pela
UNIMED João Pessoa - Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença, fls. 87/89,
prolatada pelo Juiz de Direito da 15ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos
autos  da  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  c/c  Indenização  por  Danos  Morais  com
Pedido  Liminar  Inaudita  Altera  Pars, promovida  por  Amarílio  do  Nascimento
Morais, em face da ora apelante, consignou os seguintes termos:

Isso posto, atento ao que preconizam os arts. 269,I,
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458 e 459, todos do Código de Processo Civil, JULGO
PROCEDENTE,  em parte,  o   PEDIDO AUTORAL,
para confirmar a antecipação de tutela pleiteada pelo
demandante e deferida por este juízo à fl. 31/32 dos
autos,  reconhecendo  a  obrigação  da  UNIMED  –
COOPERATIVA  DE  TRABALHO  MÉDICO  DE
JOÃO PESSOA, à total cobertura do tratamento de
RADIOTERAPIA CONFORMACIONAL necessitado
pelo  autor,  bem  como  todos  os  demais
procedimentos relacionados ao referido tratamento. 

Em suas razões, a recorrente afirma não ter negado a
cobertura  do  tratamento  radioterápico,  não  autorizando  a  aplicação  da  técnica
conformacional tridimensional, devido a ausência de cobertura contratual. Pondera,
ainda, que “ as exclusões, em matéria de cobertura contratual, não são vedadas pelo
Código de Defesa do Consumidor, que apenas exige, em seu art.  54,  § 4º,  que as
cláusulas restritivas de direito – entre as quais inclui a cláusula de exclusão – sejam
redigidas com destaque”, fl. 97. Ao final, requer o provimento do apelo sob alegação
de que não houve abusividade ou ilicitude na sua conduta.

Contrarrazões  não  ofertadas,  conforme  certidão  de
fl. 111.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra. Renata Carvalho da Luz,  fls. 116/122, opinou pelo desprovimento do recurso
voluntário.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Como  cediço,  o  Poder  Judiciário  vem  sendo
acionado,  com  frequência,  para  resolver  conflitos  de  interesses  subjacentes  à
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operacionalização da modalidade contratual denominada seguro saúde.

Tais  conflitos  compreendem,  em  sua  maioria,  um
tormentoso debate acerca da legitimidade de cláusulas contratuais que amesquinham
o âmbito de cobertura dessa espécie de seguro, fixando, por exemplo, tempo máximo
de  internação  em  unidade  de  terapia  intensiva  e  número  máximo  de  exames
realizáveis  num  determinado  intervalo  temporal,  ou  limitando  o  risco  assumido
pelos planos de saúde, passando a restringir o número de doenças e tratamentos
acobertados pelo contrato.

Em  meio  a  essa  conjuntura  de  acirrado
confrontamento entre as classes consumidora e fornecedora de serviços de assistência
médico-hospitalar,  veio  a  Lei  Federal  nº  9.656,  de  03  de  junho  de  1998,  com  o
propósito de regulamentar os limites da autonomia dos planos de saúde para a pré-
formatação de cláusulas contratuais restritivas. 

É bem verdade que, conforme estabelece o seu art.
35, as disposições da mencionada lei deveriam, em linha de princípio, aplicar-se, tão
somente,  aos  contratos  celebrados  a  partir  de  sua  vigência,  assegurada  aos
consumidores titulares de contratos celebrados, em data anterior, a possibilidade de
optar  pela  adaptação  ao  novo  sistema,  sem  necessidade  de  nova  contagem  dos
períodos de carência (§ 3º).

No entanto, a esmagadora maioria dos consumidores
optou por preservar a conformação original de seus planos antigos, porquanto a sua
adequação  à  nova  lei  de  regência  implicaria  o  pagamento  de  preços  mais  altos
àqueles existentes antes do advento dela vinham sendo praticados.

Sensível a essa circunstância, a Secretaria de Direito
Econômico do Ministério da Justiça firmou, através da Portaria nº 3, de 19.03.1999,
orientação  no  sentido  de,  mesmo  nos  contratos  de  plano  de  saúde  celebrados
anteriormente  à  Lei  Federal  nº  9.656/98,  são  nulas  de  pleno  direito  as  cláusulas
impondo limites ou restrições a procedimentos médicos,  contrariando prescrição
médica.
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O  legislador  federal  foi  bastante  incisivo  ao
determinar a necessidade de se conferir amplíssima cobertura a todas as espécies de
doenças,  estabelecendo  que  o  contrato  de  seguro  saúde  deva  abarcar  todos  os
procedimentos básicos, podendo ser excluídos de seu âmbito de abrangência apenas
alguns  procedimentos  mais  sofisticados,  taxativamente  relacionados  no  art.  10,
daquele Diploma Legal, com a redação conferida pela Medida Provisória nº 2.177-44,
de 24.8.2001.

Não poderia ser diferente.

Ao  contratar  um  plano  privado  de  assistência
médico-hospitalar,  o  consumidor tem a legítima expectativa de,  caso venha a ser
acometido de alguma enfermidade, a empresa contratada arcará com todos os custos
necessários ao restabelecimento de sua saúde. 

Tal prática, todavia, vem ocorrendo, pois, enquanto
os pactuantes assumem, sem quaisquer reservas, o risco de, eventualmente, pagarem
a vida inteira pelo plano e jamais se beneficiarem dele, a operadora apenas assume o
risco de arcar com os custos de tratamento de determinadas doenças, normalmente
as de mais simples (e, por conseguinte, as de menor custo) solução.

Esse  tipo  de  limitação  de  cobertura  deixa  o
consumidor  em  situação  de  desvantagem  exagerada,  na  exata  medida  em  que
restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato de seguro-saúde. 

Há,  sem  dúvida,  inadmissível  desvirtuamento  da
natureza do contrato de seguro, particularizada pela marca da aleatoriedade, quando
uma só das partes limita o risco, o qual é assumido integralmente pela outra. Por isso
mesmo, as cláusulas existentes nesse gênero são nulas de pleno direito, conforme
estabelece o art. 51, IV c/c § 1º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas  contratuais  relativas  ao  fornecimento  de
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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.
(...)
§  1º.  Presume-se  exagerada,  ente  outros  casos,  a
vantagem que:
(...)
 II – restringe direitos ou obrigações fundamentais
inerentes  à  natureza  do  contrato,  de  tal  modo  a
ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual.
III  –  se  mostra  excessivamente  onerosa  para  o
consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo
do  contrato,  o  interesse  das  partes  e  outras
circunstâncias peculiares do caso - negritei.

Com base nesse fundamento, os tribunais brasileiros
vêm declarando a abusividade de cláusulas contratuais que restrinjam coberturas ou
estabeleçam exclusões atentatórias à legítima expectativa do consumidor de receber
integral assistência do plano de saúde, entendimento do qual comungo plenamente.

Não se trata de negar a força vinculante liberadas por
tais pactos. Absolutamente. Trata-se isto, sim, de, reconhecendo-a, emprestar a ela
exegese  e  aplicação  conforme  ao  espírito  protetivo  do  Direito  Consumerista  e  à
importância do objeto contratado: a tutela da saúde de um ser humano.  

Destarte, a natureza peculiar do contrato de seguro
saúde  e  a  especial  relevância  do  direito  protegido  estão  a  exigir  que  a  sua
compreensão seja realizada à luz de princípios maiores e,  não, à vista das regras
tradicionais da teoria dos contratos. 

Tal conduta foi exatamente realizada pelo legislador
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federal, agindo na perspectiva contemporânea do dirigismo contratual.

Mas isso não é tudo.

Na hipótese em comento, a  UNIMED João Pessoa -
Cooperativa  de  Trabalho  Médico  assevera  que  o  procedimento  solicitado  pelo
médico, qual seja, radioterapia conformacional, foi negado em razão da ausência de
cobertura contratual.

 
Tal alegação, contudo, não merece prosperar, pois  é

sabido  que  os  pactos  ajustados  entre  empresas  de  assistência  médica  e  seus
beneficiários  normalmente  contêm  cláusulas  que  colocam  o  consumidor  em
desvantagem exagerada, contrariando as legítimas expectativas daqueles que, salvo
raras exceções, com muito sacrifício, pagam as elevadas prestações do plano de saúde
e dele esperam o melhor atendimento.

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.

Assim sendo, estão prolíficas de boa-fé as formas de
tratamentos escolhidas pelo médico, mormente em se tratando, in casu, radioterapia
conformacional, procedimento indispensável para a cura da doença do autor.

Nesse  sentido,  calha  transcrever  o  posicionamento
adotado por esta Corte:

APELAÇÃO  CÍVEL.  UNIMED.  CAMPINA
GRANDE  COOPERATIVA  DE  TRABALHO
MÉDICO  LTDA.  AÇÃO  CAUTELAR.  PLANO  DE
SAÚDE.  EXCLUSÃO  DE  COBERTURA  DE
CIRURGIA.  PROCEDIMENTO  DE
DESOBSTRUÇÃO  DA  ARTÉRIA  CORONÁRIA.
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VIOLAÇÃO  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.  ABUSIVIDADE
CARACTERIZADA. PRECEDENTES DESTA CORTE
E  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
NEGATIVA DE  SEGUIMENTO  AO  RECURSO.  O
Código  de  Defesa  do  Consumidor  em seu  art.  51,
inciso  IV,  conferiu  nulidade  de  pleno  direito  à
cláusula  contratual  referente  ao  fornecimento  de
produtos  e  serviços  que  coloquem  o  cliente  em
desvantagem exagerada na relação de consumo. São
as  chamadas  cláusulas  abusivas  que  vêm  sendo
coibidas pelo judiciário,  em defesa do consumidor,
que  na  maioria  das  vezes  encontra-se  em situação
desfavorável.  Se a pretensão dos planos médicos é
agir  de  forma  complementar  ao  sistema  de  saúde
nacional, onde para isso, inclusive, cobram um valor
considerável  de  seus  segurados,  devem  também
atuar  de  forma  global  no  trato  da  matéria,  sem
exclusão dessa ou daquela enfermidade, assumindo
os  riscos  próprios  de  sua  atividade.  Diante  do
exposto,  utilizo-me  do  caput,  do  art.  557,  da  Lei
adjetiva civil, com base nas decisões desta corte e do
Superior Tribunal de justiça, para negar seguimento
ao recurso. (TJPB; APL 0011398-34.2011.815.0011; Rel.
Des. José Ricardo Porto; DJPB 21/08/2014; Pág. 18) -
sublinhei. 

Diante  dos  argumentos  narrados,  não  se  mostra
razoável que a empresa promovida negue o procedimento requerido pelo médico,
sob o pretexto de não estar previsto nas cláusulas contratuais.

Por  fim,  o  art.  557,  do  Código  de  Processo  Civil,
permite  ao  relator  negar  seguimento  a  recurso,  através  de  decisão  monocrática,
quando este estiver em confronto com Súmula ou com Jurisprudência dominante do
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respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Ante  o  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  À
APELAÇÃO.

P. I.

João Pessoa, 19 de setembro de 2014.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                                                                                  Desembargador
                                                                                        Relator
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