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APELAÇÃO.  DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  PLANO  DE 
SAÚDE.  SOBRESTAMENTO  DO  FEITO.  NÃO 
CABIMENTO.  PRELIMINAR  REJEITADA. 
IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 9.656/1998.  COBERTURA 
DE  DESPESAS.  NEGATIVA  DE  EXAMES.  RESTRIÇÃO 
CONTRATUAL.  COBERTURA  CONTRATUAL  ANTIGA 
QUE  NÃO  SE  ATUALIZOU  OU  ACOMPANHOU  OS 
AVANÇOS  DA  MEDICINA.  ABUSIVIDADE  DE 
CLÁUSULAS.  INFRAÇÃO  AO  CDC.  PRINCÍPIO  DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DOS DIREITOS À 
SAÚDE  E  À  VIDA.  DANOS  MORAIS  CONFIGURADOS. 
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DO  STJ  E  DO  TJPB. 
ARTIGO  557,  CAPUT,  DO  CPC.  MANUTENÇÃO  DO 
DECISUM. SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO.

-  Tendo  o  contrato  de  plano  de  assistência  à  saúde  sido 
firmado  no  ano  de  1993,  restam  inaplicáveis,  in  casu, os 
dispositivos elencados no diploma regulador de tal  espécie 
contratual, isto é, na Lei nº 9.656/98.

-  É  abusiva a cláusula contratual  que exclui  a prestação de 
determinado procedimento médico necessário, especialmente 
quando a cobertura contratual nunca se atualizara, deixando 
de  considerar  os  avanços  nas  áreas  de  diagnóstico  e 
tratamento  médicos,  pois  restringe  direitos  inerentes  à 
natureza do pacto, a ponto de tornar impraticável a realização 
de seu objeto, nos termos do art. 51, §1º, inciso II, do CDC.

- As cláusulas restritivas que impeçam o restabelecimento da 
saúde  em  virtude  de  doença  sofrida  atentam  contra  a 
expectativa legítima do consumidor quanto ao plano de saúde 



contratado, o que deve ser percebido e sanado pelo Judiciário.

- Nos termos da Jurisprudência dominante do STJ, “Somente 
o  fato  de  recusar  indevidamente  a  cobertura  pleiteada,  em 
momento  tão  difícil  para  a  segurada,  já  justifica  o  valor 
arbitrado, presentes a aflição e o sofrimento psicológico”1. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  pela  Unimed  João  Pessoa  – 
Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito 
da 15ª Vara Cível da Capital nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com 
pedido liminar de perdas e danos, proposta por Valber Luiz Ferreira de Castro, ora 
apelado, em face da sociedade recorrente.

Na  sentença  atacada,  o  douto  magistrado  a  quo julgou 
procedente o pedido formulado na peça inicial, condenando  a parte promovida ao 
pagamento  do  valor  de  R$  7.000,00  (sete  mil  reais),  a  título  de  danos  morais, 
devidamente corrigidos.

Inconformada, a operadora de plano de saúde litigante interpôs 
o presente apelo, pugnando pela reforma do decisum recorrido e arguindo, em suma: 
a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento da ADI n. 1931, quanto à 
irretroatividade da Lei dos Planos de Saúde; a inexistência de cobertura contratual 
para o procedimento solicitado pelo recorrido; a legalidade da negativa do exame 
postulado; assim como, não ser o caso de indenização por danos morais, pois, mesmo 
considerando alguma ilicitude no procedimento da recorrente, o que não aconteceu, 
mero dissabores não ensejam indenizações.

Devidamente  intimado,  o  polo  recorrido  apresentou 
contrarrazões, no sentido do desprovimento do recurso (fls. 189/227).

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.

DECIDO

Compulsando-se os autos e analisando-se a casuística posta em 
deslinde, há de se adiantar que o presente recurso apelatório não merece qualquer 
provimento, porquanto a sentença se afigura irretocável e isenta de vícios.

1 STJ, AgRg no Ag n.° 520.390⁄RJ – Rel. Mininstro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 05.04.2004. p. 256.



Oportuno destacar, primeiramente, a alegação da recorrente no 
sentido  de  sobrestamento  do  feito  até  o  julgamento  ulterior  de  ação  direta  de 
inconstitucionalidade referente ao tema.

Com efeito tal argumento não merece guarida, pois, a teor do 
que leciona o art. 543-B do CPC, somente poderá haver sobrestamento de demanda 
em razão da repercussão geral,  quando tal feito se encontrar em fase de Recurso 
Extraordinário, o que não é o caso dos autos. Nessa linha de raciocínio, a nossa Corte 
de Justiça já se manifestou, vejamos:

“APELAÇÃO  CÍVEL  E  RECURSO  ADESIVO.  AÇÃO 
REVISIONAL  DE  CONTRATO  C/C  REPETIÇÃO  DE 
INDÉBITO,  DANOS  MORAIS  E  PEDIDO  DE  TUTELA 
ANTECIPADA.  PLANO  DE  SAÚDE.  PRELIMINAR. 
SOBRESTAMENTO DO FEITO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. 
INOCORRÊNCIA.  REAJUSTE  EM  DECORRÊNCIA  DE 
ALTERAÇÃO  DA  FAIXA  ETÁRIA  DO  USUÁRIO. 
MAJORAÇÃO  DO  VALOR  DAS  MENSALIDADES. 
IMPOSSIBILIDADE.  INCIDÊNCIA  DO  ESTATUTO  DO 
IDOSO. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. APLICABILIDADE 
IMEDIATA. VEDAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO 
DA IDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES.  INEXISTÊNCIA DE 
MÁ FÉ.  PRECEDENTES DESTA CORTE E  DO SUPERIOR 
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO 
AOS RECURSOS. - Somente poderá ocorrer sobrestamento de 
demanda em razão do instituto da repercussão geral, quando 
tal feito se encontrar em fase de recurso extraordinário, nos 
termos do art. 543-b do Código de Processo Civil.”2 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO 
DE  SAÚDE.  REAJUSTE  DA  MENSALIDADE  EM  RAZÃO 
DA  MUDANÇA  DE  FAIXA  ETÁRIA.   PRELIMINAR. 
MATÉRIA EM QUE FOI RECONHECIDA A REPERCUSSÃO 
GERAL  NO  STF.  SOBRESTAMENTO  DO  PROCESSO. 
IMPOSSIBILIDADE.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  543-B,  §1º, 
DO  CPC.  REJEIÇÃO.  −A  lei  processual  civil  só  admite  o 
sobrestamento,  no  âmbito  dos  Tribunais  de  Justiça,  dos 
Recursos  Extraordinários  contendo  matéria  que  está  sendo 
analisada  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  em  sede  de 
repercussão geral. Como o presente feito encontra-se em fase 
de análise da Apelação, não é possível o sobrestamento.”3 

2 TJPB – Proc. nº 00369949820108152001 – Rel. Des. José Ricardo Porto – Julgamento: 07/08/2014
3 TJPB  –  Proc  00458199420118152001  –  Rel.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque  –  Julgamento: 

07/08/2014



Sobre o tema, o próprio STF decidiu que o fato de não ter sido 
proferido julgamento final em ação direta de inconstitucionalidade, não implica o 
sobrestamento de processos em que se discutam a mesma matéria, vejamos:

“DIREITO  PREVIDENCIÁRIO  E  CONSTITUCIONAL. 
AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  RESSARCIMENTO  AO  SUS. 
JULGAMENTO  MONOCRÁTICO.  POSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES. ADI 1.931/DF. JULGAMENTO DE MEDIDA 
CAUTELAR.  JULGAMENTO  IMEDIATO  DE  OUTRAS 
CAUSAS IDÊNTICAS. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DE 
CARÁTER  REFLEXO,  INDIRETO  OU  NÃO 
PREQUESTIONADO. 1. A existência de outras decisões que 
corroboram o entendimento adotado pela  decisão agravada, 
independentemente de seu trânsito em julgado, autorizam a 
aplicação do art. 557 do CPC. 2. O fato de não haver, ainda, 
julgamento final da ADI 1.931/DF, não impede o julgamento 
de outras causas,  versando o mesmo tema, pelas turmas ou 
ministros do Supremo Tribunal Federal, nem é fundamento 
para sobrestamento de processos em que se discutam a mesma 
matéria. Precedentes.  3.  Os  dispositivos  constitucionais 
alegadamente  violados  padecem  do  vício  da  ausência  do 
prequestionamento  ou,  quando  muito,  só  se  mostram  de 
forma indireta ou reflexa. 4. Agravo regimental improvido.”4 

Assim, rejeito o pedido de sobrestamento do feito.

Analisando o mérito da demanda, fundamental destacar que o 
plano de saúde recorrente, em suas razões recursais, alega que o contrato firmado 
com a  Cagepa,  no  ano  de  1993,  tendo  o  autor  como  segurado,  na  condição  de 
servidor  da  empresa  estatal,  não  acoberta  o  exame  de  ressonância  magnética 
postulado pelo promovente, sendo, portanto, legal a negativa da cobertura e,  por 
outro lado, indevida qualquer indenização a título de danos morais. 

Para  o  deslinde  do  imbróglio  em  desate,  oportuno  fazer 
algumas ponderações, entre tais, a de que a doutrina processual vigente é pacífica 
acerca da impossibilidade de retroação automática da lei a período temporal anterior 
à  sua  vigência,  objetivando-se,  assim,  a  concretude  da  segurança  e  estabilidade 
jurídicas, mecanismos estes que conferem proteção especial ao ato jurídico perfeito, 
ao direito adquirido e à coisa julgada, nos termos do artigo 5º, XXXVI, da CF/885 e do 

4 STF - AI: 673253 SC - Relator: Min. Ellen Gracie - Julgamento: 26/10/2010
5 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: […]
XXXVI - A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.



artigo 6º, da Lei de Introdução ao Código Civil6.

Subsumindo tal entendimento ao caso dos autos, colhe-se que o 
ajuste de plano de assistência à saúde in casu fora firmado, como visto, em outubro 
de 1993, tendo a Lei nº 9.656/98, reguladora de tais modalidades contratuais, por sua 
vez, sido publicada, somente, em 1998, isto é, posteriormente ao contrato firmado em 
análise.

Destarte,  clara  é  a  inaplicabilidade  da  referida  legislação  na 
conjuntura  in  concreto,  haja  vista  a  observância  compulsória  do  princípio  da 
irretroatividade consagrado na doutrina e jurisprudência brasileiras. 

Neste sentido, destaque-se julgados dos Tribunais Pátrios:

“[…] esta Corte lançou argumentos que são, em tudo, aplicáveis à 
hipótese,  sufragando  a  tese  manifestada  no  acórdão  recorrido  e 
reconhecendo que o contrato de seguro saúde tem trato sucessivo, 
não havendo que se falar  em retroatividade da lei superveniente 
[…]  Confira-se:  Art.  35,  Lei  9.656/98.  'Aplicam-se  as  disposições 
desta Lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, 
assegurada aos consumidores com contratos anteriores, bem como 
àqueles com contratos celebrados entre 2 de setembro de 1998 e 1o 
de  janeiro  de  1999,  a  possibilidade  de  optar  pela  adaptação  ao 
sistema  previsto  nesta  Lei'.  Diante  do  regime  específico  da  Lei 
9.656/98 e da clara dicção do referido art. 35, não há que se falar em 
sua aplicação imediata a contratos celebrados anteriormente a sua 
vigência.”7

“PLANO DE SÁUDE FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 
Nº  9.656/98.  INAPLICABILIDADE  DE  TAL  DIPLOMA  LEGAL. 
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. IMPONTUALIDADE 
DAS  PRESTAÇÕES.  PRÁTICA  USUAL  AO  LONGO  DO 
CONTRATO.  RECEBIMENTO  DE  MENSALIDADE  APÓS  A 
RESCISÃO.  APLICAÇÃO  DO  CDC.  MANIFESTAÇÃO  DE 
VONTADE CONTRÁRIA AO PROPÓSITO DE RESCINDIR. BOA 
FÉ CONTRATUAL. Não se aplicam as disposições da lei 9.656/98 
aos contratos de plano de saúde firmados anteriormente à edição 
desta  lei,  eis  que,  trata-se  de  ato  jurídico  perfeito, 
constitucionalmente protegido. Permitir que a operadora de plano 
de saúde tenha a prerrogativa de usar a impontualidade como causa 
para a  rescisão unilateral  no momento em que os  apelados mais 
necessitam  do  amparo  à  saúde,  mesmo  tendo  ela  aceitado 
pagamentos  atrasados  com  os  devidos  encargos  durante  todo  o 
contrato e mesmo após a rescisão, seria contrariar a boa fé exigida 
nos  contratos  e  colocar  o  consumidor  em  manifesta  posição  de 

6 Art. 6º. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a  
coisa julgada. 

7 STJ – Ag  978.939/RJ – Rel. Min. Nancy Andrighi – 26.09.2008.



desvantagem.”8

Sob  outro  prisma,  resta  patente  a  relação  consumerista 
decorrente de tal avença de plano de assistência à saúde firmada entre os litigantes, 
sendo,  portanto,  de incidência  obrigatória  os dispositivos  versados no Código de 
Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078/90, nos termos da Súmula n. 469, do STJ, verbis:

STJ, Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos 
contratos de plano de saúde. 

No  concernente  a  esta  codificação,  depreende-se  que,  ao 
contrário  do  que  ocorreu  com  a  Lei  nº  9.656/98,  suas  normas  são  perfeitamente 
aplicáveis à lide, uma vez que entraram em vigor em época anterior à celebração do 
plano de saúde objeto dos autos em análise.

Destarte,  urge  destacar  que  basta  um  estudo,  ainda  que 
perfunctório, do diploma legal infra, para se chegar à conclusão de que um contrato 
deve ser estipulado conforme os princípios da boa-fé e probidade9, objetivando-se, 
sempre,  a  satisfação  do  consumidor  e  o  atendimento  de  sua  saúde,  segurança  e 
outros valores considerados inerentes à dignidade humana.

Em virtude disto, o CDC cria mecanismos de proteção ao polo 
hipossuficiente da relação consumerista, a fim de equipará-lo ao fornecedor de bens 
ou serviços, estabelecendo, para tanto, entre outros: a interpretação mais favorável ao 
cliente10 e a nulidade das cláusulas abusivas11.

Dessa forma, é sabido que os pactos ajustados entre empresas 
de  assistência  médica  e  seus  beneficiários  normalmente  contêm  cláusulas  que 
colocam o consumidor em desvantagem exagerada, ferindo de morte 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.

Com  escopo  em  tal  intelecto,  analisando-se  o  instrumento 
contratual  vergastado  sob a  ótica  jurídica  implantada  pelo  Código  de  Defesa  do 
Consumidor  e  pelo  Código  Civil,  depreendem-se  da  presente  casuística  sérias 
afrontas à ordem jurídica, exigindo-se, portanto, a devida retificação.

Ora, não é razoável que, por anos, aquele que tenha cumprido 
em dia com suas obrigações, objetivando uma assistência médico-hospitalar digna, 
tenha  seus  direitos  restringidos  e  suas  expectativas  frustradas,  tornando-se 
impraticável o objeto do contrato em virtude de cláusula inserta,  sendo esta, com 

8 TJMG – 9ª Câmara Cível – AC 1.0525.06.098578-1/001 – Rel. Des. Generoso Filho – 06.11.2007.
9 Artigo 422, do Código Civil de 2002, Lei 10.406/02.
1 0 Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
1 1 Artigo 51, do Código de Defesa do Consumidor.



efeito, manifestamente abusiva, justamente no momento que mais necessita.

De bom alvitre salientar que, nos termos do art. 51, IV da Lei 
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,  há  de  se  destacar  que  o  contrato  escrito  firmado, 
encartado  às  fls.  71/82,  que  restringem  alguns  serviços  médicos  especializados, 
revela-se flagrantemente abusiva, nos moldes dos incisos IV e XV, do artigo 51, e dos 
incisos I e II, do § 1º, do artigo retro, do CDC.

Outrossim,  não  menos  certo  é  que  o  próprio  instrumento 
contratual em comento fora avençado no remoto ano de 1993, de modo que, desde tal 
época, a cobertura dos serviços médicos não fora atualizada ou expandida, o que 
implica  afirmar  que  a  referida  abrangência  pactual  resta  ultrapassada, 
desconsiderando,  pois,  inúmeros  procedimentos  e  exames  médicos  advindos  da 
rápida  evolução  da  ciência  médica  e  que,  portanto,  inexistiam  ao  tempo  da 
contratação referida e discutida nos autos.

Referida situação, ao meu ver, denota ainda mais a ausência de 
boa-fé,  por parte da insurgente,  ao longo do contrato firmado, bastando ressaltar, 
neste  sentido,  que  não  se  mostra  adequada  a  estanqueidade  da  abrangência  da 
cobertura contratual  desde o ano de 1997,  mormente quando as  contraprestações 
devidas  pelo  polo  consumerista  são  periodicamente  revistas  e  atualizadas  pela 
cooperativa médica recorrente.

Sob  tal  prisma,  muito  embora  o  artigo  54,  §  4º,  do  CDC12, 
permita  a  validade  de  cláusulas  limitativas  de  direito  contidas  em contratos  por 
adesão, espécie obrigacional ocorrente no imbróglio em análise, impõe-se considerar 
que as mesmas não podem esbarrar em direitos juridicamente preponderantes.

Nessa linha, é imprescindível trazer à baila que, em eventuais 
conflitos de direitos, tal norma limitadora deve ser sopesada e comparada ao direito 
ameaçado, devendo prevalecer o interesse mais importante ao universo jurídico. 

Assim,  sendo  o  direito  à  vida  bem  supremo  garantido  pela 
Carta Política de 1988, o contrato, como entabulado, encontra óbice no próprio texto 
constitucional  e  no  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana,  erigido  como 
fundamental pela Lex Fundamentalis.

1 2 Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade 
competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o 
consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.  […]
§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com 
destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.



Sobre o tema, confiram-se julgados do Colendo STJ e do TJPB:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  PLANO  DE 
SAÚDE.  COBERTURA SECURITÁRIA.  PRÓTESE  NECESSÁRIA 
AO  SUCESSO  DA  CIRURGIA  COBERTA  PELO  CONTRATO. 
IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA. INCIDÊNCIA CDC. SÚMULA 
83/STJ.  1.  A jurisprudência  desta  Corte  é  pacífica  em repudiar  a 
recusa de fornecimento de instrumental cirúrgico ou fisioterápico, 
quando este se encontrar proporcionalmente interligado à prestação 
contratada,  como é  o  caso  de  próteses  essenciais  ao  sucesso  das 
cirurgias  ou  tratamento  hospitalar  decorrente  da  própria 
intervenção  cirúrgica.  2.  Encontrando-se  o  acórdão  recorrido  em 
harmonia  com  o  entendimento  firmado  nesta  Corte  Superior  de 
Justiça, incide à hipótese o enunciado da Súmula 83/STJ, aplicável 
também ao recurso interposto com fundamento na alínea “a” do 
permissivo constitucional (...).”13

“APELAÇÃO  CÍVEL  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C 
DANOS MORAIS - REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - 
PLANO DE SAÚDE - CONTRATO DE ADESÃO FIRMADO EM 
DATA  PRETÉRITA  À  VIGÊNCIA  DA  LEI  N°.  9.656/98 
IRRELEVÂNCIA  -  NEGATIVA  DE  REALIZAR  EXAME  DE 
RESSONÂNIA MAGNÉTICA - IMPOSSIBILIDADE - CLÁUSULA 
QUE IMPÕE LIMITAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS 
REQUERIDOS  -  NECESSIDADE  CONTÍNUA  DO  PACIENTE 
ABUSIVIDADE  A  SER  DECRETADA  LEI  No  8.078/90  CDC 
DANOS MORAIS REDUÇÃO  DO  QUANTUM  PRINCÍPIO  DA 
RAZOABILIDADE - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. A 
aplicação do Código de Defesa do Consumidor  nos  contratos de 
prestação de serviços médico-hospitalares é perfeitamente possível, 
devendo  os  contratos  serem  interpretados  de  modo  benéfico  ao 
consumidor,  parte  hipossuficiente  da  relação.  0  consumidor 
abalado, psicologicamente, tem direito aos danos morais que devem 
ser  arbitrados,  de  modo  equitativo,  e  em  consonância  com  o 
princípio da razoabilidade. Provimento parcial do apelo.”14

Nesses  termos,  tem-se  que  conduta  da  apelante  afrontou 
preceitos  elencados  em  importantes  diplomas  legais,  devendo-se  concluir  tal 
deslinde da forma mais favorável ao consumidor, garantindo seu direito à vida e à 
sanidade, em detrimento da pretensão abusiva e ilegal da empresa recorrente.

A  negativa  imposta  pela  seguradora  constituiu  falha  na 
prestação dos serviços de saúde, tendo o condão de causar enorme abalo moral no 
segurado,  especialmente  quando a  negativa  da  prestação  dos  serviços  ocorre  em 

1 3 STJ- AgRg no Ag 1226643/SP – Rel. Min. Luis Felipe Salomão - DJe 12.04.2011.
14    TJPB, 00120110124706001, 2ª Câmara, Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, 10/12/2012.



momento  bastante  delicado.  Presente,  portanto,  o  dever  de  indenizar  por  danos 
morais.

Com  relação  ao  dano  moral,  a  jurisprudência  vem 
reconhecendo  o  direito  ao  ressarcimento  dos  danos  morais  advindos  da  injusta 
recusa  de  cobertura  securitária,  uma vez  que,  ao  receber  a  negativa,  o  segurado 
agrava o abalo psicológico já existente. Nessa linha, trilham os seguintes precedentes:

RECURSO INOMINADO � EXIGÊNCIA DE CHEQUE CAUÇÃO 
PARA  REALIZAÇÃO  DE  PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO 
OBJETO  DE  COBERTURA  PELO  PLANO  DE  SAÚDE  �  ATO 
ILÍCITO CONFIGURADO � DANO MORAL CARACTERIZADO 
� RECURSO IMPROVIDO�. (Fl. 312) No RE alegou-se violação ao 
art.  5º,  LIV e  LV,  da  Constituição  Federal.  O agravo  não  merece 
acolhida.  O  dispositivo  constitucional  suscitado  não  foi 
prequestionado.  Assim,  como tem consignado  este  Tribunal,  por 
meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a 
questão  constitucional  suscitada  não  tiver  sido  apreciada  no 
acórdão  recorrido.  Ademais,  não  opostos  embargos  declaratórios 
para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 
356  do  STF.  Nesse  sentido:  �CONSTITUCIONAL  E 
ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  SERVIDOR  PÚBLICO.  REGIME  DE 
TRABALHO.  ALTERAÇÃO.  ART.  207  DA  CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. AUSÊNCIA DE prequestionamento. SÚMULAS 282 E 
356.  1.  Ausência  de  prequestionamento  dos  dispositivos 
constitucionais  dados  como  contrariados.  Caso  em  que  o  aresto 
impugnado  não  abordou  a  questão  constitucional  disposta  nos 
dispositivos  tidos por violados (arts.  5º,  LV;  93,  IX e 207 da CF), 
tampouco foram opostos embargos de declaração,imprescindíveis a 
suprir eventual omissão. Incidência das Súmulas STF 282 e 356. 2. 
Agravo regimental improvido (RE 363.743AgR/DF, Rel. Min. Ellen 
Gracie)�.  Isso posto,  nego seguimento ao recurso (CPC,  art.  557, 
caput).  Publique-se.  Brasília,  1º  de  fevereiro  de  2013.Ministro 
RICARDO LEWANDOWSKI-  Relator  -  (STF -  ARE:  726043 AL , 
Relator:  Min.  RICARDO LEWANDOWSKI,  Data  de  Julgamento: 
01/02/2013,  Data  de  Publicação:  DJe-027  DIVULG  07/02/2013 
PUBLIC 08/02/2013)

“A recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é 
causa  de  danos  morais,  pois  agrava  a  sua  situação  de  aflição 
psicológica e de angústia no espírito. Precedentes.” (STJ - AgRg no 
Ag  845103  /  SP  -  Relator(a)  Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS 
CUEVA  -  Órgão  Julgador  T3  -  TERCEIRA  TURMA  -  Data  do 
Julgamento 17/04/2012 - Data da Publicação/Fonte DJe 23/04/2012)

Por tal razão, está configurado o dever de indenizar, devendo 
ser mantida a decisão recorrida que fixou a condenação por danos morais em R$ 



7.000,00 (sete mil reais).

Em razão de todas as considerações tecidas acima, com fulcro 
no artigo 557, caput, do CPC, assim como, na Jurisprudência dominante do Colendo 
STJ e do Egrégio TJPB,  rejeito o pedido de sobrestamento do feito e, no mérito, 
nego seguimento ao recurso, mantendo incólumes todos os exatos termos da decisão 
vergastada.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 24 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho 
Juiz Convocado
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