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APELAÇÃO  CÍVEL.  PAGAMENTO  REALIZADO  POR 
TERCEIRO  NÃO  INTERESSADO  EM  NOME  DE 
PACIENTE. LEGITIMIDADE DA USUÁRIA EM PERSEGUIR 
O  VALOR  DISPENDIDO  RECONHECIDA.  AÇÃO  DE 
RESSARCIMENTO. PLANO DE SAÚDE.  EXCLUSÃO DE 
COBERTURA  DE  CIRURGIA  E  COLOCAÇÃO  DE 
PRÓTESE.  VIOLAÇÃO  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO 
CONSUMIDOR.  ABUSIVIDADE  CARACTERIZADA. 
ANULAÇÃO  DE  CLÁUSULA  CONTRATUAL. 
DEVOLUÇÃO  DA  QUANTIA.  MODIFICAÇÃO  DA 
SENTENÇA.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE  E  DO 
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  PROVIMENTO 
MONOCRÁTICO DA IRRESIGNAÇÃO.

-  Possui  legitimidade  para  ingressar  com  ação  de 
ressarcimento em face de plano de saúde a usuária que teve 
sua  cirurgia  adimplida  por  terceiro  não  interessado, 
efetuando este o pagamento em nome da beneficiada, ou 
seja,  para  a  realização  do  procedimento  relativo  à 
consumidora.

- O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 51, inciso 
IV, conferiu nulidade de pleno direito à previsão 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.

-   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.

V I S T O S.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Terezinha  Dias  Limeira 

desafiando sentença de fls. 99/103, que julgou improcedente o pedido de ressarcimento 

de  cirurgia  para  colocação  de  prótese  em face  da  UNIMED – Campina  Grande,  por 

entender  ausente  o  nexo  de  causalidade,  tendo  em  vista  que  o  comprovante  de 

pagamento  do  procedimento  encontra-se  em  nome  de  terceiro  estranho  à  relação 

contratual. 

Em  suas  razões  recursais  (fls.  119/122),  pugna  a  apelante  pela 

consideração  da  nota  fiscal  e  recibos,  a  fim  de  que  seja  ressarcida  dos  prejuízos 

suportados.

Contrarrazões não apresentadas – conforme certidão de fls. 126.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público entendeu não ser o caso 

de pronunciamento – fls. 130/131.

                  

É o breve relatório. 

DECIDO.

Merece  reparos  o  decisum vergastado,  pelas  razões  a  seguir 

delineadas.

O caso diz respeito a ressarcimento pela realização de procedimento 

médico de artroplastia total do joelho, em virtude da negativa de cobertura do plano de 

saúde demandado.
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Após regular trâmite, entendeu o juízo primevo pela ilegitimidade ativa 

da usuária, sob o fundamento de que o recibo juntado ao autos encontra-se em nome de  

terceiro estranho à relação contratual, pelo que entendeu ausente o nexo causal. 

Pois bem. 

O adimplemento será realizado pelo solvens.

Regra  geral,  o  solvens será  o  devedor,  entretanto,  outras  pessoas 

também  podem  adimplir  a  obrigação,  além  do  próprio  sujeito  passivo  da  relação 

obrigacional.

Segundo  o  artigo  304  do  Código  Civil,  “qualquer  interessado  na 

extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à 

exoneração do devedor”. Seu parágrafo único acrescenta: “igual direito cabe ao terceiro 

não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste”.

O caso dos autos subsume-se à hipótese consagrada no parágrafo 

citado.

O terceiro não interessado pode ser conceituado como um estranho à 

relação obrigacional, um intruso que, a princípio, sem interesse jurídico ou econômico em 

resgatar o débito, age por interesse moral.

Com efeito, o terceiro não interessado “o faz por simples liberalidade,  

ou por mero espírito de filantropia, nada pode reaver; se o faz, contudo, como gestor de  

negócios, terá então ação contra o devedor para reembolsar-se do que pagou” (VENOSA 

apud MONTEIRO. 2008V. 2. p. 174)

 

No  caso,  verifica-se  que  o  recibo,  às  fls.  08,  lavrado  em nome  de 

terceira pessoa, consigna expressamente o nome da usuária do plano de saúde, ou seja, 

há  a  indicação  de  estar-se  fazendo  o  pagamento  referente  a  procedimento  médico 

realizado pela autora, ora apelante.
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Nesses casos, o pagamento realizado por mera liberalidade ou movido 

por circunstância filantrópica, de cunho moral, possui a natureza jurídica de doação, razão 

pela qual o valor dispendido passa de imediato ao patrimônio do beneficiário.

Dessa  forma,  diferentemente  da  conclusão  dada  pelo  juizo  a  quo, 

entendo ter ocorrido, no caso, diminuição do patrimônio da recorrente, razão pela qual 

evidencio interesse jurídico a amparar seu pleito, pelo que a considero parte legitima a 

perseguir o ressarcimento da quantia dispendida pela negativa de cobertura da cirurgia 

para restauração do joelho, com colocação de prótese/órtese – artroplastia total do joelho. 

Ademais, o vínculo jurídico, de fato, é entre a UNIMED e a usuária, 

tendo, portanto, esta, a prerrogativa de discutir as cláusulas que importem em limitação 

de cobertura securitária.

Assim, considerada a legitimidade da ora insurgente, passo à análise 

da responsabilidade do plano de saúde pela cobertura do procedimento realizado.

A vida é o bem maior do cidadão, e deve estar protegida acima de 

todos os outros direitos, inclusive, amparada por garantias constitucionais e pelo CDC.

É bom que se registre que o consumidor, ao aderir ao plano de saúde, 

o faz na convicção e certeza de que, na infelicidade de adoecer, será atendido com os 

cuidados específicos que exigem a moléstia que o acomete.

A  seguradora,  por  sua  vez,  que  se  obriga  por  conta  própria  ao 

cumprimento do contrato, agiu de forma negligente ao receber prêmio e não prestar o 

serviço esperado pela contratante.

É  importante  ressaltar  que,  nos  últimos  anos,  a  deficiência  no 

atendimento  médico  da  rede  pública  brasileira  estimulou  o  advento  de  inúmeras 

instituições particulares prestadoras de serviço de saúde. 

Atualmente, as empresas acima citadas podem ser divididas em três 
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grandes grupos: o primeiro engloba as de medicina de grupo, que são os planos de saúde 

propriamente ditos, os quais oferecem assistência por meio de profissionais e instalações 

próprias ou conveniadas; o segundo é formado pelas cooperativas médicas, montadas 

por profissionais da área, onde o cliente é atendido em rede credenciada; já o terceiro é o 

composto pelas seguradoras. 

Oportuno destacar, também, que todas essas instituições cobram uma 

mensalidade e oferecem ao cliente diversos planos, cada um deles com serviços e preços 

diferentes. Disto isto,  tem-se que o  CDC tem como objetivo impedir a formulação de 

contratos lesivos ao consumidor, devido a sua posição de hipossuficiência na relação.

Quando o mencionado diploma fala em hipossuficiência, não está se 

referindo exclusivamente à posição econômica ou financeira do segurado, mas a sua 

inexperiência diante dos aspectos técnicos que envolvem a avença. Isso se reforça, mais 

ainda, com o surgimento dos contratos de adesão, onde cláusulas pré-estabelecidas são 

colocadas diante do consumidor, que muitas vezes não possui outra opção a não ser 

concordar com tais normas, mesmo que estas venham a lhes causar prejuízos futuros.

O diploma consumerista, em seu art. 51, inciso IV, conferiu nulidade de 

pleno direito a dispositivo contratual referente a fornecimento de produtos e serviços que 

coloquem o consumidor em desvantagem exagerada na relação de consumo. São as 

chamadas cláusulas abusivas que vêm sendo coibidas pelo Judiciário no caso concreto, 

em defesa do segurado, que na maioria das vezes encontra-se em situação desfavorável.

Embora muitos sejam os aborrecimentos causados por tais empresas, 

a nossa lei vigente e as regulamentações que versam sobre essa matéria estão a auxiliar 

o cidadão/ consumidor que, sendo a parte mais frágil desses contratos, quase sempre 

leoninos,  acabam como verdadeiras  vítimas de práticas  reiteradamente mercantilistas, 

que põem em desconfiança a própria política da saúde de nossa pátria. 

O art. 1º da Resolução nº 1.401/93, do Conselho Federal de Medicina, 

que preconizou o art. 10 da Lei nº 9.656/98, já levanta a questão acerca das cláusulas 

restritivas de cobertura:
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“As empresas de seguro-saúde, empresas de medicina de grupo,  
cooperativas de trabalho médico, ou outras, que atuem sob forma  
de  prestação  direta  ou  intermediação  dos  serviços  médico-
hospitalares, estão obrigadas a garantir o atendimento a todas 
as  enfermidades  relacionadas  no  Código  Internacional  de  
Doenças  da  Organização  Mundial  de  Saúde,  não  podendo 
impor  restrições  quantitativas  ou  de  qualquer  outra  
natureza”. (grifo meu).

O contrato de seguro cuida do amparo à saúde de quem o pactua, na 

medida em que fornece, ao segurado, os meios concretos e imprescindíveis existentes no 

ambiente médico-hospitalar para tratá-lo e muitas vezes curá-lo. 

Neste ponto da discussão, é pertinente lembrarmos que a saúde de um 

indivíduo  não  deve  ser  avaliada  por  meios  econômicos,  especialmente  quando  for 

verificada a complexidade de algumas doenças como no caso em tela, onde a moléstia 

que  acometeu  a  ora  recorrida,  necessita  da  realização  de  exame  específico,  o  que 

encarece o tratamento a ser pago pelo plano de saúde, porém, não poderá medir esforços 

para solucionar o problema do segurado.

Ora, é compreensível que as empresas dessa área busquem o lucro de 

seus  empreendimentos,  contudo,  é  imperativo  que  primem  pelo  bem-estar  de  seus 

associados, respeitando os direitos maiores do ser humano, que são a saúde e a vida. 

Assim,  não  se  concebe  que  cooperativas  desse  porte,  que 

movimentam anualmente um montante pecuniário altíssimo, arrecadando valores de um 

número sem fim de segurados, possam escolher as doenças e procedimentos que irão ou 

não cobrir  e  arcar,  numa forma clara  de  se  obter  apenas o  bônus  de sua categoria 

contratual.

 O art. 199 e seu § 1º, da Constituição Federal, assevera:

“Art. 199. A assistência à saúde é livre a iniciativa privada.
§  1º  As  instituições  privadas  poderão  participar  de  forma  
complementar  do  sistema  único  de  saúde,  segundo  diretrizes  
deste,  mediante  contrato  de  direito  público  ou  convênio,  tendo 
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos”.

Portanto, se a pretensão dos planos dessa área é de agir de forma 
complementar ao sistema de saúde nacional, onde, para isso, inclusive, cobram um valor 
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considerável de seus associados, é seu dever atuar de forma global no trato da saúde, 
sem exclusão dessa ou daquela enfermidade ou tratamento, assumindo os riscos próprios 
de sua atividade.

A jurisprudência  recente  desta  Corte  de  Justiça  tem  entendimento 
nesse sentido. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE.  
Pretensão de fornecimento de prótese importada excluída da  
cobertura.  Pedido  de  indenização  por  danos  morais.  
Procedência.  Irresignação.  Inépcia  da  petição  inicial.  Rejeição.  
Sentença extra petita. Não configuração: Pretensão indenizatória  
por  danos  morais  que  se  depreende  da  interpretação  lógico-
sistemática  da  petição  inicial.  Sentença  prolatada  dentro  dos  
limites  da  lide.  Alegação  de  existência  de  prótese  nacional  de  
mesma qualidade e menor preço. Não comprovação da eficácia  
da prótese óssea nacional. Não satisfação do ônus da prova (art.  
333, II,  CPC). Dever de fornecimento da peça indispensável às  
necessidades  do  segurado.  Omissão.  Ilícito  contratual.  
Caracterização do dano moral.  Pedido de redução do valor  da 
indenização.  Denegação:quantum  arbitrado  de  acordo  com  os 
princípios da razoabilidade / proporcionalidade. Insurgência contra  
o  momento  de  incidência  dos  juros  de  mora  e  da  correção  
monetária.  Excesso  configurado.  Inadimplemento  contratual:  
Juros de mora devidos a partir da citação e correção monetária a  
partir do arbitramento do valor indenizatório (Súmula nº 362, STJ).  
Modificação que se impõe. Honorários de sucumbência. Pedido 
de redução. Verba honorária adequadamente arbitrada: Art. 20, §  
3º, CPC. Denegação. Provimento parcial. Provado que a exordial  
presta obediência aos requisitos do art. 282 do CPC, porquanto  
não incide em nenhuma das hipóteses do artigo 295, parágrafo  
único,  daquele  código,  impõe-se  rejeitar  a  tese  de  inépcia  da  
petição inicial. "O pedido é o que se pretende com a instauração  
da  demanda e  se  extrai  da  interpretação  lógico-sistemática  da  
petição  inicial,  sendo  de  levar-se  em  conta  os  requerimentos  
feitos  em seu corpo e  não só aqueles  constantes  em capítulo  
especial ou sob a rubrica dos pedidos. " (stj: RESP 284480/RJ).  
"Mostra-se abusiva a cláusula restritiva de direito que prevê o não  
custeio de prótese, imprescindível para o êxito do procedimento  
cirúrgico  coberto  pelo  plano,  sendo  indiferente,  para  tanto,  se  
referido material  é ou não importado".  (stj:  RESP 1046355/RJ).  
"Conquanto geralmente nos contratos o mero inadimplemento não 
seja  causa  para  ocorrência  de  danos  morais,  a  jurisprudência  
desta  corte  vem reconhecendo  o  direito  ao  ressarcimento  dos  
danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro  
saúde, pois 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.  "  (stj:  RESP 
986947/RN).  Provado  que  o  valor  da  indenização  por  danos 
morais  foi  arbitrado  em  valor  razoável,  hábil  a  compensar  os  
danos efetivamente sofridos, porém em patamar incapaz de gerar  
enriquecimento indevido, denega-se a pretensão de redução do 
quantum  indenizatório.  "Tratando-se,  na  hipótese,  de  
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responsabilidade contratual da empresa plano de saúde, os juros  
moratórios devem ser aplicados a partir da citação. " (stj: EDCL no  
RESP  285.618/SP).  "A  correção  monetária  do  valor  da 
indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. ".  
(súm.  362  do  STJ).  Observando-se  que  os  honorários  de  
sucumbência  foram  arbitrados  adequadamente,  nos  termos  do  
art.  20,  §  3º,  do  CPC,  denega-se  o  pedido  de  sua  redução”.  
(TJPB;  AC  001.2007.002939-0/002;  Rel.  Juiz  Conv.  Onaldo  
Rocha de Queiroga; DJPB 30/03/2011; Pág. 5). Grifo nosso.  
  
“PROCESSO  CÍVEL  E  CIVIL.  Ação  declaratória  de 
abusividade de cláusula contratual c/c indenização por danos 
morais. Plano de saúde. Cláusula que veda o fornecimento de 
prótese indispensável ao procedimento cirúrgico. Adequação 
das  cláusulas  contratuais  do  plano  de  saúde  à  legislação  
consumerista.  Art.  47  do  CDC.  Procedência  do  pedido.  
Manutenção  da  indenização–  desprovimento  do  recurso.  
Modificação de ofício para alterar a data de incidência da correção  
monetária. É possível a interpretação de cláusulas contratuais de  
plano de saúde de modo a adequá-lo aos ditames da legislação 
consumerista,  de  ordem  pública,  visando  sempre  o  interesse 
social.  São consideradas nulas  as  cláusulas  que  importem em 
restrições aos direitos do consumidor, nos termos do artigo 51, IV,  
do  CDC,  mormente  quando  em  afronta  aos  princípios  
constitucionais. In casu, sendo o contrato de trato sucessivo ou de  
duração,  se  sujeita,  portanto,  as  alterações  legais.  Sobre  o 
assunto, o entendimento sedimentado dos tribunais pátrios,  
inclusive, do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que  
se a implantação da prótese faz parte de um procedimento 
cirúrgico autorizado pelo plano, a prestadora de serviços não  
pode  negar  a  cobertura  referente  à  prótese,  porque 
considerada  inerente  ao  procedimento.  Insta  lembrar  que  a  
orientação das turmas que compõem a segunda seção do STJ,  
nos casos de indenização por danos morais, é no sentido de que  
o termo inicial da correção monetária é o momento da fixação de  
valor definitivo para a condenação (AGRG no RESP 1190831/ES,  
Rel. Ministro sidnei beneti, terceira turma, julgado em 17/ 06/2010,  
dje  29/06/2010)”.  (TJPB; AC 001.2007.004159-3/001;  Rel.  Juiz 
Conv. Carlos Antonio Sarmento; DJPB 15/10/2010; Pág. 7)  Grifo 
nosso.

   
Da mesma forma que certas moléstias não devem ser excluídas da 

cobertura contratual, os tratamentos, exames e procedimentos cirúrgicos a que o paciente 

deve se submeter, bem como materiais necessários para tais fins, sob hipótese alguma 

poderão  ser  limitados,  seja  na  abrangência  ou  no  tempo  necessário  para  seu 

cumprimento. 

Diante  disso  e  do  que  foi  considerado  até  o  momento,  não  resta 

qualquer dúvida acerca da ilegalidade dessa limitação, uma vez que está cerceando o 

direito à saúde da beneficiária.
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Importante ressaltar,  também, que o item do contrato de assistência 

médica que retira da cobertura do plano o fornecimento de próteses, configura cláusula 

excessivamente onerosa para a promovente,  que necessita  com urgência do material 

para efetivação da cirurgia em questão e, não pode deixar de receber o único tratamento  

indicado para o restabelecimento de sua saúde, em virtude da restrição da autorização 

cirúrgica para implantação do material requerido.

A jurisprudência  é  pacífica  nesse  sentido,  a  exemplo  das  decisões 

abaixo colacionadas do Superior Tribunal de   Justiça:  

“CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  PLANO  DE  SAÚDE.  PROCEDIMENTO 
CIRÚRGICO.  PRÓTESE IMPORTADA.  1.  Abusiva  a  cláusula  
restritiva de direito que exclui do plano de saúde 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.  2.  Agravo regimental  desprovido”.  
(AgRg  no  Ag  1139871  /  SC  –  MINISTRO  JOÃO  OTÁVIO  DE 
NORONHA – QUARTA TURMA – JULG. EM 27/04/2010 – DJE 
10/05/2010). Grifo nosso.

“RECURSO ESPECIAL -  PLANO DE SAÚDE - EXCLUSÃO DA 
COBERTURA  O  CUSTEIO  OU  O  RESSARCIMENTO  DE 
IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE IMPORTADA IMPRESCINDÍVEL 
PARA  O  ÊXITO  DA  INTERVENÇÃO  CIRÚRGICA  COBERTA 
PELO  PLANO  -  INADMISSILIDADE  -  ABUSIVIDADE 
MANIFESTA  DA  CLÁUSULA  RESTRITIVA  DE  DIREITOS  -  
RECURSO  ESPECIAL  PROVIDO.  I  -  Ainda  que  se  admita  a  
possibilidade do contrato de plano de saúde conter cláusulas que 
limitem direitos do consumidor, desde que estas estejam redigidas 
com destaque, pemitindo sua imediata e fácil compreensão, nos  
termos do § 4º do artigo 54 do CDC, mostra-se abusiva a cláusula  
restritiva  de  direito  que  prevê  o  não  custeio  de  prótese,  
imprescindível para o êxito do procedimento cirúrgico coberto pelo  
plano, sendo indiferente, para tanto, se referido material é ou não  
importado;  II - Recurso provido”. (REsp 1046355 / RJ - Ministro  
MASSAMI UYEDA – TERCEIRA TURMA – JULG. EM 15/08/2008  
– DJE 05/08/2008). Grifo nosso.

AGRAVOS REGIMENTAIS.  PLANO DE SAÚDE. ILEGALIDADE 
DA  NEGATIVA  DE  COBERTURA  A  TRATAMENTO  DE 
URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO 
VALOR  DA  CONDENAÇÃO  E  DA  VERBA  HONORÁRIA.  
DESCABIMENTO.  1.- É pacífica a jurisprudência da Segunda 
Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral  
nas hipóteses de recusa pela operadora de plano de saúde,  
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em  autorizar  tratamento  a  que  estivesse  legal  ou  
contratualmente  obrigada,  sem  que,  para  tanto,  seja  
necessário  o  reexame  de  provas. 2.-  A  fixação  dos  danos 
morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e honorários  
advocatícios  de  R$  1.000,00  (um  mil  reais),  cumprem,  no  
presente caso, a função pedagógico- punitiva de desestimular o  
ofensor  a  repetir  a  falta,  sem  constituir,  de  outro  lado,  
enriquecimento  indevido.  3.-  Agravos  Regimentais  improvidos.  
(STJ; AgRg-AG-REsp  46.590;  Proc.  2011/0206082-4;  SP;  
Terceira Turma;  Rel.  Min.  Sidnei  Beneti;  Julg.  18/10/2011;  DJE  
07/11/2011) Grifo nosso.

Com essas considerações, nos termos do art. 557, §1-A, do Código de 

Processo Civil,  DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, para considerar legítima a 
demandante e determinar a devolução do valor dispendido às fls. 08, corrigido pelo 
INPC a partir da data do efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% 
(um por cento), a partir da citação.

À escrivania para correção da capa de autuação do processo, de 
acordo com o cabeçalho desta decisão.

P.I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 09 de setembro de 2014.

Des. José Ricardo Porto             
          RELATOR J11R04
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