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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  RESSARCIMENTO  DE
DANOS  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  IMPROCEDÊNCIA.  PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.  REALIZAÇÃO  POR  MÉDICO  NÃO
CREDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE RECUSA DA
COOPERATIVA.  SITUAÇÃO  DE  URGÊNCIA OU
EMERGÊNCIA  NÃO  COMPROVADA.
REEMBOLSO  INTEGRAL  DOS  VALORES
UTILIZADOS PARA CUSTEAR OS HONORÁRIOS
MÉDICOS.  DESCABIMENTO.  PROFISSIONAIS
ESPECIALISTAS  COOPERADOS  DISPONÍVEIS.
REEMBOLSO LIMITADO À TABELA DO PLANO
DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER
DE  INDENIZAR.  NÃO  OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
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DESPROVIMENTO. 

-  O reembolso  de  despesas  utilizadas  para  custear
honorários  de  médico  não  credenciado  escolhido
livremente  pela  paciente  deve  observar  a  tabela
estabelecida pelo plano de saúde, sendo indevida a
pretensão de restituição integral desses gastos.

- Nos termos do art. 186 c/c art. 927 do Código Civil,
o  reconhecimento  do  dever  de  indenizar  exige  a
presença  simultânea  dos  pressupostos  da
responsabilidade  civil,  a  saber,  o  ato  ilícito,
decorrente  da  conduta  (comissiva  ou  omissiva)
dolosa ou culposa do agente, o dano e o nexo causal
entre a conduta e o dano existente.

-  Descabida a pretensão de indenização por danos
morais quando não configurada a conduta ilícita do
agente.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover a apelação.

Catarina  Marta  Montenegro  Guimarães  ajuizou
Ação de Ressarcimento c/c Indenização por Danos Morais,  em face da  UNIMED
João  Pessoa  -  Cooperativa  de  Trabalho  Médico, visando  à  restituição  do  saldo
remanescente dos valores gastos com o custeio de tratamento de saúde com médico
não credenciado, no importe de R$ 7.979,11 (sete mil novecentos e setenta e nove
reais  e  onze centavos),  ao  fundamento de a cooperativa do plano de saúde,  sem
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explicação plausível, ter aceitado restituir o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), se
recusando a reembolsar o valor de R$ 10.979,11 (dez mil novecentos e setenta e nove
reais  e  onze  centavos),  montante  cobrado  a  título  de  honorários  pelo  médico
especialista para realização da cirurgia de urgência a que necessitou ser submetida, a
saber, “linfadenectomia mediastinal por vídeo”. Requereu, também, ser indenizados
pelos danos morais decorrentes da conduta da promovida.

Contestação, fls. 18/31, defendendo a improcedência
do pedido, alegando, em resumo, que a cobertura contratual abrange o procedimento
cirúrgico perseguido desde que realizado por médico cooperado, conforme expressa
previsão  contratual,  bem ainda o  não  preenchimento  dos  requisitos  para  fins  de
reembolso da quantia dispendida para custeio de tratamento realizado por médico
não credenciado.

Impugnação não ofertada, fl. 70/V.

A  Juíza  de  Direito  a  quo julgou  improcedente  a
pretensão exordial, consignando os seguintes termos, fls. 75/84:

ISTO  POSTO,  e  tudo  mais  que  dos  autos  consta,
JULGO IMPROCEDENTE o  pedido,  extinguindo o
processo com resolução do mérito, nos termos do art.
487, I, CPC.

Inconformada,  a  autora  interpôs APELAÇÃO,  fls.
106/113, alegando que a  Juíza a quo  não observou a  tabela  de procedimentos  da
Agência  Nacional  de  Saúde  então  vigente,  que  contemplava  o  procedimento
cirúrgico descrito na exordial, e sustentando, a um só tempo, a não indicação dos
subsídios  utilizados  para  o  “enquadramento  da  situação  como  urgente  e  não
emergência”,  fl.  111.  Argumenta,  ademais,  não  ter  a  Magistrada  sentenciante
fundamentado a escolha da “nomenclatura de procedimento urgente, definido como
os que resultem em acidentes pessoais e/ou complicações gestacionais, e não porque
um procedimento emergente, definido pela ANS como sendo os que impliquem em
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risco de vida, que mais se aproxima do procedimento realizado na embargante”, fl.
111.  Sustenta,  por  fim,  a  nulidade  das  cláusulas  contratuais  que  colocam  o
consumidor  em  desvantagem  exagerada  e  que  são  incompatíveis  com  a  boa-fé
contratual e a equidade.

Contrarrazões,  fls.  116/130,  postulando  a
manutenção da sentença.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O desate da questão reside em verificar se  Catarina
Marta Montenegro Guimarães tem o direito ao reembolso do valor integral de R$
10.979,11 (dez mil novecentos e setenta e nove reais e onze centavos),  montante
cobrado  a  título  de  honorários  por  médico  não  credenciado  para  realização  do
procedimento cirúrgico “linfadenectomia mediastinal por vídeo”, é dizer, por médico
livremente escolhido pela paciente.

Para justificar a pretensão de ressarcimento integral
do  valor  despendido,  a  apelante  alega  que,  devido  ao  risco  de  vida,  necessitou
realizar a intervenção cirúrgica com urgência.

Adianto que a resposta é negativa, tendo em vista o
caso vertente não tratar de negativa de cobertura de procedimento cirúrgico ou da
impossibilidade  de  utilização  dos  serviços  contratados,  mas  sim,  da  negativa  de
reembolso  integral  da  quantia  utilizada  pela  paciente  para  custear  honorários  de
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médico não credenciado ao plano de saúde do qual é usuária.

Com relação ao  reembolso de despesas médicas,  o
inciso IV, do art. 12, da Lei nº 9.656/98 enuncia o seguinte:

Art.  12.  São  facultadas  a  oferta,  a  contratação  e  a
vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o §
1º  do art.  1º  desta  Lei,  nas  segmentações  previstas
nos  incisos  I  a  IV  deste  artigo,  respeitadas  as
respectivas  amplitudes  de  cobertura  definidas  no
plano-referência  de que trata o art.  10,  segundo as
seguintes exigências mínimas:
(…);
IV - reembolso,  em todos os tipos de produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nos
limites  das  obrigações  contratuais,  das  despesas

efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde,
em casos de urgência ou emergência,  quando não
for  possível  a  utilização  dos  serviços  próprios,
contratados,  credenciados  ou  referenciados  pelas
operadoras,  de acordo com a relação de preços de
serviços  médicos  e  hospitalares  praticados  pelo
respectivo  produto,  pagáveis  no  prazo  máximo de
trinta  dias  após  a  entrega  da  documentação
adequada; - destaquei.

Com relação aos termos do contrato de prestação de
serviços celebrado entre as partes, consta,  do item 15 da cláusula 04,  que trata das
exclusões de cobertura, o seguinte, fls. 47/48:

CLÁUSULA 04
EXCLUSÕES DE COBERTURA
(...)
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15.  PROCEDIMENTOS,  EXAMES  E
TRATAMENTOS  REALIZADOS  FORA DA ÁREA
DE ABRANGÊNCIA CONTRATADA,  BEM COMO
DAS DESPESAS DECORRENTES DE SERVIÇOS
MÉDICOS  HOSPITALARES  PRESTADOS  POR
MÉDICOS NÃO COOPERADOS OU ENTIDADES
NÃO  CREDENCIADAS  A  OPERADORA,  À
EXCEÇÃO  DOS  ATENDIMENTOS
CARACTERIZADOS  COMO  DE  URGÊNCIA  E
EMERGÊNCIA,  QUE  PODERÃO  SER
REALIZADOS POR MÉDICOS E SERVIÇOS NÃO
CREDENCIADOS  E,  POSTERIORMENTE,
REEMBOLSADOS  NA  FORMA  E  TERMO
PREVISTOS NESTE CONTRATO;

No  que  se  refere  ao  reembolso  de  despesas
realizadas  pelos  usuários  do  plano  em casos  de  urgência  e  emergência,  o  pacto
estabelece, fl. 51:

DO REEMBOLSO
1. Será  garantido ao Beneficiário,  o reembolso das
despesas decorrentes dos atendimentos de urgência
e  emergência corridos  na  área  de  abrangência
geográfica da cobertura contratual  sempre que não
for possível a utilização dos serviços de prestadores
da rede assistencial deste plano.

O  caso  dos  autos,  contudo,  como  se  percebe  das
alegações  iniciais  e  da  documentação  acostada  ao  processo,  não  se  amolda  às
hipóteses descritas, pois,  a um, não há provas de que o quadro clínico da autora se
enquadrava como urgência ou emergência, a dois, havia disponibilidade de médico
especializado credenciado ao plano de saúde, a três, não houve negativa de cobertura
do procedimento cirúrgico ou impossibilidade de utilizar os serviços contratados, a
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quatro,  a  recusa  se  referiu  apenas  ao  custeio  da  integralidade  dos  honorários
cobrados pelo médico não credenciado.

O  cenário  apresentado  revela,  em  verdade,  que  a
autora,  mesmo  ciente  da  existência  de  médicos  credenciados  e  das  limitações
contratuais,  optou  por  médico  especialista  de  sua  confiança,  sendo  certo  o
ressarcimento de despesas médicas em casos dessa natureza deve observar a tabela
estabelecida pelo plano de saúde e não o montante acordado entre o médico não
cooperado e a paciente.

Nesse sentido precedentes desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  CONSUMIDOR.  PLANO  DE
SAÚDE.  REEMBOLSO  DE  DESPESAS.
INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. REALIZAÇÃO EM
NOSOCÔMIO  NÃO  CREDENCIADO.
AUSÊNCIA  DE  PRÉVIO  REQUERIMENTO  E,
POR  CONSEGUINTE,  RECUSA  INDEVIDA.
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA  NÃO
CONFIGURADAS,  IN  CASU.  EXISTÊNCIA  DE
OUTROS  HOSPITAIS  CONVENIADOS.
TRATAMENTO  QUE  SOMENTE  PODERIA  SER
REALIZADO  NO  NOSOCÔMIO  ESCOLHIDO.
NÃO  COMPROVAÇÃO.  SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS  NÃO  CONFIGURADAS.
COBERTURA  QUE  DEVE  SE  LIMITAR  AOS
VALORES QUE  SERIAM DESPENDIDOS CASO
O  PROCEDIMENTO  FOSSE  REALIZADO  EM
HOSPITAL CREDENCIADO E NOS TERMOS DO
CONTRATO. SENTENÇA  REFORMADA.
RECURSO  PROVIDO  EM  PARTE.  -  Somente  se
admite  o  reembolso  de  despesas  relativas  a
tratamento  médico  realizado  em  hospital  não
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credenciado ao plano de saúde diante de hipóteses
excepcionais, como inexistência de estabelecimento
credenciado  no  local,  recusa  do  hospital
conveniado  de  receber  o  paciente  ou
urgência/emergência da internação, o que não é o
caso. -  Não  obstante  a  gravidade  do  problema do
autor,  ora  apelado,  não se pode desconsiderar  que
houve tempo suficiente, entre a primeira consulta e a
internação  para  realização  da  cirurgia  de  que
necessitava, para que fosse requisitada autorização à
recorrente, o que não foi feito. - Não pode a Unimed
ser obrigada ao ressarcimento do total dos valores
despendidos  pelo  autor  em  razão  de  tratamento
médico quando nem ao menos lhe foi requisitada
prévia  autorização  para  a  realização  dos
procedimentos a que foi submetida em nosocômio
a  ela  não  credenciado. −  Considerando  a  justa
expectativa do segurado/autor de, tendo contribuído
por mais de 10 (dez) anos com o plano de saúde, no
momento da necessidade de sua utilização em razão
da  grave  enfermidade  que  a  acometeu,  obter  o
custeio do tratamento necessário ao restabelecimento
de  sua  saúde,  deve  o  plano  de  saúde  cobrir  os
valores  que  seriam  despendidos  acaso  o
procedimento fosse realizado no hospital conveniado
e  nos  termos  do  plano  contratado.  (TJPB;  AC  nº
0010949-4262012681560011, 4ª Câmara Especializada
Cível,  Relator  Desembargador João Alves  da Silva,
julgamento em 17/03/2016).

E,

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO ORDINÁRIA.  PLANO
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DE  SAÚDE.  INCIDÊNCIA  DAS  NORMAS
CONSUMERISTAS.  DESPESAS  MÉDICAS  POR
PROFISSIONAIS  NÃO  CREDENCIADOS.
REEMBOLSO COM BASE NA TABELA. EXAMES
E  PROCEDIMENTOS  NÃO  COBERTOS.
CLÁUSULA  LIMITATIVA  ABUSIVA.
RESSARCIMENTO DE ACORDO COM A TABELA.
HOSPEDAGEM  DE  ACOMPANHANTE.
PACIENTE  IDOSO.  APLICAÇÃO  DO  ESTATUTO.
PREVISÃO  NO  CONTRATO  COM  LIMITES  DE
VALOR E DIÁRIAS. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO
INTEGRAL.  MONTANTE  RAZOÁVEL.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  MINORAÇÃO.
DESCABIMENTO.  REFORMA  PARCIAL  DA
SENTENÇA.  PROVIMENTO  EM  PARTE  DO
RECURSO.  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. No caso
de  atendimento  por  médico  e  profissionais  da
saúde  não  credenciados  ao  plano  de  saúde,  bem
como de realização de exames e procedimentos na
mesma condição, cabível o reembolso das despesas
com base na tabela do plano de saúde, e não pelo
montante integral. (…). (TJPB; Apelação nº 0002923-
65.2013.815.2001,  2ª  Câmara  Cível  do  TJPB,  Rel.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. DJe 08.09.2015) -
destaquei.

Nessa  senda,  a  limitação  imposta  no  item  15  da
cláusula 04, do contrato de plano de saúde em questão, referente ao reembolso de
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despesas com honorários médicos não credenciados apenas aos casos de urgência e
emergência  e  nas  condições  estabelecidas  na  avença,  não  se  mostra  abusiva,
tampouco  coloca  o  usuário  em  desvantagem  exagerada  ou  contraria  a  boa-fé
contratual, é dizer, a situação descrita, a meu ver, não atrai a aplicação do art. 51,
inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Com  efeito,  referida  cláusula  restritiva  de  direito,
escrita em letras garrafais e com redação de fácil compreensão, atende as exigências
do  §  4º  do  art.  54  da  legislação  protetiva,  de  seguinte  teor:  “As  cláusulas  que
implicarem  limitação  de  direito  do  consumidor  deverão  ser  redigidas  com
destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”.

Com relação ao dever de indenizar, sabe-se que, nos
termos  do  art.  186  c/c  art.  927,  do  Código  Civil,  o  seu  reconhecimento  exige  a
presença simultânea dos pressupostos da responsabilidade civil, a saber, o ato ilícito,
decorrente da conduta (comissiva ou omissiva) dolosa ou culposa do agente, o dano
e o nexo causal entre a conduta e o dano existente, sendo certo que  a ausência de
qualquer desses elementos afasta o dever de indenizar.

Sendo assim, diante da não configuração de conduta
ilícita da promovida, que procedeu em conformidade com o inciso IV, do art. 12, da
Lei nº 9.656/98 e com os termos do plano de saúde contratado, agiu com acerto a
Juíza a quo ao considerar indevido o pedido de indenização por danos morais.

Diante  do  panorama  apresentado,  não  encontro
razões para reformar a sentença.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
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Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva e o Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho.

Presente  o  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 13 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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