
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0002749-28.2015.815.0371 – 4ª Vara de Sousa.
Relator :  João  Batista  Barbosa,  juiz  convocado  em  substituição  ao  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides.
Apelante : Unimed Sousa – Cooperativa de Trabalho Médico. 
Advogado : Cícero Pereira de Lacerda Neto (OAB/PB 15.401).
Apelado : Maria do Socorro Gadelha de Sá. 
Advogado : Osmando Formiga Ney (OAB/PB 11.956).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER
CUMULADA  COM  INDENIZATÓRIA.  PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  PLANO  DE  SAÚDE.  PLANO  DE  SAÚDE.
NEGATIVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PLANO COM
COBERTURA NACIONAL.  ÁREA DE ABRANGÊNCIA NÃO
ESPECIFICADA NO  CONTRATO.  LIMITAÇÃO  INDEVIDA.
NULIDADE.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  MINORAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA  DO  PRINCÍPIO  DA  RAZOABILIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

—  Com efeito,  ao oferecer cobertura nacional,  mas limitada a uma
área de abrangência não especificada no contrato, a apelante não agiu
com  boa-fé  contratual,  de  modo  que  a  limitação  deve  ser
desconsiderada por restringir o direito da consumidora. 

— O dano moral tem por objetivo representar para a vítima uma
satisfação  moral,  uma  compensação  pelo  dano  subjetivo  e,
também,  desestimular  o  ofensor  da  prática  futura  de  atos
semelhantes,  deste  modo,  o  quantum  indenizatório  deve  ser
fixado analisando-se a repercussão dos fatos,  amparando-se nos
critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo. 

RELATÓRIO



Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  Unimed  Sousa  –
Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença de fls.145/146, proferida pelo Juízo da  4ª
Vara da Comarca de Sousa, nos autos da  Ação de Obrigação de Fazer cumulada com
indenizatória por danos morais ajuizada por Maria do Socorro Gadelha de Sá.

O  Juízo  a  quo,  confirmando  a  tutela  antecipada  anteriormente
condedida,  julgou procedente o pedido para condenar a promovida a uma indenização no
valor  R$ 5.000,00 (cinco mil  reais),  relativo  aos  danos morais  sofridos  pela  promovente.
Condenou, ainda, a promovida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes no
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em  suas  razões  recursais,  a  apelante  alega,  inicialmente,  a
inocorrência da revelia. No mérito, aduz a legalidade da recusa do procedimento, razão pela
qual não há direito à indenização por danos morais. Alternativamente, pleiteou a redução da
indenização (fls.152/167).

Contrarrazões pelo desprovimento às fls. 172/185.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
193/198.

É o relatório. 

VOTO

A promovente/apelada  é  associada  ao  plano  de  saúde  UNIMED
SOUSA,  com cobertura  nacional,  e  foi  diagnosticada  com uma tumoração  extra-axial  no
cérebro (fl. 21/22) tendo sido encaminhada para a cidade de São Paulo devido à gravidade do
seu estado de saúde, considerando que possui idade avançada. 

Após se submeter à avaliação médica em São Paulo, conclui-se pela
necessidade de intervenção cirúrgica neurológica urgente, oportunidade em que solicitou a
autorização do plano de saúde para a realização do procedimento cirúrgico no Hospital Santa
Catarina, credenciado Unimed.

Depois de oito dias, a promovida informou a necessidade de realizar
acordo com a promovente a fim de custear somente parte das despesas, contudo, o acordo não
foi aceito considerando a cobertura nacional do plano de saúde (fl.20). A UNIMED, então,
negou o procedimento cirúrgico.

Pois bem.

Da revelia

A UNIMED, ora apelante, suscitou, preliminarmente, a inocorrência
da  revelia  sob o  fundamento  de  que  apresentou documentos  às  fls.  47/97,  bem como os
motivos da negativa do procedimento requerido na exordial.

Observa-se dos autos, no entanto, que os documentos de fls. 47/97
não  podem  ser  considerados  como  contestação,  visto  que  se  referem  expressamente  ao
cumprimento do despacho de fl.43, que determinou a juntada do contrato de plano de saúde
com a promovente, conforme informou a própria UNIMED na petição. 



Com  efeito,  o  despacho  de  citação  da  UNIMED  ocorreu  em
24/09/2015 (fl. 106) e, após esse prazo, a UNIMED não apresentou contestação que, como
ônus processual que é, causa prejuízos quando do descumprimento.

Neste  sentido,  não há se falar  na reforma da revelia  decretada em
desfavor da UNIMED. 

Do mérito

No caso em tela, a rejeição do procedimento cirúrgico neurológico da
promovente não possui nenhum fundamento contratual, pois, conforme demonstrou a autora,
seu plano de saúde possui cobertura nacional e os hospitais indicados para a realização do seu
procedimento, quais sejam Hospital Sírio Libanês e Hospital Santa Catarina, no Município de
São Paulo, são credenciados UNIMED (fl.23), inexistindo justificativa para a negativa.

Ora,  alega a  UNIMED que os  hospitais  mencionados à  fl.  33 não
fazem parte da área de abrangência do plano da promovente, no entanto, nos documentos de
fls. 67/82, não há cláusula contratual que esclareça qual a área de abrangência contratada,
levando  a  crer  que  o  contratante  vinculado  à  UNIMED  pode  ser  atendido  em qualquer
hospital conveniado.

Com efeito, a contratante da UNIMED-Sousa, enquanto consumidor,
não espera ser atendida apenas naquele Município ou no Estado da Paraíba, se contratou um
plano com cobertura nacional.

Os  contratos  de  plano  de  saúde  devem  respeitar  as  formas  de
interpretação  e  elaboração  favoráveis  ao  consumidor,  bem  como  garantir  o  integral
conhecimento sobre o seu conteúdo, a fim coibir desequilíbrios entre as partes.

Ademais,  não  obstante  o  caráter  de  cirurgia  eletiva  conferido  ao
procedimento da promovente (fl.23) é fato que o laudo médico indica a urgência da cirurgia
(fl.28),  pois o tumor intracraniano causa tontura e desequilíbrio da promovente,  que pode
ocasionar acidentes comprometendo a manutenção da sua vida.

Ressalte-se,  por  oportuno,  que  a  situação  da  promovente  sequer
autoriza o tratamento clínico, necessitando urgentemente do procedimento cirúrgico.

Não  há  dúvidas  que  o  ato  praticado  pela  ora  apelante  expôs  a
consumidora a uma situação de risco, na qual a vida e a saúde foram claramente ignorados e
desrespeitados. 

É  evidente,  portanto,  que  ao  contratar  um  Plano  Privado  de
Assistência Médico-Hospitalar, o consumidor tem a legítima expectativa de que, caso venha a
ser  acometido  de  alguma enfermidade,  a  empresa  contratada  arcará  com todos  os  custos
necessários ao restabelecimento de sua saúde da melhor e mais rápida maneira,  o que no
presente caso não ocorreu.

Na verdade, o que vem acontecendo na prática, é que, 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, impondo diversos obstáculos que não



possuem previsão contratual ou constam de redações omissas e ambíguas.

Resta, portanto, devidamente comprovada a violação do art. 51, inc.
IV, do CDC, o qual estabelece que:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas
ao fornecimento de produtos e serviços que:
IV  -  estabeleçam  obrigações  consideradas  iníquas,  abusivas,  que  coloquem  o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade;

Com efeito, ao oferecer cobertura nacional, mas limitada a uma área
de abrangência não especificada no contrato, a apelante não agiu com boa-fé contratual, de
modo que a limitação deve ser desconsiderada por restringir o direito da consumidora. 

A jurisprudência corrobora esse entendimento, senão vejamos:

PROCESSO  CIVIL  -  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  PLANO  DE
SAÚDE  -  ÁREA DE  ABRANGÊNCIA NACIONAL -  NEGATIVA DE
COBERTURA - RECURSO A SE NEGA PROVIMENTO. 1) Comprovado
que o usuário contratou plano com cobertura nacional, e em sendo a
Unimed FAMA integrante do conjunto de cooperativas que formam o
Sistema  Nacional  Unimed,  afigura-se  indevida  a  negativa  de
atendimento  aqui  no  Estado  do  Amapá. 2)  Mantida  a  decisão  que
determinou que a Unimed FAMA procedesse ao atendimento no Amapá dos
usuários da Unimed Rio e Unimed Juiz  de Fora.  3)  Agravo desprovido.
(Processo  nº  0002605-65.2017.8.03.0000,  Câmara  Única  do  TJAP,  Rel.
Sueli Pereira Pini. unânime, DJe 09.02.2018 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. TUTELA DE URGÊNCIA
ANTECIPADA. COOPERATIVA MÉDICA INTEGRANTE DO GRUPO
UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURADA.
INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  DE  EXTINÇÃO  DO  CONTRATO  DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES CELEBRADO
PELO  AUTOR.  PRESTAÇÃO  DE  CAUÇÃO.  PARTE
HIPOSSUFICIENTE. 1.  O agravado demonstrou ter celerado contrato
de plano de saúde com a Unimed João Pessoa, com cobertura nacional,
e  não  há  prova  da  extinção  do  vínculo.  A agravante  (Unimed  Sul
Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico) e a Unimed João Pessoa
integram  o  Sistema  Unimed,  constituindo,  portanto,  um  grupo  de
cooperativas  médicas,  com  alguns  interesses  comuns;  e  este  egrégio
Tribunal de Justiça já decidiu que "Conforme a teoria da aparência, há
legitimidade ad causam de cooperativa médica pertencente ao mesmo
grupo econômico" (Agravo de instrumento nº 12.13.900105-6, Relª. Desª.
substituta Marianne Júdice de Mattos, órgão julgador: Quarta Câmara Cível,
data do julgamento: 29.07.2013, data da publicação no Diário: 21.08.2013).
Logo, a agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de
obrigação de fazer ajuizada pelo agravado, menor absolutamente incapaz,
com  o  intuito  de  obter  cobertura  do  tratamento  médico  (realização  de
cirurgia)  do  qual  necessitou.  2.  Não  há  como  não  se  concluir,  com  a
cognição limitada propiciada pelo recurso de agravo de instrumento, que o
agravado  não  seja  pessoa  economicamente  hipossuficiente,  mormente
porque beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita, motivo pelo qual não
deve ser imposto a ele o dever de prestar  caução,  como pretendido pela
agravante. 3. Recurso desprovido. (Processo nº 0006618-70.2016.8.08.0011,



3ª  Câmara  Cível  do  TJES,  Rel.  Dair  José  Bregunce  de  Oliveira.  j.
11.10.2016, DJ 21.10.2016). 

Dessa  forma,  agiu  acertadamente  o  juízo  a  quo quando  julgou
procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada e condenado o plano de saúde ao
pagamento de uma indenização pelo dano moral sofrido. 

Com relação aos danos morais, é indubitável a sua ocorrência, haja
vista  que  a  negativa  de  procedimento  ocorreu  com base  em cláusula  contratual  omissa,
incompatível com a interpretação decorrente da contratação de plano com cobertura nacional.

O  dano  moral  tem  por  objetivo  representar  para  a  vítima  uma
satisfação  moral,  uma  compensação  pelo  dano  subjetivo  e,  também,  desestimular  o
ofensor  da  prática  futura  de  atos  semelhantes,  deste  modo,  o  quantum  indenizatório
deve ser fixado analisando-se a repercussão dos fatos,  amparando-se nos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade.

Assim  sendo,  o  magistrado  deve  ser  prudente  e  se  embasar  nas
particularidades do caso concreto, não se admitindo a fixação de fórmulas genéricas e prévias
para a fixação do quantum. 

Destarte, tomando-se por base os parâmetros acima, tenho como justo
e razoável o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto que, no momento em que
a apelante mais necessitava, teve o seu pedido de assistência médica negado, expondo-lhe,
portanto, à possibilidade de lesões irreparáveis.

Nesse contexto, não há razão para a redução do valor indenizatório,
que foi arbitrado com equidade. 

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO AO APELO, mantendo a
sentença em todos os seus termos.

Considerando o que dispõe o §11 do art.85 do CPC, majoro a verba
honorária para 15% (quinze por cento) em desfavor da recorrente.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides (Presidente). Participaram do julgamento, ainda, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa
(juiz convocado com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá
e Benevides (Relator), o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares (juiz convocado para
substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes) e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de
Almeida (juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Rodrigo Marques da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 03 de abril de 2018.

João Batista Barbosa
Relator – Juiz convocado





ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Apelação Cível nº 0002749-28.2015.815.0371 – 4ª Vara de Sousa.

Vistos etc.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 05 de março de 2018

 João Batista Barbosa
Juiz convocado/Relator 




