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APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGATIVA  DE  COBERTURA  DE
PRÓTESE  ESPECÍFICA.  ILEGALIDADE.  PLANO  DE
SAÚDE  QUALIFICADO  COMO  DE  AUTOGESTÃO.
INAPLICABILIDADE  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.  MUDANÇA  DE  ENTENDIMENTO
RECENTE  NO  ÂMBITO  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA  (RESP. 1.285.483-PB DE  16/O8/2016).
AFASTAMENTO DA NORMA CONSUMERISTA QUE NÃO
DESCONSTITUI  A  NATUREZA  JURÍDICA  DE
CONTRATO  DE  ADESÃO.  INCIDÊNCIA  DO  CÓDIGO
CIVIL  E  DA  LEI  9.656/1998.  INTERPRETAÇÃO  MAIS
FAVORÁVEL  AO  ADERENTE  (ART.  423  DO  CC/02).
COBERTURA  DE  ENFERMIDADE  QUE  EM
DECORRÊNCIA  LÓGICA  ABRANGE  TODOS  OS
PROCEDIMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA O ÊXITO DA
SAÚDE  DO  SEGURADO.  HERMENÊUTICA  FINALISTA
DO  PACTO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  POR
FUNDAMENTAÇÃO  DIVERSA.  DESPROVIMENTO  DA
IRRESIGNAÇÃO. 

- “Não se aplica o CDC às relações existentes entre operadoras de
planos de saúde constituídas  sob a modalidade de autogestão e
seus filiados, na hipótese em que firmado contrato de cobertura
médico-hospitalar.”
(REsp 1.285.483-PB, Rel.  Min.  Luis  Felipe  Salomão,  julgado
em 22/6/2016, DJe 16/8/2016)

-  O  fato  do  atual  entendimento  do  Tribunal  Cidadão  ser  pela
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos Planos
de Saúde gerido na forma de autogestão não afasta a incidência das
regras  atinentes  aos  pactos  de  adesão,  disciplinados,  de  forma
geral, pelo Código Civil, motivo pelo qual se deve interpretar as
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disposições contratuais ambíguas ou contraditórias de maneira mais
favorável ao aderente.

- Uma vez que o profissional médico especificou a necessidade da
prótese  nomeada,  caberia  ao  plano  de  saúde  demonstrar,
cientificamente, o fornecimento de material de igual resultado. 

-  “(…)  CONTRATO  DE  PLANO  DE  SAÚDE.  CARCINOMA
EPIDERMOIDE  DE  OROFARINGE.  TRATAMENTO  DE
RADIOTERAPIA  ATRAVÉS  DA  TÉCNICA  DE  INTENSIDADE
MODULADA  DE  FEIXE  DE  RADIAÇÃO  –  IMRT.
DEFERIMENTO  EM  SEDE  DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.
DECISÃO  IRRECORRIDA.  PRECLUSÃO.  NEGATIVA  DE
COBERTURA  INDEVIDA.  TRATAMENTO  SEM  EXPRESSA
EXCLUSÃO DE COBERTURA. (…) Procedimento de radioterapia
inserido dentro do rol de coberturas mínimas que todo o plano de
saúde deve conter (art. 12 da Lei nº 9.656/98). Técnica moderna e
eficaz  eleita  pelo  médico  que  assiste  o  paciente.  Negativa  de
cobertura fundada em argumento frágil e abusivo. (…)”
(TJ/RS - Apelação Cível Nº 70056580723, Sexta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS,  Relator:  Sylvio José Costa da Silva Tavares,  Julgado em
25/02/2016).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposto  pela  CASSI  –  Caixa  de  Assistência  dos
Funcionários do Banco do Brasil, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara
Cível  de  Campina  Grande  (fls.  172/176),  que  julgou  procedente  a  ação  para,  confirmando  a
antecipação de tutela deferida,  determinar à demandada, ora apelante, o fornecimento da prótese
específica (Stryker). Por fim, imputou-se à sucumbente as custas e os honorários, estes no importe
de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Nas razões do seu inconformismo,  o plano de saúde alega que agiu no exercício
regular de um direito ao negar o fornecimento da prótese com marca especificada,  uma vez tal
prática ser vedada por normas da ANS e Conselho de Medicina, quando não demonstrado resultado
diferente do modelo convencional, bem como pelo fato de disponibilizar outra prótese de resultado
equivalente (Fixador Externo Convencional Ilizarov). 

No  mais,  aduz  a  inaplicabilidade  do  CDC  aos  planos  de  saúde  instituídos  na
modalidade de autogestão. 
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Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação
ou, subsidiariamente, restrito o custeio ao valor do material convencional, semelhante ao requerido
pelo autor/apelado.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fls. 210.

Instado  a  manifestar-se,  o  Ministério  Público  opinou  pelo  desprovimento  da
irresignação – fls. 217/219 verso.

É o relatório.

VOTO

De início, consigno que, ao tempo da análise do pleito liminar pelo juízo de 1º grau,
o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento majoritário no sentido da aplicabilidade do
Código  de  Defesa  do  Consumidor  a  todas  as  modalidades  de  operadoras  de  planos  de  saúde,
inclusive as geridas em autogestão.

Todavia, através do REsp 1.285.483-PB, da Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão,
em  decisão  publicada  no  Diário  da  Justiça  do  dia  16/8/2016,  a  Corte  Cidadã  modificou  seu
entendimento quanto à matéria,  alinhando-se no sentido oposto em relação ao planos de saúdes
geridos sob a modalidade de autogestão, in verbis:

“Não se aplica o CDC às relações existentes entre operadoras de
planos de saúde constituídas sob a modalidade de autogestão e
seus filiados, na hipótese em que firmado contrato de cobertura
médico-hospitalar.  A  jurisprudência  do  STJ,  até  o  presente
momento,  vem externando o entendimento de que as normas do
CDC regulam as relações existentes entre filiados e operadoras de
planos  de  saúde,  ainda  que  estas  se  constituam  na  forma  de
autogestão, sem fins lucrativos, uma vez que a relação de consumo
se  caracterizaria  pelo  objeto  contratado,  ou  seja,  a  cobertura
médico-hospitalar  (REsp  519.310-SP,  Terceira  Turma,  DJ
24/5/2004). Acontece que, após recente julgamento realizado pela
Segunda Seção (REsp 1.536.786-MG, DJe 20/10/2015), em que foi
analisada  questão  de  certo  modo  assemelhada,  consistente  na
incidência  das  mesmas  regras  do  CDC às  relações  envolvendo
entidades  de  previdência  privada  fechadas,  os  aspectos  lá
considerados  para  o  afastamento  da  legislação  consumerista
mostram-se  de  aplicação  pertinente  ao  caso  de  entidades  que
administrem  plano  de  saúde  de  autogestão,  tendo  em  vista  a
coincidência de características entre as entidades, reclamando a
necessidade  de  renovação  da  discussão  da  matéria,  sempre  no
intuito  do  aperfeiçoamento  da  jurisprudência.  Com  efeito,  os
planos de autogestão são assim denominados dada a opção feita
pela empresa empregadora em assumir a responsabilidade pela
gestão  e  pelo  fornecimento  de  serviços  de  assistência  médico-
hospitalar,  seja  por  meio  de  rede  própria  seja  por  meio  de
convênios ou quaisquer tipos de associação com as empresas que
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fornecerão,  de  fato,  o  serviço.  À  luz  da  Lei  n.  9.656/1998,  é
possível  afirmar  que,  apesar  de  serem  reguladas  pela  mesma
norma  das  operadoras  comerciais,  há,  em  relação  a  pessoas
jurídicas  que  mantêm  sistemas  de  assistência  à  saúde  pela
modalidade de autogestão,  diferenças de tratamento,  e  uma das
mais significativas diz respeito à inexigibilidade para as últimas
entidades de oferecimento de plano-referência, indispensável para
a  constituição  das  pessoas  jurídicas  que  não  operam  nesta
modalidade. De certo, o objetivo perseguido pela lei por ocasião
da criação do plano-referência foi tornar óbvias as obrigações das
operadoras  e,  na  mesma  linha,  as  cláusulas  de  exclusão  de
cobertura, para que o contrato firmado não se mostrasse iníquo
para  o  consumidor,  principalmente  no  momento  em  que
necessitasse da assistência do plano. A exclusão das operadoras
de  autogestão  da  obrigatoriedade  do  oferecimento  do  plano-
referência justifica-se na própria razão de ser do modelo. É que,
pensado para garantir  o mínimo ao usuário,  o plano-referência
também representa forma de incremento na competição entre as
operadoras,  uma vez  que,  por  serem  praticamente  idênticos  os
serviços disponibilizados, diferente apenas o preço, a escolha do
consumidor  é  facilitada,  sendo  realizada  por  meio  de  simples
comparação.  Na  linha  desse  raciocínio,  como  as  entidades  de
autogestão  não  podem  oferecer  seus  planos  no  mercado  de
consumo sob pena de total descaraterização da modalidade, não
faz  sentido,  para  essas  pessoas  jurídicas,  a  exigência  desse
mínimo. A doutrina que comenta o CDC vê, nessa particularidade,
razão bastante para que o diploma consumerista não seja aplicado
às relações constituídas com as operadoras de autogestão. Noutro
ponto, ainda para afastar a incidência do CDC das relações com
as  autogestoras,  doutrina  assinala  que,  mesmo  havendo
retribuição dos serviços prestados por meio de remuneração, isso
não  parece  suficiente  para  mudar  o  entendimento  até  aqui
afirmado.  Assim,  há  diferenças  sensíveis  e  marcantes  entre  as
diversas modalidades de operadoras de plano de saúde. Embora
todas  celebrem contratos  cujo  objeto  é  a  assistência  privada  à
saúde,  apenas  as  comerciais  operam  em  regime  de  mercado,
podendo  auferir  lucro  das  contribuições  vertidas  pelos
participantes  (proveito  econômico),  não  havendo  nenhuma
imposição  legal  de  participação  na  gestão  dos  planos  de
benefícios ou da própria entidade. Anote-se, ademais, que, assim
como  ocorre  nos  casos  de  entidades  de  previdência  privada
fechada,  os  valores  alocados  ao  fundo  comum  obtidos  nas
entidades  de  autogestão  pertencem  aos  participantes  e
beneficiários  do  plano,  existindo  explícito  mecanismo  de
solidariedade, de modo que todo excedente do fundo de pensão é
aproveitado em favor de seus próprios integrantes.  Portanto,  as
regras  do  Código  Consumerista,  mesmo  em  situações  que  não
sejam regulamentadas pela legislação especial, não se aplicam às
relações envolvendo entidades de planos de saúde constituídas sob
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a modalidade de autogestão. Assim, o "tratamento legal a ser dado
na relação jurídica entre os associados e os planos de saúde de
autogestão, os chamados planos fechados, não pode ser o mesmo
dos planos comuns, sob pena de se criar prejuízos e desequilíbrios
que, se não inviabilizarem a instituição, acabarão elevando o ônus
dos demais associados, desrespeitando normas e regulamentos que
eles próprios criaram para que o plano se viabilize. Aqueles que
seguem e respeitam as normas do plano arcarão com o prejuízo,
pois a fonte de receita é a contribuição dos associados acrescida
da  patronal  ou  da  instituidora"  (REsp  1.121.067-PR,  Terceira
Turma, DJe 3/2/2012).” 
(STJ  -  REsp  1.285.483-PB,  Rel.  Min.  Luis  Felipe  Salomão,
julgado em 22/6/2016, DJe 16/8/2016)

No caso, a CASSI se enquadra na dita modalidade de autogestão, tendo em vista,
dentre outros aspectos, o fornecimento de serviços a um grupo fechado de segurados e ausência de
finalidade lucrativa.

Entretanto,  o  fato  do  atual  entendimento  do  Tribunal  Cidadão  ser  pela
inaplicabilidade da Norma Consumerista  ao pacto em apreço não afasta a incidência das regras
atinentes aos contratos de adesão, disciplinados, de forma geral, pelo Código Civil.

Nesse passo, importante destacar os termos da Lex Civilista:

“Art.  422.  Os  contratantes  são  obrigados  a  guardar,  assim  na
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de
probidade e boa-fé.

Art.  423.  Quando  houver  no  contrato  de  adesão  cláusulas
ambíguas  ou  contraditórias,  dever-se-á  adotar  a  interpretação
mais favorável ao aderente.

Art.  424.  Nos  contratos  de  adesão,  são  nulas  as  cláusulas  que
estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante
da natureza do negócio.”

Dessa forma, mesmo não se utilizando do arcabouço protetivo do CDC, vislumbro,
na espécie, que o pacto firmado entre as partes insere-se no conceito de contrato de adesão, o qual
se caracteriza por possuir cláusulas estanques e uniformizadas, anteriormente formuladas e impostas
de modo unilateral por um dos litigantes. Neste pensar, as disposições contratuais preestabelecidas,
irrazoavelmente  lesivas  aos  direitos  dos  segurados,  devem  ser  repelidas,  em  atenção  à  boa-fé
objetiva.

 
Na hipótese em comento, não visualizo razões lógicas e de bom senso para que o

plano  de  saúde  possua  cobertura  sobre  o  tratamento  pleiteado  e,  ao  mesmo  tempo,  afaste  o
financiamento de material específico imprescindível ao ato (Prótese).
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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,  levanta  a  questão  acerca  das  cláusulas  restritivas  de
cobertura:

“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 nosso).

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. 

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  considerável  de  seus
associados,  é  seu  dever  atuar  de  forma  global,  sem exclusão  irrazoável  de  procedimentos  ou
materiais em relação a riscos assumidos e inerentes a sua atividade.

Nesse norte, já há posicionamento:

“PLANO DE SAÚDE. CONTRATO. CÂNCER. MEDICAMENTO.
FORNECIMENTO.  CLÁUSULA  LIMITATIVA.  ABUSIVIDADE.
RECUSA INDEVIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. OBRIGAÇÃO
DE  FAZER.  NOS  TERMOS  DA  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ,
AINDA QUE ADMITIDA A POSSIBILIDADE DE O CONTRATO
DE PLANO  DE SAÚDE CONTER CLÁUSULAS LIMITATIVAS
DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, É ABUSIVA AQUELA QUE
EXCLUI  DO  CUSTEIO  DOS  MEIOS  E  MATERIAIS
NECESSÁRIOS  AO  MELHOR  DESEMPENHO  DO
TRATAMENTO  CLÍNICO  OU  DO  PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO COBERTO OU DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR,
NOTADAMENTE SE A  OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE
RECUSA-SE,  INDEVIDAMENTE,  A  PROCEDER  AO
PAGAMENTO  DO  MEDICAMENTO  APTO  A  DAR
CONTINUIDADE  AO  TRATAMENTO  DE  BENEFICIÁRIO
PORTADOR DE CÂNCER PULMONAR,  POR SE TRATAR DE
USO DOMICILIAR.”
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(TJ-RO  -  APL:  00005729520138220006  RO  0000572-95.2013.822.0006,
Relator:  Desembargador  Marcos  Alaor  Diniz  Grangeia,  Data  de
Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 22/03/2016.)

“APELAÇÃO CÍVEL.  SEGUROS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER  CUMULADA  COM  INDENIZAÇÃO  POR  DANO
MORAL.  CONTRATO  DE  PLANO  DE  SAÚDE.  CARCINOMA
EPIDERMOIDE  DE  OROFARINGE.  TRATAMENTO  DE
RADIOTERAPIA  ATRAVÉS  DA  TÉCNICA  DE  INTENSIDADE
MODULADA  DE  FEIXE  DE  RADIAÇÃO  –  IMRT.
DEFERIMENTO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO  DE TUTELA.
DECISÃO  IRRECORRIDA.  PRECLUSÃO.  NEGATIVA  DE
COBERTURA  INDEVIDA.  TRATAMENTO  SEM  EXPRESSA
EXCLUSÃO DE COBERTURA. COBERTURA EXPRESSA PARA
A  DOENÇA  E  PARA  A  RADIOTERAPIA.  CARCINOMA
EPIDERMOIDE  DE  OROFARINGE.  COBERTURA  MÍNIMA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. COMPENSAÇÃO
DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO. 
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
parcial  procedência  exarada  em  ação  de  obrigação  de  fazer
cumulada  com  indenização  por  dano  moral  decorrente  de
negativa de cobertura para procedimento de radioterapia através
da técnica de intensidade modulada de feixe de radiação - IMRT
para tratamento de carcinoma epidermoide de orofaringe do qual
padece  a  primeira  autora.  COBERTURA  SECURITÁRIA  -  A
decisão que  antecipou  os  efeitos  da  tutela  e  determinou  que  a
demandada autorizasse e custeasse o tratamento radioterápico da
parte autora foi apenas confirmada na sentença, não tendo sido
atacada  mediante  o  recurso  adequado,  encontrando-se  afetada
pelo manto da preclusão. Mesmo que assim não fosse entendido,
as exclusões de cobertura devem estar expressa e destacadamente
previstas no contrato, o que não ocorre no caso em apreço, não
podendo  haver  interpretação  extensiva  em  desfavor  do
consumidor. Procedimento de radioterapia inserido dentro do rol
de coberturas mínimas que todo o plano de saúde deve conter (art.
12  da  Lei  nº  9.656/98).  Técnica  moderna  e  eficaz  eleita  pelo
médico que assiste o paciente. Negativa de cobertura fundada em
argumento frágil e abusivo de não estar o tratamento através do
IMRT no rol de procedimentos obrigatórios instituídos pela ANS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Para fixação do valor a ser
arbitrado  a  título  de  honorários  advocatícios,  devem  ser
respeitados os pressupostos elencados no art. 20, §§ 3º e 4º, do
CPC, com observância do grau de zelo do profissional, do local
da  prestação  do  serviço  e,  principalmente,  da  natureza  e
importância da causa. No caso, a do caso concreto. Relativamente
à  compensação  da  verba  honorária,  mostra-se  descabida  na
espécie, considerando que, além de a parte autora litigar sob o
amparo da assistência judiciária gratuita, a sentença atribuiu à
parte  ré  a  totalidade  dos  ônus  sucumbenciais,  não  havendo
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sucumbência  recíproca,  ponto  não  atacado  no  recurso.
APELAÇÃO DESPROVIDA.” 
(TJ/RS - Apelação Cível Nº 70056580723, Sexta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator:  Sylvio José Costa da Silva Tavares,  Julgado em
25/02/2016).

Com efeito,  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. 

Ademais, uma vez demonstrado a requisição médica da Prótese  Stryker, caberia a
parte contrária demonstrar, cientificamente, o fornecimento de material de igual resultado.

Destaco, ainda, que o julgador deve aplicar a lei em atendimento aos fins sociais a
que ela se dirige, de forma a preservar os mais importantes bens a serem tutelados, como a saúde e a
vida, conforme orienta o art. 8º do NCPC:

Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins
sociais  e  às  exigências  do  bem  comum,  resguardando  e
promovendo  a  dignidade  da  pessoa  humana  e  observando  a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e
a eficiência. 

Com base no exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo, para manter a decisão de
1º grau, todavia, com fundamentação diversa.

Ato contínuo, majoro os honorários em 5%, a título de sucumbência recursal.  

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza (com jurisdição limitada), o
Exmo. Des. Leandro dos Santos a Exma. Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 Presente à sessão a representante do Ministério Público, Vasti Clea Marinho Costa
Lopes , Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de março de 2018.

 
Gustavo Leite Urquiza

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

J/11

8


