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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E
MORAIS. PLANO DE SAÚDE. GEAP. APLICAÇÃO
DO CDC. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO DO EXAME
DE  ANGIOTOMOGRAFIA  CORONARIANA.
PREVISÃO  DE  COBERTURA.  PROVA DO  DANO
MATERIAL.  EXISTÊNCIA.  DANO  MORAL
CONFIGURADO.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA. VALOR
INDENIZATÓRIO  CORRETAMENTE  FIXADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO
DO RECURSO

-  A  Lei  nº  9.656/98  não  afasta  a  possibilidade  de
intervenção  do  Estado  na  relação  contratual
pactuada,  mediante  atuação  dos  órgãos
jurisdicionais  para  minorar  a  situação  de
hipossuficiência  do  contratante,  nos  termos  do
Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90. 

-  É  de  concluir  que  a  negativa  injustificada  da
assistência  médica  pelo  Plano  de  Saúde  vai  de
encontro  à  boa-fé,  ao  dispositivo  consumerista
garantidor  da  interpretação  mais  favorável  ao
consumidor e aos direitos fundamentais à vida e à
saúde, os bens maiores em litígio, sendo imperiosa a
fixação de indenização por danos morais. 

-  A  sanção  pecuniária  deve  estar  informada  dos
princípios que a regem e que visam a prevenção e a
repressão,  primando  sempre  pelo  equilíbrio,  de
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forma que não seja tão baixa ao ponto de gerar a
sensação de impunidade, nem tão elevada ao ponto
de caracterizar o enriquecimento da parte afetada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER o Apelo, nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento fl. 205.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela GEAP (Fundação

de Seguridade Social) contra a Sentença proferida nos autos da Ação Ordinária

de Reparação de Danos Materiais e Morais, na qual a Magistrada da 6ª Vara

Cível da Comarca da Capital julgou procedente os pedidos para condenar a

Promovida  a  pagar  à  Autora  a  quantia  de  R$  1.150,00  (um  mil  cento  e

cinquenta reais) a título de danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por

danos morais.

Nas  razões  de  fls.  162/175,  a  Recorrente  disse  que,  na

condição de operadora de plano de saúde, na modalidade autogestão, não se

sujeita  às  regras  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  e  que  a  relação

existente entre as partes é regida pela Lei nº 9.656/98. Aduziu que cumpriu as

diretrizes da Resolução Normativa nº 262 – ANS quando negou a autorização

para realização do exame de Angiotomografia Coronariana. Sustentou que não

seria cabível a indenização por danos morais, por inexistir conduta ilícita. Por

fim, pugnou pela redução da indenização fixada a título de danos morais. 

Contrarrazões apresentadas às fls. 180/186.

A  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  193/201,  opinou  pelo

desprovimento do Apelo.

É o relatório.

VOTO

Sem delongas, a Sentença não merece reparo.
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Entendo que a Lei nº 9.656/98 não afasta a possibilidade de

intervenção do Estado na relação contratual pactuada, mediante atuação dos

órgãos  jurisdicionais,  para  minorar  a  situação  de  hipossuficiência  do

contratante, nos termos do Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90.

A esse respeito, Cláudia Lima Marques in Contratos no Código

de Defesa do Consumidor, 4ª edição , p. 225, expressamente, leciona sobre a

matéria:

"A limitação da liberdade contratual vai possibilitar, assim
que  novas  obrigações,  não  oriundas  da  vontade
declarada ou interna dos contratantes, sejam inseridas no
contrato em virtude da lei  ou ainda em virtude de uma
interpretação construtiva dos Juízes, demonstrando mais
uma  vez  o  papel  predominante  da  lei  em  relação  à
vontade na nova concepção de contrato" 

Dessa forma, inegável a aplicação das disposições do Código

de  Defesa  do  Consumidor  à  hipótese,  tendo  em  vista  que  a  relação  em

discussão nos autos se configura como de consumo, sendo lícito aos órgãos

jurisdicionais nela intervir  para declarar a nulidade das cláusulas contratuais

abusivas, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e função social dos

contratos.

Vale ressaltar, ainda, o teor da Súmula nº 469 do STJ. 

Súmula  nº  469.  Aplica-se  o  Código  de  Defesa  do
Consumidor aos contratos de plano de saúde. 

Quanto à alegação de não ser aplicável  o CDC ao presente

caso  em  razão  de  o  plano  contratado  se  enquadrar  na  modalidade  de

autogestão, o STJ firmou posicionamento de que se aplica o Código de Defesa

do Consumidor ao contrato de plano de saúde remunerado, ainda que seja

administrado por entidade de autogestão. 

PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL.  FUNGIBILIDADE
RECURSAL.  RECURSO  RECEBIDO  COMO  AGRAVO
REGIMENTAL.  PLANO  DE  SAÚDE.  AUTOGESTÃO.
CDC.  INCIDÊNCIA.  1.  Em  nome  dos  princípios  da
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economia  processual  e  da  fungibilidade,  admitem-se
como  agravo  regimental  os  embargos  de  declaração
opostos a decisão monocrática. 2. Aplica-se o Código de
Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
administrados por entidade de autogestão que, sem fins
lucrativos, mantém plano de saúde remunerado por seus
associados. 3.  Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no
AREsp  480.579/PB,  Rel.  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015,
DJe 23/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO
CPC)  -  DEMANDA  POSTULANDO  O  CUSTEIO  DE
MATERIAL SOLICITADO POR MÉDICO ESPECIALISTA
PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
(ENDOPRÓTESE DE JOELHO) E INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO
PROVIMENTO  AO  RECLAMO,  MANTIDA  A
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.1. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de
saúde administrado por entidade de autogestão. É cediço
nesta  Corte  que  "a  relação  de  consumo caracteriza-se
pelo  objeto  contratado,  no  caso  a  cobertura  médico-
hospitalar,  sendo  desinfluente  a  natureza  jurídica  da
entidade que presta os serviços, ainda que se diga sem
caráter  lucrativo,  mas  que  mantém  plano  de  saúde
remunerado"  (REsp  469.911/SP,  Rel.  Ministro  Aldir
Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 12.02.2008,
DJe  10.03.2008).  Incidência  da  Súmula  469/STJ.  2.  A
recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de
saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento
médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada,
enseja reparação a título de dano moral,  por agravar a
situação de aflição psicológica e de angústia no espírito
do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Pretensão
voltada à redução do valor fixado a título de dano moral.
Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado, na origem,
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que não se distancia
dos princípios  da razoabilidade  e  da proporcionalidade,
nos  termos  da  orientação  jurisprudencial  desta  Corte.
Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
AREsp  187.473/DF,  Rel.  Ministro  MARCO  BUZZI,
QUARTA  TURMA,  julgado  em  25/06/2013,  DJe
01/08/2013)

Com efeito, é sabido que o CDC cria mecanismos de proteção

ao  polo  hipossuficiente  da  relação  consumerista,  notadamente,  por  que  os

pactos ajustados entre os planos de assistência médica e seus beneficiários,

normalmente, contêm cláusulas que colocam o consumidor em desvantagem
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exagerada, frustrando as legítimas expectativas daqueles que, salvo exceções,

com muito sacrifício, pagam as elevadas prestações do contrato.

No caso dos autos, como bem destacou a Juíza sentenciante,

“verifica-se  que  o  exame  objeto  da  negativa  do  plano  de  saúde/demando,

contrariamente ao que a demandada informa, está inserido no rol  ANS 262

como procedimento obrigatório, sendo de todo ilícita a negativa de cobertura.”

Nesses  termos,  é  de  concluir  pela  má  assistência  médica

prestada pela Promovida, sobretudo por não estar embasada em expressas

cláusulas contratuais, indo de encontro à boa-fé, ao dispositivo consumerista

garantidor  da  interpretação  mais  favorável  ao  consumidor  e  aos  direitos

fundamentais à vida e à saúde, os bens maiores em litígio. 

É  bom  que  se  registre,  ainda,  que  o  nosso  ordenamento

jurídico  tem  entendido  que  o  objetivo  precípuo  da  assistência  médica

contratada é o de restabelecer a saúde do paciente através dos meios técnicos

existentes que forem necessários, não devendo prevalecer, portanto, limitações

impróprias que impeçam a prestação do serviço médico-hospitalar. 

Ora, é sabido que o CDC cria mecanismos de proteção ao polo

hipossuficiente  da  relação  consumerista,  notadamente,  por  que  os  pactos

ajustados  entre  os  planos  de  assistência  médica  e  seus  beneficiários,

normalmente, contêm cláusulas que colocam o consumidor em desvantagem

exagerada, frustrando as legítimas expectativas daqueles que, salvo exceções,

com muito sacrifício, pagam as elevadas prestações do contrato.

O  TJPB,  em  caso  semelhante  ao  dos  autos,  manifestou

entendimento nesse sentido:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  CAUTELAR  INOMINADA.  PLANO
DE SAÚDE.  NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAME
(PET-SCAN). PACIENTE PORTADORA DE NEOPLASIA
MALIGNA  DA  MAMA  ESQUERDA.  ALEGAÇÃO  DE
FALTA  DE  COBERTURA  ASSISTENCIAL.
INAPLICABILIDADE  DA  LEI  Nº  9.656/98.
IRRELEVÂNCIA.  INCIDÊNCIA  DAS  NORMAS
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CONSUMERISTAS. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO
CONFORME  A  FUNÇÃO  SOCIAL  E  A  BOA-FÉ
OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DO PLANO DE AUTORIZAR O
EXAME  SOLICITADO  PELO  MÉDICO  ESPECIALISTA.
PRESENÇA DO FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN
MORA.  PRESSUPOSTOS  DA  TUTELA  CAUTELAR
PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. SEGUIMENTO
NEGADO NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC. - Do
STJ:  "Afigura-se  desinfluente  a  discussão  acerca  da
aplicação das disposições contidas na Lei n. 9.656/1998
na hipótese de as cláusulas contratuais serem analisadas
em conformidade com as disposições contidas no Código
de Defesa do Consumidor."  (AgRg no AREsp 273.368/
SC, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
em 21/02/2013,  DJe de 22/03/2013). -  Por se tratar de
relação  regida  pelos  princípios  e  regras  da  Lei  nº
8.078/1990, deve-se interpretar as cláusulas limitadoras
de direitos favoravelmente ao consumidor, afastando-se,
de  outro  lado,  aquelas  que  se  mostrem  abusivas.  A
interpretação do contrato,  nesse caso,  deve dar-se em
conformidade com a função social e a boa-fé objetiva. -
Do STJ: "Recusa indevida,  pela operadora de plano de
saúde, da cobertura financeira do tratamento médico do
beneficiário.  Ainda  que  admitida  a  possibilidade  de
previsão  de  cláusulas  limitativas  dos  direitos  do
consumidor  (desde  que  escritas  com  destaque,
permitindo  imediata  e  fácil  compreensão),  revela-se
abusivo  o  preceito  do  contrato  de  plano  de  saúde
excludente do custeio dos meios e materiais necessários
ao  melhor  desempenho  do  tratamento  clínico  ou  do
procedimento  cirúrgico  coberto  ou  de  internação
hospitalar”. (AgRg no REsp 1450673/PB, Relator: Ministro
MARCO BUZZI,  Quarta Turma, julgado em 07/08/2014,
DJe  de  20/08/2014).  -  Nos  casos  em que  o  plano  de
saúde  se  recusa,  de  forma  indevida  e  abusiva,  a
autorizar,  em  favor  do  consumidor  contratante,  a
realização de exame solicitado pelo médico especialista,
a fim de melhor instruir o tratamento clínico de patologia
e, no caso, considerada grave, encontram-se plenamente
presentes os pressupostos necessários à concessão da
medida cautelar,  quais  sejam o periculum in  mora e o
fumus boni iuris. - Seguimento negado com arrimo no art.
557 do CPC.” TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  00160684720138150011,  -  Não  possui  -,  Relator
DESA MARIA DAS NEVES DO EGITO D FERREIRA , j.
em 22-07-2015 

Dessa  forma,  inadmissível,  na  hipótese,  a  negativa  da

operadora do plano de saúde em fornecer o tratamento solicitado, porquanto

frustra  a  legítima  expectativa  gerada  ao  consumidor  no  momento  da

contratação.
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Isso posto, sem dúvida que a situação extrapolou a um simples

aborrecimento,  restando inconteste a ocorrência de dano moral  indenizável,

sendo de rigor a condenação da GEAP.

A esse respeito, ilustrativo o seguinte julgado. Leia-se:

CIVIL  E  PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
AÇÃO  DE  COMPENSAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
PLANO  DE  SAÚDE.  RECUSA  COBERTURA.  DANO
MORAL. 1. Embora geralmente o mero inadimplemento
contratual  não  seja  causa  para  ocorrência  de  danos
morais,  é  reconhecido  o  direito  à  compensação  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. 2. O arbitramento da indenização em
valor correspondente ao décuplo do valor dos materiais
utilizados na cirurgia, entretanto, não guarda relação de
razoabilidade  ou  proporcionalidade,  devendo  ser
reduzido.  3.  Recurso  especial  parcialmente  provido.
(REsp  1289998/AL,  Rel.  Min.  NANCY  ANDRIGHI,  3ª
TURMA, 23/04/2013, DJe 02/05/2013) 

No tocante ao valor da indenização reparadora, tem-se que a

sanção pecuniária  deve estar  informada dos princípios  que a regem e que

visam a prevenção e a repressão, primando sempre pelo equilíbrio, de forma

que não seja tão baixa ao ponto de gerar a sensação de impunidade, nem tão

elevada ao ponto de caracterizar o enriquecimento da parte afetada.

Isso  posto,  utilizando-se  dos  critérios  da  equidade  e  da

razoabilidade, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na

Sentença  recorrida  não  fugiu  desses  parâmetros,  não  merecendo,  assim,

reparos.

Quanto aos danos materiais, o recibo apresentado à fl. 28 dos

autos  guarda  relação  direta  com  o  objeto  da  lide,  portanto,  mantenho  a

Sentença nos seus próprios fundamentos, também, nesse capítulo.

Diante do exposto, DESPROVEJO a Apelação Cível interposta.
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Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do novo CPC, majoro os

honorários sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É o voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa 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, 24 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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