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EMENTA:  AÇÃO  DE  RESSARCIMENTO  DE
DESPESAS HOSPITALARES. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE
FALTA DE INTERESSE DE ACIR POR AUSÊNCIA
DE  PEDIDO  ADMINISTRATIVO  DE
RESSARCIMENTO  DAS  DESPESAS-
INSUBSISTÊNCIA  DE  ALEGAÇÕES-
PRETENSÃO RESISTIDA APÓS CONTESTAÇÃO
SEM  OFERECER  O  RESSARCIMENTO.
REJEIÇÃO  DA  PRELIMINAR.  MÉRITO  -
NEGATIVA NA COBERTURA -  COMPROVAÇÃO
DE  PAGAMENTO  DO  PROCEDIMENTO  PELA
PACIENTE- DEVER DE RESSARCIMENTO PELO
PLANO  DE  SAÚDE  -  ABUSIVIDADE
CONSTATADA  –  DANOS  MATERIAIS   -
CONFIGURADOS  –  DESPESAS  DEVEM  SER
RESSARCIDAS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
- DESPROVIMENTO DO APELO.

 A aplicação do Código de Defesa do Consumidor
nos  contratos  de  prestação  de  serviços  médico-
hospitalares é perfeitamente possível, devendo os
contratos serem interpretados de modo benéfico
ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no

mérito, por igual votação, negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível interposta pela  UNIMED
Campina Grande – Cooperativa de Trabalho Médico, hostilizando a
sentença do Juízo da Comarca de Serra Branca que, nos autos da Ação de
Restituição pode Despesas  Hospitalares,  manejada por  Maria José de
Sousa Barros julgou procedente o pedido contido na inicial para que a
Apelante restituísse a quantia despendida pela apelada.

Insatisfeita, a recorrente interpôs a presente Apelação
(fls.148/153),  alegando,  preliminarmente,  que falta interesse de agir  à
apelada,  pois  não  requereu  administrativamente  o  ressarcimento  das
despesas  hospitalares,  no  mérito,  assevera  que  o  que  ocorreu  foi  a
escolha da apelada em adiantar o pagamento das despesas em virtude da
avaliação  de  inexistência  de  urgência  pelo  Hospital  da  Unimed  João
Pessoa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões às fls. 158/167.  

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça
apresentou  parecer  opinando  pelo  desprovimento  do  recurso(fls.
178/178v).

É o relatório.

V O T O

Conheço de Apelo e passo a examiná-lo. 

A  preliminar  de  Falta  de  Interesse  de  Agir
examinarei  em  conjunto  com  o  mérito,  pois  entendo  que  será
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melhor dirimida em conjunto ao final. 

O  cerne  da  questão  consiste  na  condenação  da
apelante ao pagamento da restituição da quantia despendida pela apelada
quando de sua internação e procedimento junto à apelante. 

 
Inicialmente,  importante  frisar  que  a  apelada  foi

internada no Hospital da Unimed em João Pessoa com quadro clínico de
“Vertebroplastia  Percutânea”,  necessitando  que  o  procedimento  fosse
autoriado pela Unimed Campina Grande para que a Unimed João Pessoa
realizasse o procedimento. 

Para melhor compreensão, junta-se cópia de trecho do
artigo do Dr. Nelson Astur Neto, médico de mais alto renome em cirurgia
de  coluna,  podendo  ser  encontrado  no  site:
http://www.nelsonastur.com.br/portfolio/vertebroplastia: 

“A  vertebroplastia  percutânea  é  um
procedimento  minimamente  invasivo
relativamente  novo  utilizado  para  tratar
fraturas por compressão quando o tratamento
conservador  tradicional  falha.  A
vertebroplastia  pode  oferecer  à  coluna  a
estabilidade  necessária  em  pacientes  com
fraturas causadas por osteoporose e aqueles
que tiveram um trauma ou tumores da coluna 

•  Depois  que  o  diagnóstico  de  fratura  por
compressão  é  feito  através  da  ressonância
magnética ou tomografia computadorizada, o
paciente é deitado de bruços na mesa e feito
sedação anestésica. O procedimento é guiado
pela  fluoroscopia  (raio-x  intra-operatório)  e
dessa  maneira  o  cirurgião  injetará  cimento
ortopédico (polimetilmetacrilato) na vértebra.
O  processo  completo  dura  de  2  a  3  horas,
embora o procedimento em si leva cerca de
10  minutos.  O  cimento  ortopédico  endurece
em cerca de meia hora e o paciente recebe
alta  para  casa  após  algumas  horas  de
repouso.  Analgésicos  são  prescritos  para  o
paciente para aliviar a dor. 

Assim, ante a gravidade da enfermidade da paciente,
pessoa idosa com 80 anos  de idade,  que se mostrava com lesões  na
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coluna, necessitando desse tipo de intervenção cirúrgica, mostra-se mais
que  claro  que  o  procedimento  era  de  extrema  urgência,  não  sendo
plausível as alegações da apelante de que não havia urgência ou de que
foi escolha da paciente adiantar o valor pecuniário das despesas pelo fato
da demora nas autorizações da Unimed Campina Grande para a Unimed
João Pessoa. 

Como se  sabe,  a  aplicação  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor nos contratos de prestação de serviços médico-hospitalares é
perfeitamente  possível,  devendo  os  contratos  serem  interpretados  de
modo benéfico ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.

Além de que, relevante pontuar que as normas legais
direcionadas ao caso em foco procuraram humanizar a função social do
contrato e reprimir o abuso de direito, devendo as entidades responsáveis
pela administração do plano de saúde se adequarem às novas realidades,
propondo e promovendo as alterações contratuais prudentes e de bom
senso.

Com isso, cabe a operadora de plano de saúde propiciar
a  prestação  de  serviço,  nos  moldes  como  requerido  pelo  médico  da
paciente,  usando  dos  meios  necessários  para  prestar-lhe  o  melhor
tratamento e o mais atual para solução e restabelecimento da saúde da
paciente, coisa que não ocorreu nos autos. 

Do  contrário,  estar-se-ia  autorizando  a  empresa
seguradora a substituir os médicos na escolha da terapia adequada de
acordo  com  a  escolha  do  plano,  fato  este  inadmissível,  vez  que  o
orientador do tratamento é o especialista, não podendo ser impedido de
escolher a alternativa que melhor convier à cura do paciente, sob pena de
se colocar em risco a vida deste.

Logo, a abusividade na negativa de pronto mostra-se
patente. 

A norma consumerista é clara:

“Art.  51.  São  nulas  de  pleno  direito,  entre
outras,  as  cláusulas  contratuais  relativas  ao
fornecimento de produtos e serviços que:
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IV -  estabeleçam  obrigações  consideradas
iníquas,  abusivas,  que  coloquem  o
consumidor em desvantagem exagerada,
ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou
a equidade;
§  1º  Presume-se  exagerada,  entre  outros
casos, a vontade que:
II -  restringe  direitos  ou  obrigações
fundamentais  inerentes  à  natureza  do
contrato,  de  tal  modo  a  ameaçar  seu
objeto ou equilíbrio contratual”;

A jurisprudência deste Egrégio  Tribunal  de Justiça  se
comporta  do  mesmo  modo,  reconhecendo  a  abusividade  da  cláusula
firmada com determinada limitação, vejamos:

“INDENIZATÓRIA  -  PLANO  DE  SAÚDE  -
TRATAMENTO INTENSIVO NA UTI - LIMITAÇÃO
CONTRATUAL DE INTERNAÇÃO -  CLÁUSULA
ABUSIVA  -  INDENIZAÇÃO  MATERIAL
DEVIDA -  RECURSO  DESPROVIDO.  -  É
abusiva  a  cláusula  contratual  de  plano  de
saúde  que  limita  a  internação  hospitalar  do
segurado”.  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
20020060046709 - Órgão (3ª Camara Civel) -
Relator  DES.  MANOEL PAULINO DA LUZ -  j.
Em 09/03/2007).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO MÉDICO -
RIZOTOMIA PERCUTÂNIA POR SEGUIMENTO;
DEKOMPRESSOR - CONCESSÃO DA TUTELA -
IRRESIGNAÇÃO  -  NÃO  COBERTURA
CONTRATUAL  PARA  O  PROCEDIMENTO  -
ALEGAÇÕES  INFUNDADAS  -  CONTRATO
CELEBRADO  ANTES  DA  VIGÊNCIA  DA  LEI
9.656/98  -  IRRELEVÂNCIA  -  PROTEÇÃO
CONTRATUAL  HAURIDA  DO  CDC  -
DESVANTAGEM  AO  CONTRATANTE  -
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RECONHECIMENTO DE CLÁUSULA ABUSIVA -
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
 É  de  se  admitir  a  abusividade  de
cláusula  contratual  estipulada  em
contrato  de  plano  de  saúde,  quando
acarreta  excessiva  desvantagem  ao
contratante,  ainda  mais  em se tratando
de  exclusão  ou  limitação  de  material
imprescindível ao êxito do procedimento
cirúrgico  principal”. (TJPB  -  Acórdão  do
processo nº 20020080377001001 - Órgão (3ª
Câmara Cível) - Relator DR. JOAO BENEDITO
DA  SILVA  -  JUIZ  CONVOCADO  -  j.  Em
28/07/2009).

Do  mesmo  modo,  já  decidiu  o  Superior  Tribunal  de
Justiça:

“Seguro saúde. Cobertura. Câncer de pulmão.
Tratamento  com  quimioterapia.  Cláusula
abusiva.
1. O plano de saúde pode estabelecer quais
doenças estão sendo cobertas, mas não que
tipo  de  tratamento  está  alcançado  para  a
respectiva cura. Se a patologia está coberta,
no  caso,  o  câncer,  é  inviável  vedar  a
quimioterapia  pelo  simples  fato  de  ser  esta
uma das alternativas possíveis para a cura da
doença.  A  abusividade  da  cláusula  reside
exatamente nesse preciso aspecto, qual seja,
não  pode  o  paciente,  em razão  de  cláusula
limitativa, ser impedido de receber tratamento
com o  método  mais  moderno  disponível  no
momento em que instalada a doença coberta.
2. Recurso especial conhecido e provido”.
(REsp  668.216/SP,  Rel.  Ministro  CARLOS
ALBERTO  MENEZES  DIREITO,  TERCEIRA
TURMA,  julgado  em  15/03/2007,  DJ
02/04/2007, p. 265)
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“DIREITO  CIVIL.  PLANOS  DE  SAÚDE.
COBERTURA.  LIMITAÇÃO
CONTRATUAL/ESTATUTÁRIA  AO  NÚMERO  DE
SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA.
IRRETROATIVIDADE  DA  LEI  Nº  9.656/98.
RELAÇÃO DE CONSUMO. NATUREZA JURÍDICA
DA  ENTIDADE.  DESINFLUÊNCIA.
ABUSIVIDADE DA RESTRIÇÃO.
I - "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,  DJe
10/03/2008).
II  -  Reconhecida  a  incidência  do  Código  de
Defesa  do  Consumidor,  impende  reconhecer,
também,  a  abusividade  da  cláusula
contratual/estatutária que limita a quantidade
de sessões anuais de rádio e de quimioterapia
cobertas pelo plano. Aplicação, por analogia,
da Súmula 302/STJ.
Recurso Especial a que se nega provimento”.
(REsp  1115588/SP,  Rel.  Ministro  SIDNEI
BENETI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
25/08/2009, DJe 16/09/2009)

“AGRAVO REGIMENTAL.  RECURSO ESPECIAL.
CIVIL.  PLANO  DE  SAÚDE.  LIMITAÇÃO  DE
COBERTURA.  RESTRIÇÃO  DE  DIREITOS.
ABUSIVIDADE.  FUNDAMENTOS
INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO
AGRAVADA.
1.  A  2a  Seção  do  STJ  já  firmou  o
entendimento no sentido de que é abusiva a
cláusula limitativa de tempo de internação em
UTI (REsp n. 251.024/SP, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo  Teixeira,  por  maioria,  DJU  de
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04.02.2002).
2. A agravante não trouxe argumentos novos
capazes  de  infirmar  os  fundamentos  que
alicerçaram  a  decisão  agravada,  razão  que
enseja  a  negativa  do  provimento  ao  agravo
regimental.
3. Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento”. (AgRg no REsp 515.706/RS, Rel.
Ministro  VASCO  DELLA  GIUSTINA
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS),
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  08/02/2011,
DJe 17/02/2011).

Desse modo, o dano material ficou caracterizado, pois
houve por parte da paciente o adiantamento das despesas hospitalares
para realização de procedimento ao qual o plano de saúde tinha obrigação
de prestar, devendo assim haver a restituição da quantia, nos moldes da
sentença e parecer ministerial.

Em  relação  a  falta  de  interesse  de  agir  quanto  ao
pedido de ressarcimento das despesas, mostra-se que os argumentos são
infundados, pois houve contestação e trâmite processual e em nenhum
momento a parte apelante buscou ressarcir a quantia, motivo pelo qual
nítida a resistência na demanda, devendo ser afastada a preliminar. 

Ante o exposto,  REJEITO A PRELIMINAR DE FALTA
DE INTERESSE DE AGIR E NEGO PROVIMENTO AO APELO, mantendo
a sentença combatida nos mesmos termos, em harmonia com o parecer
da Procuradoria de Justiça. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Saulo

Henriques de Sá e Benevides, Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado

para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti
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de  Albuquerque)  –  Relator  e  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares  (Juiz

convocado  para  substituir  a  Excelentíssima  Senhora  Desembargadora

Maria das Graças Morais Guedes).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de março de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado
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