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APELAÇÃO CÍVEL DA UNIMED - COOPERATIVA DE 
TRABALHO  MÉDICO.  AÇÃO  CAUTELAR.   PLANO 
DE  SAÚDE.  EXCLUSÃO  DE  COBERTURA  DE 
TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO.   VIOLAÇÃO DO 
CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR. 
ABUSIVIDADE  CARACTERIZADA.  PRECEDENTES 
DESTA  CORTE  E  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE 
JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO.

 O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 51, 
inciso IV, conferiu nulidade de pleno direito à cláusula 
contratual  referente  a  fornecimento  de  produtos  e 
serviços  que  coloquem  o  cliente  em  desvantagem 
exagerada na relação de consumo. São as chamadas 
cláusulas  abusivas  que  vêm  sendo  coibidas  pelo 
Judiciário,  em defesa do consumidor,  que na maioria 
das vezes encontra-se em situação desfavorável.

Se a pretensão dos planos médicos é agir  de forma 
complementar  ao  sistema  de  saúde  nacional,  onde 
para isso, inclusive, cobram um valor considerável de 
seus segurados, devem também atuar de forma global 
no trato da matéria,  sem exclusão dessa ou daquela 
enfermidade,  assumindo  os  riscos  próprios  de  sua 
atividade.

IRRESIGNAÇÃO  DA  PROMOVENTE.  PARTE 
BENEFICIÁRIA  DA  GRATUIDADE  JUDICIÁRIA. 
DIREITO  PERSONALÍSSIMO.  APELO  VISANDO 
APENAS  A  MAJORAÇÃO  DE  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.         INTERESSE           RECURSAL
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EXCLUSIVO  DO  ADVOGADO.  PREPARO  AUSENTE. 
DESERÇÃO CONFIGURADA.  NÃO CONHECIMENTO DA 
SÚPLICA.

A isenção de que goza o  cliente  não se  estende ao seu 
advogado,  quando  recorre  para  discutir  os  próprios 
honorários  advocatícios,  mesmo  que  em  nome  da  parte, 
especialmente porque tem legitimidade e interesse próprios 
para  interpor  o  recurso  de  apelação,  eis  que  a  verba 
honorária  sucumbencial  lhe  pertence,  nos  termos  do 
disposto no art. 23, do Estatuto da Ordem dos Advogados do 
Brasil.

Embora  tenha  sido  deferida  a  assistência  judiciária  à 
apelante, esta não é transmitida ao seu procurador, motivo 
pelo  qual,  se  a  matéria  contida  nas  razões  da  apelação 
versar,  exclusivamente,  acerca  da  fixação  dos  honorários 
advocatícios,  deve  ser  recolhido  o  valor  das  custas 
recursais, sob pena de deserção.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, por unanimidade, DESPROVER O RECURSO APELATÓRIO DA UNIMED 
E NÃO CONHECER A SÚPLICA APELATÓRIA DA AUTORA. 

RELATÓRIO

CLÁUDIA ANDRÉA DOS SANTOS ALMEIDA, devidamente qualificada nos 

autos,  moveu  AÇÃO  CAUTELAR  INOMINANDA  COM  PEDIDO  DE  LIMINA  contra 

UNIMED  JOÃO  PESSOA  –  COOPERATIVA  DE  TRABALHO  MÉDICO,  igualmente 

qualificada,  alegando,  em síntese,  que,  em decorrência  do  diagnóstico  de  Neoplasia 

Maligna da Mama, necessitou realizar tratamento Quimioterápico Advujante com “Tac”, 

em caráter de urgência, havendo negativa  por parte do plano de saúde, motivo pelo qual 

requereu a autorização da realização do referido procedimento.

Liminar deferida às fls. 32/36.

Com  o  advento  da  sentença  (fls.  83/85),  o  juízo  a  quo decidiu  pela 

procedência  da  ação,  confirmando  a  liminar  de  fls.  32/36,  a  qual  determinou  que  a 
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promovida  assegurasse  o  tratamento  completo  da  parte  autora,  conforme  orientação 

médica.

Às fls. 86/99, a demandada apelou, alegando que o referido procedimento 

não possui  cobertura contratual,  o  que impossibilita o  seu fornecimento pelo plano e, 

ainda que a Lei nº 9.656/98 não é aplicável ao caso dos autos.

Ao final,  requereu o provimento do recurso, no sentido de que seja julgado 

improcedente o pedido formulado na exordial.

A promovente, por sua vez, também apresentou irresignação apelatória (fls. 

113/118),  a  fim  de  reformar  parte  da  decisão  vergastada,  pugnando  apenas  pela 

majoração dos honorários advocatícios.   

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  (fls. 

132/142), opinando pelo provimento do recurso interposto pela Unimed e deixou de se 

pronunciar com relação a súplica da autora em virtude da ausência de interesse público 

na demanda.

É o relatório.

VOTO 

RECURSO  APELATÓRIO  DA   UNIMED  JOÃO  PESSOA  -  COOPERATIVA  DE 
TRABALHO MÉDICO

Afirma  a  cooperativa  promovida,  ora  apelante,  que  o  magistrado  a  quo 

baseia sua sentença numa suposta obscuridade  das normas contratuais, razão pela qual 

estas não poderiam ser utilizadas, por estarem em discordância com o Código de Defesa 

do Consumidor.
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Nesse contexto, defende a recorrente, que o contrato é claro e expresso ao 

vedar o custeio de determinados procedimentos, e por esse motivo não há margem para 

interpretação em sentido contrário.

Tal  tese  não  deve  prosperar,  haja  vista  que  a  vida  é  o  bem maior  do 

cidadão, e deve estar protegida acima de todos os outros direitos, inclusive, amparada por 

garantias constitucionais e pelo CDC.

É bom registrar que o consumidor ao aderir ao plano de saúde o faz na 

convicção e certeza de que, na infelicidade de adoecer, será atendido com os cuidados 

específicos que exigem a moléstia que o acomete.

A seguradora, por sua vez, que se obriga por conta própria ao cumprimento 

do contrato, agiu de forma negligente ao receber prêmio e não prestar o serviço esperado 

pela contratante.

Importa  ressaltar  que,  nos  últimos  anos,  a  deficiência  no  atendimento 

médico  da  rede  pública  brasileira  estimulou  o  advento  de  inúmeras  instituições 

particulares prestadoras de serviço de saúde. 

Atualmente, elas podem ser divididas em três grandes grupos: O primeiro 

engloba as empresas de medicina de grupo, que são os planos de saúde propriamente 

ditos, os quais oferecem assistência por meio de profissionais e instalações próprias ou 

conveniadas;  o  segundo  é  formado  pelas  cooperativas  médicas,  montadas  por 

profissionais da área, onde o cliente é atendido em rede credenciada; já o terceiro é o 

composto pelas seguradoras. 

Oportuno  destacar,  também,  que  todas  essas  empresas  cobram  uma 

mensalidade e oferecem ao cliente diversos planos, cada um deles com serviços e preços 

diferentes.  Dito  isto,  tem-se que o  CDC tem como objetivo  impedir  a  formulação de 

contratos lesivos ao consumidor, devido a sua posição de hipossuficiência na relação.
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Quando  o  mencionado  diploma  fala  em  hipossuficiência,  não  está  se 

referindo exclusivamente à posição econômica ou financeira do segurado, mas a sua 

inexperiência diante dos aspectos técnicos que envolvem a avença. Isso se reforça, mais 

ainda, com o surgimento dos contratos de adesão, onde cláusulas, pré-estabelecidas, são 

colocadas diante do consumidor, que muitas vezes não possui outra opção a não ser 

concordar com tais normas, mesmo que estas venham a lhes causar prejuízos futuros.

O Código de Defesa do Consumidor,  em seu art.  51,  inciso IV,  conferiu 

nulidade de pleno direito a dispositivo contratual referente a fornecimento de produtos e 

serviços  que  coloquem  o  consumidor  em  desvantagem  exagerada  na  relação  de 

consumo. São as chamadas cláusulas abusivas que vêm sendo coibidas pelo Judiciário, 

em defesa, no caso concreto, do segurado, que na maioria das vezes encontra-se em 

situação desfavorável.

Embora  muitos  sejam os aborrecimentos  causados por  tais  empresas,  a 

nossa Lei vigente e as regulamentações que versam sobre essa matéria estão a auxiliar o 

cidadão,  consumidor,  que sendo a  parte  mais  frágil  desses contratos,  quase sempre 

leoninos,  acabam como verdadeiras  vítimas de práticas  reiteradamente mercantilistas, 

que põem em desconfiança a própria política da saúde de nossa pátria. 

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, já levantava 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 meu).

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. 
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Neste ponto da discussão,  é pertinente lembrarmos que,  a saúde de um 

indivíduo  não  deve  ser  avaliada  por  meios  econômicos,  especialmente  quando  for 

verificada a complexidade de algumas doenças, como no caso em tela, onde a moléstia, 

que acometeu a ora recorrida, necessita de quimioterapia, o que encarece o tratamento a 

ser pago pelo plano de saúde, porém, este não poderá medir esforços para solucionar o 

problema da segurada.

Ora, é compreensível que as empresas dessa área busquem o lucro de seus 

empreendimentos, contudo, é imperativo que primem pelo bem-estar de seus associados, 

respeitando os direitos maiores do ser humano, que são a saúde e a vida. 

Assim,  não  se  concebe  que  seguros  desse  porte,  que  movimentam 

anualmente um montante pecuniário altíssimo, arrecadando mensalidades de um número 

sem fim de segurados, possam escolher as doenças e procedimentos que irá ou não 

cobrir e arcar, numa forma clara de se obter apenas o bônus de sua categoria contratual.

 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 no trato da saúde, 

sem exclusão dessa ou daquela enfermidade ou tratamento, assumindo os riscos próprios 

de sua atividade.

A jurisprudência desta Corte de Justiça tem entendido nesse sentido:

CONSTITUCIONAL  E  CONSUMIDOR.  AÇÃO  DE  ANULAÇÃO 
DE  CLÁUSULA  CONTRATUAL  COM  PEDIDO  DE  TUTELA 
ANTECIPADA E DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO 
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DE  SAÚDE.  CONTRATO  QUE  EXCLUI  COBERTURA  PARA 
RADIOTERAPIA.  TRATAMENTO  NÃO  AUTORIZADO  PELA 
COOPERATIVA  DE  TRABALHO  MÉDICO.  CONTRATO 
FIRMADO  ANTERIORMENTE  À  LEI  Nº  9656/98.  
IRRELEVÂNCIA.  APLICAÇÃO  DO  CDC.  ABUSIVIDADE  DA 
CLÁUSULA  CONTRATUAL  RESTRITIVA  DE  DIREITO 
RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO 
RECURSO.  Não  bastasse  a  impossibilidade  de  ser  
vislumbrada  a  restrição  ao  tratamento  receitado  ao  autor,  
cumpre  registrar  que  em  se  tratando  de  método,  cuja  
efetividade  ademais  foi  constatada  por  seu  médico  como 
necessário  ao  tratamento  do câncer,  doença que não está  
excluída pelo contrato celebrado, não haveria que se falar em 
qualquer restrição, pois não pode, em hipótese alguma, ser o  
paciente impedido, por limitação do contrato,  de receber o  
adequado tratamento para doença contemplada pelo plano. 
(TJPB;  AC  001.2008.022.281-1/001;  Terceira  Câmara  
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Genésio  Gomes  Pereira  Filho;  
DJPB 31/05/2012; Pág. 5) Grifo nosso.
   
APELAÇÃO  CÍVEL.  Ação  de  obrigação  de  fazer  c/c  danos 
morais.  Operadora  de  plano  de  saúde.  Tratamento  médico 
necessário.  Autorização  negada.  Alegação  de  ausência  de 
cobertura. Cláusula nula de pleno direito. Aplicação do CDC e  
da  Lei  nº  9.656/98.  Recusa  ilegal  e  abusiva.  Dano  moral  
configurado.  Desprovimento  do  recurso.  A  incidência  das 
normas protecionistas do Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/90) aos contratos de plano de saúde 
privado é matéria pacificada na doutrina e na jurisprudência,  
em razão do que estabelece o art. 3º, §2º, do CDC. É nula de  
pleno direito a cláusula que restringe a cobertura do plano de  
saúde com relação a radioterapia ou limita a quantidade de 
exames,  por  ser  abusiva  e  desproporcional,  ferindo  os 
princípios  consumeristas  vigentes. Presentes  o  dano,  o  ato 
ilícito e o nexo causal entre ambos, faz-se premente o dever de  
indenizar  a  parte  prejudicada  pela  conduta  ilícita.  Recurso  
adesivo.  Majoração  do  quantum.  Valor  fixado  aquém  do 
necessário  para  reparar  o  dano  moral  nessas  circunstâncias.  
Caráter  punitivo  não  satisfeito.  Necessidade  de  majoração  do  
quantum. Provimento do recurso. Fixado o quantum indenizatório  
em patamar dissonante com a extensão do dano sofrido e com os 
demais  critérios  firmados  pela  jurisprudência  pátria,  deve-se 
majorar o valor arbitrado. (TJPB; AC-RA 001.2008.000436-7/001;  
Segunda  Câmara  Cível;  Relª  Desª  Maria  de  Fátima  Moraes  
Bezerra Cavalcanti; DJPB 09/06/2011; Pág. 7) Grifo nosso. 
  
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA 
SENTENÇA.  REJEIÇÃO.  PLANO  DE  SAÚDE.  SESSÕES  DE 
RADIOTERAPIA  E  QUIMIOTERAPIA.  NEGATIVA  DE 
AUTORIZAÇÃO.  Cláusula  contratual  com  previsão  de 
exclusão  do  procedimento.  Inadmissibilidade.  Lei  n.  º  
9.565/98. Adaptação do contrato. Notificação do consumidor.  
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Não  comprovação.  Plano-referencial.  Evolução  da  doença.  
Incidência  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor.  
Interpretação  contratual  pró-consumidor.  Precedentes.  
Violação  do  princípio  da  dignidade  humana.  Cautelar.  
Concessão de liminar. Ação principal. Sentença. Declaratória  
de nulidade da cláusula contratual. Obstáculo ao tratamento.  
Condenação da cooperativa. Serviço médico de saúde. Danos 
materiais  e  morais.  Julgamento  conjunto  da  cautelar  pela  
subsistência da liminar anteriormente concedida. Falecimento do  
autor.  Substituição  processual.  Ação  transmissível.  Decisão  
mantida.  Recurso  desprovido.  O  contrato  de  prestação  de 
serviços  de  prevenção  e  tratamento  de  saúde  celebrado  com 
empresas de assistência privada (plano de saúde) possui todas 
as características de adesão, razão porque suas cláusulas devem 
ser  interpretadas  com mais  ênfase  aos  direitos  do  consumidor  
(artigo  423,  CC).  Compete  ao  judiciário  assegurar  o  direito  à  
preservação da vida, afastando-se as cláusulas manifestamente  
abusivas  ou  que  coloquem  o  consumidor  em  desvantagem 
exagerada, ou que estejam em confronto com a Lei específica. É  
dever da cooperativa médica notificar o titular do contrato para,  
querendo,  adaptá-lo  ao  plano-referencial.  Havendo  negativa  da 
empresa operadora de plano de saúde em manter a internação 
em caso de urgência invocando cláusula contrato, deve o julgador  
superar eventuais limitações contratuais e agir na preservação da 
vida  do  ser  humano  com  a  saúde  extremamente  fragilizada,  
fazendo  aplicar  a  Lei.  (TJPB;  AC  001.2000.000.736-7/001;  
Campina Grande; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira;  
DJPB 10/01/2011; Pág. 9) Grifo nosso.
  
APELAÇÃO  CÍVEL.  PLANO  DE  SAÚDE.  RELAÇÃO  DE 
CONSUMO.  CONTRATO  DE  ADESÃO.  Interpretação  mais 
favorável  ao  hipossuficiente  da  relação.  Negativa  de  
autorização  para  tratamento  radiológico.  Abusividade.  
Procedimento previsto contratualmente. Obrigação de fazer.  
Inexistência de cláusula restritiva. Hospital credenciado à rede 
unimed. Irrelevância da região em que houve a contratação dos  
serviços.  Segurador  único.  Desprovimento  do  recurso.  
Manutenção da sentença. O tratamento de radioterapia com imrt  
deve ser autorizado pela unimed, uma vez que o contrato abarca,  
de forma genérica, as especialidades de radiologia, quimioterapia  
e radioterapia.  Além disso, as restrições de direito devem estar  
expressas, legíveis  e claras no contrato, o que não ocorreu no  
caso em tela. As cláusulas preestabelecidas, lesivas aos direitos  
dos segurados, devem sempre ser repelidas pelo órgão estatal,  
com plena aplicação das regras contidas no Código de Defesa do 
Consumidor.  Existindo  previsão  expressa  da  possibilidade  de  
tratamento em localidade diversa da contratada, torna-se abusiva  
a negativa de autorização para tratamento radiológico em hospital  
credenciado. (TJPB; AC 200.2008.000.350-8/002; Rel. Des. José 
Di Lorenzo Serpa; DJPB 29/09/2009). Grifo nosso.

    

Desembargador José Ricardo Porto
8



APELAÇÃO CÍVEL 0032063-86.2009-815.2001

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. 

Diante  disto,  e  do  que  foi  considerado  em  todo  este  tópico,  não  resta 

qualquer  dúvida  acerca  da  ilegalidade  dessa  norma  limitativa,  uma  vez  que  está 

cerceando o direito à saúde do beneficiário.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, a exemplo das decisões abaixo 

colacionadas, do Superior Tribunal de   Justiça:  
 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  DIREITO DO CONSUMIDOR.  PLANO DE SAÚDE. 
SESSÕES  DE  QUIMIOTERAPIA.  CLÁUSULA  ABUSIVA.  
ANULAÇÃO.  SÚMULA Nº 83/STJ.  IMPROVIMENTO.  1.-  Se o  
contrato de plano de saúde prevê a cobertura de determinado 
tratamento,  não  podem  ser  excluídos  os  procedimentos 
imprescindíveis  para  o  seu  êxito. Incidência  da  Súmula  nº  
83/STJ. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz 
de modificar  a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus  
próprios  fundamentos.  3.-  Agravo  Regimental  improvido.  (STJ;  
AgRg-AG-REsp  35.266;  Proc.  2011/0190029-0;  PE;  Terceira  
Turma;  Rel.  Min.  Sidnei  Beneti;  Julg.  18/10/2011;  DJE 
07/11/2011) Grifo nosso.
  

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.  (STJ;  REsp  668.216;  Proc.  
2004/0099909-0;  SP;  Terceira  Turma;  Rel.  Min.  Carlos  Alberto  
Menezes  Direito;  Julg.  15/03/2007;  DJU 02/04/2007;  Pág.  265)  
Grifo nosso.

Desembargador José Ricardo Porto
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Isto posto, nego provimento ao recurso aviado pela promovida.

RECURSO APELATÓRIO DA PROMOVENTE -  CLAÚDIA ANDRÉA DOS 
SANTOS ALMEIDA

Inconformado,  o  profissional  contratado pela  autora  pretende,  em razões 

recursais, a majoração dos seus honorários advocatícios, afirmando que a interpretação 

feita pelo magistrado de primeira instância afrontou o princípio da causalidade.

De início, registro que o apelo não merece ser conhecido, ante a deserção, 

conforme explico a seguir. 

Não pode o advogado valer-se da gratuidade concedida à parte para apelar,  

sem o devido preparo, buscando o arbitramento ou a majoração de verba honorária.

Ora, dispõe o artigo 23, da Lei n° 8.906, de 04 de julho de 1994, que "os 

honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao  

advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo  

requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor", razão pela 

qual,  inexiste,  tecnicamente,  interesse  recursal  da  parte  beneficiária  da  gratuidade 

processual,  que  teve  seu  pedido  integralmente  atendido  pelo  recorrido,  tanto  que 

sobreveio sentença de extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do 

269, II, do Código de Processo Civil. 

Ademais, é cediço que o benefício da gratuidade processual é concedido 

exclusivamente à parte hipossuficiente, que declara, sob as penas da lei, não dispor de 

recursos para arcar  com as custas e despesas processuais,  sem prejuízo do próprio 

sustento ou de sua família, dúvida alguma remanescendo no sentido de que "o advogado 

não é parte, é o instrumento necessário e fundamental, constitucionalmente elencado,  

para  os  demandantes  ingressarem  em  juízo"  (STJ,  RMS  12331/RS,  Rei.  Min.  José 

Delgado, j . 13/03/2007). 

Desembargador José Ricardo Porto
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Acerca  da  questão,  mutatis  mutandis,  apresento  julgados  da  Corte  da 

Cidadania: 

ASSISTENCIA JUDICIARIA. BENEFICIO INDIVIDUAL. VARA DE 
ASSISTENCIA  JUDICIARIA.  PREPARO.  DESERÇÃO.  A 
CONCESSÃO  DO  BENEFICIO  DA  GRATUIDADE  E 
INDIVIDUAL, E NÃO SE ESTENDE AS DEMAIS PARTES QUE  
NÃO  FAZEM  JUS  A  GRATUIDADE  NEM  A  REQUERERAM,  
AINDA QUE O FEITO TRAMITE EM VARA QUE, DE ACORDO  
COM  A  ORGANIZAÇÃO  JUDICIARIA  LOCAL,  TEM 
COMPETENCIA  PARA  PROCESSAR  OS  FEITOS  COM 
ASSISTENCIA.  FALTA  DE  PREPARO  DO  RECURSO.  
DESERÇÃO.ART.  10  DA  LEI  1.060/50.  ART.  511  DO 
CPC.RECURSO NÃO CONHECIDO.(STJ- REsp 140731/GO, Rel. 
Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado 
em 18/12/1997, DJ 16/03/1998, p. 149)(grifei)

PROCESSUAL  CIVIL  –  RECURSO  ESPECIAL  –  DIREITO 
AUTÔNOMO  DE  EXECUÇÃO  DE  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS  –  ADVOGADO  QUE  ATUA  EM  NOME  
PRÓPRIO  –  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA  –  
INCOMUNICABILIDADE  –  DESERÇÃO.1.  Os  honorários  
advocatícios reconhecidos em decisão transitada em julgado são 
direito  do  advogado,  caracterizando-se  por  sua  autonomia  em 
relação ao direito  de propriedade.2.  O benefício da assistência  
judiciária  gratuita  é  direito  de  natureza  personalíssima  e  
transferível apenas aos herdeiros que continuarem na demanda e  
necessitarem dos favores legais (art. 10 da Lei 1.060/50). Sujeita-
se à impugnação e a pedidos de revogação pela parte contrária,  
cabendo ao juiz da causa resolver sobre a existência ou sobre o  
desaparecimento  dos  requisitos  para  a  sua  concessão.3.  As  
isenções  de  taxas  judiciárias,  selos,  emolumentos  e  custas  
devidos aos Juízes, órgãos do Ministério Público e serventuários  
da justiça,  previstos no art.  3º da Lei 1.060/50 são restritas ao 
beneficiário  da assistência judiciária,  não sendo possível  o seu 
aproveitamento  pelo  profissional  do  direito  que  o  patrocina.4. 
Hipótese em que o advogado, procurador da parte que goza  
do benefício  da Lei  1.060/50,  recorrendo  em nome próprio  
para defender seu direito autônomo previsto no art. 23 da Lei  
8.906/94,  deixou de recolher o porte de remessa e retorno,  
incorrendo  na  deserção  do  recurso  especial.5.  Recurso 
especial  não  conhecido.(STJ  -REsp  903400/SP,  Rel.  Ministra 
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2008, 
DJe 06/08/2008) (grifei)

E, do corpo do sobredito acórdão, extrai-se: 

“Por outro lado,  o benefício da assistência judiciária gratuita, na  
forma do art. 4º da Lei 1.060/50, com a redação dada pela Lei  
7.510/86, estabelece que tal direito assiste à parte que não esteja  
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em condições de pagar as custas do processo e os honorários de  
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
Tal direito, de  natureza personalíssima e transferível apenas 
aos herdeiros   que  continuarem na demanda e necessitarem dos   
favores legais (art. 10 da Lei 1.060/50), sujeita-se à impugnação e  
a pedidos de revogação pela parte contrária, cabendo ao juiz da  
causa resolver  sobre a existência ou sobre o desaparecimento  
dos requisitos para a sua concessão.
Nesse  contexto,  as  isenções  de  taxas  judiciárias,  selos,  
emolumentos  e  custas   devidos  aos  Juízes,  órgãos  do  
Ministério  Público  e  serventuários  da  justiça,  previstos  no 
art.3º  da  Lei  1.060/50  são  restritas  ao  beneficiário  da  
assistência  judiciária,  não  sendo  possível  o  seu 
aproveitamento pelo profissional do direito que o patrocina.
Em conclusão, cabe ao advogado, procurador da parte que goza  
do benefício da Lei 1.060/50, quando atua ou recorre em nome 
próprio para defender seu direito autônomo previsto no art. 23 da  
Lei  8.906/94,  recolher  as  custas  processuais  relativas  aos  
recursos que interpõe, sob pena de deserção.
Na hipótese dos autos, caberia ao advogado efetuar o preparo do  
recurso especial, recolhendo tempestivamente o respectivo porte  
de  remessa  e  retorno,  uma  vez  que  não  lhe  aproveitam  
pessoalmente os benefícios da assistência judiciária concedidos  
ao seu cliente”. (grifei)

Outrossim, como os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado, por 

direito autônomo, ainda que se tenha constado na peça recursal que o apelante era a 

autora,  inolvidável  que,  no  particular  [arbitramento  dos  honorários  advocatícios 

sucumbenciais - tema único do apelo, fls. 113/118] o interesse recursal é exclusivo do 

causídico,  que,  não  podendo  se  valer  de  benefício  próprio  da  parte  [gratuidade 

processual], deveria ter efetuado o preparo recursal devido. 

A título complementar, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE 
DOCUMENTOS.  SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA.  RECURSO 
DA  AUTORA,  QUE  É  BENEFICIÁRIA  DA  JUSTIÇA  
GRATUITA. APELO PRETENDENDO APENAS A MAJORAÇÃO 
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSE RECURSAL 
EXCLUSIVO  DO ADVOGADO.  INCOMUNICABILIDADE 
DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.  AUSÊNCIA  DE 
RECOLHIMENTO  DO PREPARO.  DESERÇÃO.  NÃO 
CONHECIMENTO  DO  RECURSO. O  benefício  da  gratuidade 
 da justiça concedido à parte não alcança seu advogado em 
face  de  seu  caráter  personalíssimo  e  intransferível.  Logo,  
limitando-se  o  recurso  à  pretensão  de  majorar  a  verba  
honorária,  necessário  o  recolhimento  do preparo. "assim,  
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permitir  o  conhecimento  deste apelo.  Cujo  interesse  recursal  é 
exclusivo do causídico que não é detentor de qualquer isenção.,  
sem  o  pagamento  do  respectivo preparo,  lesionaria  o  erário  
público do estado de Santa Catarina, dado o caráter tributário das  
custas processuais (art.  145, II,  da constituição federal),  o que, 
por certo, não pode ser admitido. " (des. Raulino jacó brüning, j.  
19/2/2013). (TJSC; AC 2013.032998-6; Lages; Segunda Câmara  
de  Direito  Comercial;  Rel.  Des.  Robson  Luz  Varella;  Julg.  
25/06/2013; DJSC 09/07/2013; Pág. 91)  (grifei)

 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Alegação  de  haver 
necessidade de majoração na verba honorária fixada em primeiro  
grau Ação de exibição de documentos julgada procedente com 
condenação  ao  pagamento  de honorários de advogado em  R$ 
250,00 Ausência de recolhimento das custas recursais Não pode 
o advogado valer-se  da gratuidade  concedida  à parte para 
apelar,  sem  o  devido preparo buscando  o  arbitramento  ou 
majoração  de honorários advocatícios  Deserção  decretada 
Recurso não conhecido. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Recusa 
por parte da  instituição  financeira  Tutela  antecipada  concedida  
Documentos  trazidos  pela  requerida  Sentença  de  procedência  
Aplicação  do  art.  252  do  Regimento  Interno  deste  Egrégio  
Tribunal  de Justiça Sentença mantida Apelo improvido.  BOA-FÉ 
OBJETIVA  Abuso  do  direito  de  recorrer  com  interposição  de  
recurso manifestamente infundado e protelatório (art,17, inc. VI e 
VII do CPC) Retardo na conclusão da controvérsia e sobrecarga  
desnecessária à estrutura Judiciária Hipótese em que a própria  
recorrente não age com boa-fé Apelo improvido Condenação da 
recorrente às penas por litigância de má-fé de ofício Art.  18 do 
CPC Multa  de  1%  sobre  o  valor  atualizado  da  causa  e  
indenização em favor do consumidor em quantia correspondente  
a  20%  sobre  a  mesma  base  de  cálculo.  Dispositivo:  Não  
conheceram  do  recurso  da  autora  e  negaram  provimento  ao 
recurso  do  banco,  com  observação. (TJSP;  APL  0003456-
12.2011.8.26.0506;  Ac.  6942755;  Ribeirão  Preto;  Décima  Nona 
Câmara  de  Direito  Privado;  Rel.  Des.  Ricardo  Negrão;  Julg.  
12/08/2013; DJESP 28/08/2013) (grifei)

Deveras,  já proclamou o C.  Superior Tribunal  de Justiça que "a falta de 

preparo, em sede recursal, no devido prazo,  gera a deserção do recurso (art.  511 do  

CPC)" (ROMS 9692/ES, Rei. Min. Laurita Vaz, j . 31/10/2002), pois "conforme o disposto 

no art.  511, do CPC, no ato da interposição recursal,  deve o recorrente comprovar o  

pagamento do preparo" (REsp 141947/RS, Rei. Min. Waldemar Zveiter, j . 03/02/1998), 

razão pela qual "o preparo da apelação deve ser comprovado no ato da interposição do  

recurso; se motivo superveniente à sentença autoriza o benefício da justiça gratuita, a  

parte nele interessada deve providenciar para que o deferimento do respectivo pedido se  
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dê antes da interposição do recurso" (AgRg no Ag 678948-0/RJ, Rei. Min. Ari Pargendler, 

j . 03/04/2006). 

Nesse contexto,  trata-se o preparo,  propriamente, de um pressuposto de 

admissibilidade do recurso, pois este não poderá ser recebido se não for preparado no 

prazo estabelecido pela lei.  É o que se extrai  do disposto no art.  511 do Código de 

Processo Civil: 

“No  ato  de  interposição  do  recurso,  o  recorrente  comprovará,  
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,  
inclusive porte de retorno, sob pena de deserção”

Logo, a ausência de preparo acarreta a deserção do recurso, que equivale a 

uma pena ao recorrente desidioso. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Moacyr  

Amaral Santos, Editora Saraiva, 3º volume, 17a edição, pág. 87). 

 Assim, como o advogado da promovente não é beneficiário da assistência 

judiciária gratuita, afigura-se imprescindível o recolhimento do preparo recursal, de sorte 

que o descumprimento deste encargo acarretou a deserção, impedindo que o Tribunal 

conheça do recurso interposto.

Diante do exposto, não conheço da apelação cível, uma vez que deserta. 

Pelas  razões  acima  expostas,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO 
APELATÓRIO  DA UNIMED JOÃO PESSOA  E  NÃO CONHEÇO A IRRESIGNAÇÃO 
APELATÓRIA  DA  PROMOVENTE  (CLÁUDIA  ANDRÉA  DOS  SANTOS  ALMEIDA, 
mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Marcos Cavalcanti 
de Albuquerque. Participaram do julgamento, além deste relator, a Exmª. Srª. Dra. Vanda 
Elizabeth Marinho (convocada em substituição ao Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos)  e 
o Exmo. Sr. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque.
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Presente  à  sessão  a  Procuradora  de  Justiça  Jacilene  Nicolau  Faustino 
Gomes.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 29 de julho de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 31 de julho de 2014

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/06 – R - J/05
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