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AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE 
NEGA  SEGUIMENTO  A  APELAÇÃO.  CONSUMIDOR. 
PLANO  DE  SAÚDE.  PRELIMINAR.  REJEIÇÃO. 
ATENDIMENTO  DE  URGÊNCIA.  EXIGÊNCIA  DE 
CAUÇÃO.  ATO  ABUSIVO.  RECONHECIMENTO. 
APLICAÇÃO  DOS  PRINCÍPIOS  DA  DIGNIDADE  DA 
PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA INTERPRETAÇÃO 
MAIS FAVORÁVEL  AO CONSUMIDOR.  DANO MORAL. 
CONFIGURAÇÃO.  MINORAÇÃO.  DESCABIMENTO. 
CRITÉRIO  RAZOÁVEL.  PRECEDENTES  DO  TJPB  E  DO 
STJ. DESPROVIMENTO.

- É abusiva a atitude da promovida ao exigir caução de grande 
valor  para  prestar  atendimento  médico  nos  autores,  quando 
expressamente previsto no contrato e necessário ao bom êxito do 
tratamento coberto pelo plano de saúde.

-  Não pode a operadora do plano de saúde intervir  ou impor 
restrições  à  recomendação  médica  e  negar-se  a  fornecer  o 
necessário  para  o  tratamento  médico,  sendo  impositiva  a 
obrigação contratual da operadora em arcar com as despesas do 
mesmo, com a aplicação dos princípios da dignidade da pessoa 
humana, da boa-fé objetiva e da interpretação mais favorável ao 
consumidor.

- A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa 
medida do abalo sofrido, de modo a evitar o enriquecimento 
sem causa,  servindo não como uma punição,  mas como um 
desestímulo à repetição do ilícito, atendendo, desta forma, ao 
caráter pedagógico do qual se reveste.



VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 142.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pela Unimed João Pessoa 
–  Cooperativa  de  Trabalho  Médico  contra  decisão  monocrática  de  relatoria  deste 
Gabinete,  a  qual  negou  seguimento  a  recurso  apelatório  manejado  pelo  ora 
insurgente,  mantendo  sentença  que  condenou a  ora  agravante  ao  pagamento  de 
indenização por danos morais e materiais aos autores.

Em suas  razões  recursais,  sustenta,  em apertada  síntese,  sua 
ilegitimidade  passiva  e  ausência  de  ato  ilícito,  ao  tempo  em  que  pugna  pelo 
provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

De  início,  importante  destacar  que  conheço  do  recurso, 
porquanto adequado e tempestivo. De outra banda, contudo, nego-lhe provimento, 
em razão de todas as razões que seguem.

Por meio  deste  agravo interno,  o  recorrente pleiteia  que seja 
reformada  a  decisão  de  lavra  deste  Gabinete,  que,  conforme  relatado,  negara 
seguimento a recurso apelatório manejado pelo ora insurgente,  mantendo sentença 
que condenou a ora agravante ao pagamento de indenização por danos morais e 
materiais aos autores.

A esse  respeito,  pois,  fundamental  ressaltar  que  não  assiste 
qualquer razão às alegações recursais formuladas pelo agravante, eis que a decisão 
ora  atacada  seguira  o  posicionamento  mais  abalizado  do  Colendo  STJ  e  deste 
Tribunal.

À luz de tal entendimento, é oportuno e pertinente proceder à 
transcrição da fundamentação da decisão ora agravada, a qual bem fundamenta o 
provimento jurisdicional proferido e conduz à insubsistência as razões levantadas no 
agravo interno em desate, encontrando-se, inclusive, nas exatas linhas do art. 557, do 
CPC, haja vista corroborarem o entendimento jurisprudencial dominante, in verbis:

Inicialmente,  é  cediço  relatar  que  resta  patente  a  relação 



consumerista  decorrente  de  tal  avença  de  plano de  assistência  à 
saúde firmada entre  os  litigantes,  sendo,  portanto,  de  incidência 
obrigatória  os  dispositivos  versados  no  Código  de  Defesa  do 
Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Destarte,  urge  destacar  que  basta  um  estudo,  ainda  que 
perfunctório, do diploma legal infra, para se chegar à conclusão de 
que um contrato deve ser estipulado conforme os princípios da boa-
fé  e  probidade1,  objetivando-se,  sempre,  a  satisfação  do 
consumidor  e  o  atendimento  de  sua  saúde,  segurança  e  outros 
valores considerados inerentes à dignidade humana.

Em  virtude  disto,  o  CDC  cria  mecanismos  de  proteção  ao  polo 
hipossuficiente da relação consumerista,  a  fim de equipará-lo  ao 
fornecedor  de  bens  ou  serviços,  estabelecendo,  para  tanto,  entre 
outros: a interpretação mais favorável ao cliente2 e a nulidade das 
cláusulas abusivas3.

Dessa forma, é sabido que os pactos ajustados entre empresas de 
assistência  médica  e  seus  beneficiários  normalmente  contêm 
cláusulas que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, 
ferindo de morte as legítimas expectativas daqueles que, salvo raras 
exceções,  com  muito  sacrifício  pagam  as  elevadas  prestações  do 
plano de saúde e dele esperam o melhor atendimento.

Com  escopo  em  tal  intelecto,  analisando-se  o  instrumento 
contratual vergastado sob a ótica jurídica implantada pelo Código 
de  Defesa  do  Consumidor  e  pelo  Código  Civil,  depreendem-se 
afrontas à ordem jurídica, exigindo, portanto, a devida retificação.

Ora, não é razoável que, por anos, aquele que tenha cumprido em 
dia  com  suas  obrigações,  objetivando  uma  assistência  médico-
hospitalar  digna,  tenha  seus  direitos  restringidos  e  suas 
expectativas  frustradas,  tornando-se  impraticável  o  objeto  do 
contrato  em  virtude  de  cláusula  inserta,  sendo  esta,  com  efeito, 
manifestamente  abusiva,  justamente  no  momento  que  mais 
necessita.

Assim, a negativa de atendimento pela Unimed João Pessoa, além 
da exigência de caução de valor exarcebado (R$ 20.000,00 – vinte mil 
reais)  para  a  realização  de  procedimento  cirúrgico,  diga-se, 
plenamente coberto pelo Plano de Saúde com vigência em todo o 
território nacional, mostra-se totalmente abusiva e fere os direitos 
dos consumidores.

Quanto  à  preliminar  de  ilegitimidade  passiva,  visto  que  a 
responsável  pela  relação  jurídica  entre  as  partes  é  a  Unimed 
Campinas não merece prosperar.



É que o conglomerado Unimed, presente em todo o país dispõe de 
convênios entre si visando assegurar assistência médica e integral a 
todos os clientes em todos os Estados da Federação, cláusula esta 
que  proporciona  um  diferencial  em  relação  a  outros  planos  de 
saúde. Desta forma, diante da ação da Unimed em exigir caução de 
grande valor para prestar o devido atendimento médico a um dos 
seus clientes deve arcar com o ônus de sua eventual falha.

A  alegação  que  desconhece  os  termos  do  contrato  celebrado  é 
inócua e sem sentido algum, haja vista bastasse um simples contato 
com a  Unimed Campinas  a  fim de  averiguar  referidas  cláusulas 
contratuais estabelecidas entre as partes

Se assim fosse, qualquer das outras cooperativas nacionais com a 
denominação  Unimed  poderia  recusar  o  atendimento,  diga-se, 
apesar  da  cobertura  nacional  do  plano,  sob  o  fundamento  de 
desconhecimento das cláusulas estabelecidas.

Diante de tais considerações, rejeito a preliminar.

Quanto é mérito,  é clara a responsabilidade da empresa apelante 
por ter procedido negativamente, pondo em risco o bem maior, isto 
é,  a vida do consumidor,  sob o argumento de que desconhece as 
cláusulas contratuais estabelecidas entre a Unimed Campinas e os 
autores.

Por outro lado, tomando-se como base o artigo 54, § 4º, do CDC4, 
mister se faz explanar acerca da validade das cláusulas limitativas 
de direito contidas em contratos por adesão, espécie obrigacional 
ocorrente  no  imbróglio  em  análise.  Ora,  tal  mecanismo 
consumerista retro é taxativo no tangente à validez das cláusulas 
que impõem limites ao contrato,  devendo-se salientar, entretanto, 
que  as  mesmas  não  podem  esbarrar  em  direitos  juridicamente 
preponderantes.

Nessa  linha,  é  imprescindível  trazer  à  baila  que,  em  eventuais 
conflitos  de  direitos,  tal  norma  limitadora  deve  ser  sopesada  e 
comparada  ao  direito  ameaçado,  devendo  prevalecer  o  interesse 
mais  importante  ao  universo  jurídico.  Destarte,  analisando-se  a 
cláusula limitativa do contrato in questo, colhe-se que a mesma vai 
de encontro ao bem maior dos apelados, isto é, à vida, motivo pelo 
qual este mecanismo contratual não merece guarida nem, sequer, 
validade.

Importante  frisar  que o direito à vida é bem supremo garantido 
pela Carta Política de 1988 e, mesmo que não estivesse ali escrito, 
sê-lo-ia  pelo  próprio  direito  natural  inerente  ao  ser  humano.  O 
reconhecimento da fundamentalidade desse princípio impõe uma 
nova postura dos operadores do direito que devem, na aplicação 



das  normas,  assegurar  a  vida  humana  de  forma  integral  e 
prioritária.

Assim,  no  confronto  das  disposições  constitucionais  e  de  ordem 
infraconstitucional que o caso concreto suscita,  devem prevalecer 
aquelas que erigem a saúde como direito humano fundamental, no 
sentido de fazer valer a decisão que determinou que a ré proceda à 
cobertura das despesas relativas ao tratamento médico em testilha.

A conduta da promovida/apelante afrontou preceitos elencados em 
importantes diplomas legais, quais sejam, a Constituição Federal, o 
Código Civil  e  o  Código de Defesa  do  Consumidor,  devendo-se 
concluir  tal  deslinde  da  forma  mais  favorável  ao  consumidor, 
garantindo  seu  direito  à  vida  e  à  sanidade,  em  detrimento  da 
pretensão abusiva e ilegal da empresa recorrente.

A  negativa  imposta  pela  seguradora,  mormente  no  estado  de 
emergência ao qual o segurado está submetido, constituiu falha na 
prestação dos serviços de saúde, tendo o condão de causar enorme 
abalo  moral  no  segurado,  especialmente  quando  a  negativa  da 
prestação dos serviços ocorre em momento bastante delicado, em 
que  o  segurado  encontra-se  em  risco  de  óbito  ,  considerando  a 
gravidade de seu estado de saúde. Presente, portanto, o dever de 
indenizar por danos morais.

Com  relação  ao  dano  moral  e  aos  danos  materiais  sofridos,  a 
jurisprudência  vem reconhecendo o  direito  ao ressarcimento  dos 
danos morais advindos da injusta recusa de cobertura securitária, 
uma  vez  que,  ao  receber  a  negativa,  o  segurado  agrava  o  abalo 
psicológico  já  existente.  Nessa  linha,  trilham  os  seguintes 
precedentes:
(...)
Atento a tais preceitos e aos parâmetros utilizados pela 4ª Câmara 
Cível da Corte, observo que o magistrado agiu com razoabilidade 
quando fixou a condenação por danos morais em R$ 2.500,00 (dois 
mil e quinhentos reais), não merecendo qualquer retoque a decisão 
vergastada, inclusive no tocante aos danos materiais.

Por  fim,  prescreve  o  art.  557,  caput,  do  CPC  que,  se  a  decisão 
recorrida  estiver  em  manifesto  confronto  com  a  jurisprudência 
dominante  do  respectivo  Tribunal  ou  de  Tribunal  Superior,  o 
relator  poderá  negar  seguimento  ao  recurso,  dispensando  que  o 
mesmo seja julgado no colegiado.

A par de tais considerações e com arrimo nas disposições contidas 
no art. 557, caput, do CPC, rejeito a preliminar e, no mérito, nego 
seguimento ao recurso apelatório, para manter incólume a decisão 
tomada pelo Juízo a quo.”



Nestas  linhas,  como  se  vê,  não  merece  qualquer  reforma  a 
decisão ora agravada,  a  qual  está  de  acordo com a jurisprudência  dominante  do 
Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais. Em razão dessas considerações e sem 
delongas, nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão agravada em seu 
inteiro teor. 

É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao 
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des.  Romero Marcelo da Fonseca. 
Participaram do julgamento o Exmo. Juiz Convocado Dr. Miguel de Britto Lyra Filho 
(com jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. João Alves da Silva), o Exmo. Des.  
Romero  Marcelo  da  Fonseca  e  o  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega 
Coutinho.

Presente o representante do Ministério Público, na pessoa do 
Excelentíssimo Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 14 de agosto de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 19 de agosto de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
          Juiz Convocado


