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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  NULIDADE  DE  CLÁUSULA 
CONTRATUAL.  CONSUMIDOR.  PLANO  DE  SAÚDE. 
NEGATIVA  DE  COBERTURA  DE  TRATAMENTO  DE  SAÚDE. 
RADIOTERAPIA.  CLÁUSULA ABUSIVA. RECONHECIMENTO. 
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA,  DA  BOA-FÉ  E  DA  INTERPRETAÇÃO  MAIS 
FAVORÁVEL  AO CONSUMIDOR.  PRECEDENTES  DO TJPB  E 
DO STJ.  ART. 557,  CAPUT,  DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO 
AO RECURSO.

- É abusiva a cláusula contratual que limita a cobertura específica, 
quando esta é 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.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  Unimed  João  Pessoa  – 
Cooperativa de Trabalho Médico Ltda contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara 
Cível da Comarca da Capital que, nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula 
c/c danos morais e materiais ajuizada em desfavor de Unimed João Pessoa – Cooperativa 
de  Trabalho  Médico  Ltda,  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido,  condenando  a 



demandada a realizar o tratamento médico indicado (fls. 111/116). 

Inconformado,  recorre  a  promovida,  sustentando,  em  suma,  a 
legalidade da conduta da promovida, visto a inexistência de cobertura contratual para o 
procedimento solicitado, que o contrato da autora foi celebrado em 1990, anterior a Lei nº 
9.656/98 e a necessidade de limitação da obrigação dos planos de saúde privados.

Assim,  pugna  pelo  provimento  do  recurso,  a  fim  de  que  sejam 
julgados improcedentes os pedidos iniciais. 

Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 147v).

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do 
RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório. Decido. 

Compulsando-se os autos, verifica-se que o ora apelada promoveu a 
presente ação visando à declaração de nulidade de cláusulas de cobertura de tratamento 
de saúde, eis que necessitava de tratamento de radioterapia conformada tridimensional e 
simulação  de  tratamento  complexa,  haja  vista  ser  portadora  de  carcinoma  mamário 
infiltrante de padrão ductal.

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 

1 Artigo 422, do Código Civil de 2002, Lei 10.406/02.
2 Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
3 Artigo 51, do Código de Defesa do Consumidor.



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,  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 há cláusula expressa limitativa ao tratamento pleiteado.

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.

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  do  apelado,  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 

4 Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas 
unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu 
conteúdo.  […]
§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata 
e fácil compreensão.



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.

Nesta vertente, a cláusula contida no presente contrato de plano de 
assistência à saúde se configura como abusiva, nos moldes dos incisos IV e XV, do artigo 
51, e dos incisos I e II, do § 1º, do artigo retro, do CDC, tendo em vista que 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, isto é, 
direitos pessoais que devem se sobrepor a qualquer mecanismo contratual que os afronte.

Corroborando este entendimento,  pacífica  é a  posição do Superior 
Tribunal  de Justiça:

“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.” 5

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 

5 STJ – T3 – REsp 1115588 – Rel. Min. Sidnei Beneti – 25.08.2009.



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 provido6.

Perfilando o mesmo entendimento, o Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais assim já se pronunciou: 

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA -  PLANO DE SAÚDE - 
PRELIMINAR  DE NULIDADE DA SENTENÇA -  REJEITADA - 
MÉRITO - CDC - APLICABILIDADE - COBERTURA DE EXAMES 
-  AUSÊNCIA  DE  VEDAÇÃO  EXPRESSA  -  INTERPRETAÇÃO 
MAIS  FAVORÁVEL  AO  CONSUMIDOR  -  ART.  47  DO  CDC  - 
COBERTURA  DE  TRATAMENTOS  COM  RADIOTERAPIA  E 
QUIMIOTERAPIA  -  VEDAÇÃO  EXPRESSA  -  QUESTÃO 
CONSTITUCIONAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE 
DA PESSOA HUMANA - RECURSO IMPROVIDO - RECURSO 
ADESIVO  -  NÃO  CONHECIDO.  (...)  A  questão  de  exclusão 
contratual de tratamento de doença fatal sobressalta da órbita do 
direito privado para o plano constitucional. O Poder Judiciário não 
pode dar guarida a cláusulas e práticas que impliquem ofensa ao 
princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida, bem 
jurídico  maior  a  ser  resguardado.  Confrontadas  legislação 
constitucional  e  cláusula  expressa  que  veda  o  tratamento  de 
quimioterapia  e  radioterapia,  a  saúde  e  a  vida  não  podem  ser 
desprezadas  em  função  de  meras  cláusulas  contratuais.  Não  se 
conhece  de  recurso  adesivo  cuja  matéria  não  contrapõe  àquela 
devolvida pelo recurso principal.” 7 

“PLANO  DE  SAÚDE.  PRÓTESE.  EXCLUSÃO  GENÉRICA  E 
TOTAL DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. CÓDIGO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTOS PAGOS PELO AUTOR. 
REEMBOLSO  DEVIDO.  A  exclusão  de  prótese  de  qualquer 
natureza,  independente  de  ser  esta  inerente  a  procedimento 
cirúrgico essencial e autorizado é nula de pleno direito, por colocar 
o consumidor em desvantagem exagerada,  contrariando não só a 
boa fé contratual,  como também a função social do contrato que 
envolve  a  saúde  e  a  dignidade,  bens  jurídicos  protegidos 

6 REsp 668.216/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito 3ª T, julgado em 15/03/2007, DJ 02/04/2007, p. 265
7 TJMG – AC 1.0024.05.780011-2/001 – 11ª Câmara Cível – Rel. Des. Marcelo Rodrigues – 18.07.2007.



constitucionalmente.” 8 

Demais disso, 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.

Em decisão sobre o tema, o STJ já se pronunciou:

RECURSO  ESPECIAL  -  PLANO  DE  SAÚDE  -  EXCLUSÃO  DA 
COBERTURA  O  CUSTEIO  OU  O  RESSARCIMENTO  DE 
IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE IMPORTADA IMPRESCINDÍVEL 
PARA  O  ÊXITO  DA  INTERVENÇÃO  CIRÚRGICA  COBERTA 
PELO  PLANO  -  INADMISSIBILIDADE  -  ABUSIVIDADE 
MANIFESTA  DA  CLÁUSULA  RESTRITIVA  DE  DIREITOS  - 
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I - Ainda que se admita a possibilidade do contrato de plano de 
saúde conter cláusulas que limitem direitos do consumidor, desde 
que estas estejam redigidas com destaque, permitindo sua imediata 
e  fácil  compreensão,  nos  termos  do  §  4º  do  artigo  54  do  CDC, 
mostra-se abusiva a cláusula restritiva de direito que prevê o não 
custeio de prótese,  imprescindível  para o êxito do procedimento 
cirúrgico  coberto  pelo  plano,  sendo  indiferente,  para  tanto,  se 
referido material é ou não importado;
II - Recurso provido9.

PLANO  DE  SAÚDE.  PROSTATECTOMIA  RADICAL. 
INCONTINÊNCIA  URINÁRIA.  COLOCAÇÃO  DE  PRÓTESE: 
ESFÍNCTER URINÁRIO ARTIFICIAL. 
1. Se a prótese, no caso o esfíncter urinário artificial, decorre de ato 
cirúrgico  coberto  pelo  plano,  sendo  conseqüência  possível  da 
cirurgia de extirpação radical da próstata, diante de diagnóstico de 
câncer localizado, não pode valer a cláusula que proíbe a cobertura. 
Como se sabe, a prostatectomia radical em diagnóstico de câncer 
localizado tem finalidade curativa e o tratamento da incontinência 
urinária, que dela pode decorrer, inclui-se no tratamento coberto, 
porque ligado ao ato cirúrgico principal. 
2. Recurso especial conhecido e desprovido10.

É de se convir que limitação de plano de saúde, quando ligadas ao 
bom e fiel tratamento para a enfermidade, a torna, quanto a esse particular, abusiva, pois, 

8 TJMG – 9ª Câmara Cível – AC 1.0105.08.260018-7/001 – Rel. Des. Generoso Filho – 02.06.2009.
9 REsp 1046355 / RJ RECURSO ESPECIAL 2008/0075471-3. Ministro MASSAMI UYEDA. DJe 05/08/2008 
10 STJ - REsp 519940 / SP – Relator: Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. DJ 01/09/2003 p. 288 



em  muitos  casos,  pode  vir  a  frustrar  o  próprio  tratamento,  este  sim  alcançado  pela 
cobertura contratada. 

A atual jurisprudência desta Corte de Justiça 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,  limitação  contratual  alguma  que  impeça  a  prestação  do  serviço  médico-
hospitalar com a utilização da tecnologia existente no mercado, mormente em se tratando 
o contrato firmado, de contrato de adesão, em que as cláusulas são pré-determinadas. 

Logo,  estando  a  enfermidade  coberta  pelo  contrato,  a  limitação 
imposta pelo plano de saúde não pode ser tolerado. 

Diante de tais considerações e com base no art. 557, caput, CPC, nego 
seguimento ao recurso apelatório, mantendo na íntegra a sentença vergastada.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 07 de agosto de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado
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