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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO 
DE FAZER. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO DO FEITO. 
REJEIÇÃO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO 
FISIOTERÁPICO.  NEGATIVA  DE  COBERTURA. 
CLÁUSULA LIMITATIVA. ABUSIVIDADE.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍVIOS.  QUANTUM.  MANUTENÇÃO. 
DESPROVIMENTO.

Somente  poderá  ocorrer  sobrestamento  de  demanda  em 
razão do instituto da repercussão geral, quando tal feito se 
encontrar em fase de Recurso Extraordinário, nos termos dos 
543-B do CPC.

É  abusiva  a  cláusula  contratual  que  limita  a  cobertura  de 
tratamento fisioterápico, quando este é necessário à devida 
reabilitação de doença coberta pelo plano de saúde.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.
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A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  rejeitada  a  preliminar, 
conhecer do Recurso e negar-lhe provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  Unimed  João 
Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico,  hostilizando sentença (fls.  114/121) 
prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação 
Ordinária  de  Obrigação  de  Fazer  ajuizada  por  Maria  do  Socorro  Menezes 
Nobrega. 

O magistrado,  em decisão  prolatada  às  fls.  114/121,  julgou 
procedente o pedido para, tornando definitiva a liminar concedida, reconhecer a 
obrigação de  fazer  da promovida,  concernente ao  fornecimento  do tratamento 
fisioterápico  de  que  necessita  a  autora,  em  uso  contínuo  e  sem  restrições  ou 
limitações  de  número  de  sessões,  por  entender  que  a  cláusula  que  exclui  o 
tratamento à paciente atenta contra os princípios consumeristas, havendo de ser 
declarada nula de pleno direito pela flagrante abusividade.

Condenou,  ainda,  a  demandada  ao  pagamento  das  custas 
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00. 

Irresignada,  a  recorrente  sustenta  às  fls.  122/131,  que  o 
decisum merece reforma nesta Corte, arguindo, preliminarmente, a existência de 
repercussão geral, pugnando pelo sobrestamento do feito.

No mérito, sustenta a legalidade da limitação contratual, que 
não se aplica ao caso a Lei n° 9.656/98, e que deve ser minorado o quantum fixado 
a título de honorários advocatícios. Postula o provimento do apelo. 

Contrarrazões,  fls.  138/143,  pugnando  pela  manutenção  da 
sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 148/153, opina 
pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do recurso apelatório. 

É o relatório.

V O T O  

Preliminar de sobrestamento do feito.
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Quanto à alegação de sobrestamento do feito até julgamento 
de  caso  semelhante  com  repercussão  geral  reconhecida  no  STF,  não  merece 
acolhimento.

Nos  termos  dos  543-B  do  CPC  somente  poderá  ocorrer 
sobrestamento de demanda em razão do instituto da repercussão geral, quando tal 
feito se encontrar em fase de Recurso Extraordinário, o que não é, em absoluto, a  
hipótese dos autos.

Portanto,  inaplicável,  no  momento  processual  atual,  o 
mencionado artigo.

Assim, rejeito o pedido de sobrestamento do feito.

Passo à análise do mérito.

A questão posta em análise não é nova neste Sodalício, nem 
nos  Tribunais  do  País,  vez  que  se  trata  de  cláusula  limitadora  de  tratamento 
imposta pelos planos privados de assistência médica.

Sabe-se que os pactos ajustados entre empresas de assistência 
médica e seus beneficiários normalmente contêm cláusulas que colocam estes em 
desvantagem exagerada, ferindo as suas legítimas expectativas.

O  caso  dos  autos  não  é  diferente.  A  autora/apelada, 
necessitando  se  submeter  a  tratamento  fisioterápico  necessário  à  reabilitação 
motora do membro superior,  em razão de mastectomia radical  sofrida em sua 
mama direita,  em consequência  de  carcinoma ductal,  fls.  08/14,  teve  negada a 
autorização pela operadora de saúde,  sob o fundamento de que,  pelo contrato 
firmado entre as partes, o procedimento pretendido não teria cobertura, tendo em 
vista que este possui um limite máximo de 20 sessões por ano, as quais já foram 
utilizadas, fl. 15.

Ora,  não  é  razoável  que,  por  anos,  aquela  que  tenha 
cumprido  em  dia  com  suas  obrigações  (a  recorrida  é  usuária  desde  1997), 
objetivando  uma  assistência  médico-hospitalar  digna,  tenha  seus  direitos 
restringidos, tornando impraticável o objeto do contrato em virtude de cláusula 
nele inserida, sendo esta, com efeito, manifestamente abusiva.

Em  que  pese  o  respeito  pelo  entendimento  diverso,  a 
interpretação  da  disposição  contratual  como  limitativa  do  tratamento  da 
contratante viola direito do consumidor. 
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Salienta-se inicialmente que a cláusula contratual estabelece a 
limitação da cobertura do plano em 20 sessões de fisioterapia ao ano. Apesar da 
pactuação contratual limitativa, esta não deve prevalecer. 

Incontroverso que a expectativa do consumidor ao contratar 
um plano de saúde é obter tratamento pleno de eventuais doenças ou moléstias.  
Destarte,  a limitação contratual,  sem dúvida, caracteriza abuso, na medida que 
frustra a expectativa do consumidor e segurança que espera do contrato firmado: 
o tratamento necessário. 

Nesta linha, seria contrário à boa fé objetiva incluir a doença 
na cobertura do plano e, por outro lado, paradoxalmente, excluir da cobertura os 
tratamentos necessários, limitando a quantidade de forma a criar um inadmissível 
paradoxo  consistente  em  custar  uma  solução  meramente  parcial  quebrando  a 
confiança e a expectativa do consumidor.

A interpretação da cláusula limitativa não pode ser levada à 
abrangência  de  excluir  o  tratamento  necessário  para  determinada  doença,  sob 
pena de redundar, por via oblíqua, em verdadeira negativa de cobertura à doença 
prevista  no  contrato.  Nestes  termos,  a  conduta  contratual  da  parte  requerida 
implica ilegal e abusiva, contrária aos termos das regras do Código de Defesa do 
Consumidor.

A esse respeito, confira a jurisprudência: 

PLANO DE SAÚDE. Esposa do autor, já falecida, que passou a necessitar 
de tratamento fisioterápico Limitação do tratamento a 20 sessões que se 
mostra  abusiva.  Tratamento  necessário  e  prescrito  por  médico 
conveniado  à  empresa-ré.  Obrigação  desta  custear  todo  o  tratamento. 
Decisão mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 
do novo Regimento Interno deste Tribunal.  Recurso desprovido.  (TJSP; 
APL 0004576-23.2011.8.26.0302;  Ac.  7740938;  Jaú;  Primeira  Câmara  de 
Direito  Privado;  Rel.  Des.  Rui  Cascaldi;  Julg.  05/08/2014;  DJESP 
13/08/2014)

Plano de saúde - Contrato Aplicação da Lei 9.656/98 Admissibilidade - 
Contrato de trato sucessivo que é atingido pela legislação vigente a cada 
renovação. Negativa de reembolso de despesas com materiais necessários 
ao ato cirúrgico - Inadmissibilidade – Fisioterapia Limitação de sessões - 
Prática  necessária  para  reabilitação  Inadmissibilidade  da  limitação. 
Honorários  advocatícios  -  Causa  de  baixa  complexidade  e  tramitação 
célere- Redução - Possibilidade Fixação por equidade Recurso provido em 
parte. (TJSP Apelação 0217152-25.2010.8.26.0100 Rel. Des. Miguel Brandi j. 
27/06/2012)
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Por  último,  no  que  se  refere  ao  pedido  de  redução  dos 
honorários advocatícios, observando o tempo da causa, o trabalho realizado pelo 
advogado e outros consectários e diligências inerentes ao profissional de direito, 
entendo que o Juízo foi prudente ao fixá-los no valor de R$ 2.000,00, nos termos do 
art. 20, § 4°, do CPC, devendo serem mantidos como originalmente fixados, não 
havendo porque minorá-los.

Com  essas  considerações, rejeitada  a  preliminar,  NEGO 
PROVIMENTO AO APELO, mantendo incólume a sentença vergastada.   

   
É como voto.

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 
de março de 2015, conforme certidão de julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henrique 
de Sá e Benevides, dele participando, além desta Relatora, o Exmo. Dr. João Batista  
Barbosa,  Juiz  convocado para substituir  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henrique de  Sá e 
Benevides, e o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, a Dra. Ana 
Cândida Espínola, Promotora de Justiça convocada.

Gabinete no TJPB, em 26 de março de 2015. 

 Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                          Relator
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