
 
ESTADO DA PARAÍBA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0046426-44.2010.815.2001
RELATOR: Des. José Aurélio da Cruz
APELANTE: Luiz Gonzaga Ferreira Passos
ADVOGADO: Milton Gomes Soares Júnior
APELADA: Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico
ADVOGADO: Hermano Gadelha de Sá e outros

ACÓRDÃO

DIREITO  DO  CONSUMIDOR. APELAÇÃO 
CÍVEL. AÇÃO  DE  REVISÃO  CONTRATUAL. 
COBRANÇA  DE  COPARTICIPAÇÃO. 
PERCENTUAL  SOBRE  O  CUSTO  DOS 
PROCEDIMENTOS  MÉDICOS.  PREVISÃO 
EXPRESSA  NO  CONTRATO.  INEXISTÊNCIA 
DE ONERAÇÃO EXCESSIVA.  OBSERVÂNCIA 
AO  COMANDO  DA  LEI  Nº  9.656/98. 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.  A  Lei  9.656/98  em seu  inc.  VIII  do  art.  16 
prevê  a  possibilidade  coparticipação  do 
consumidor  nos  contratos  de  plano  de  saúde, 
desde que esta cláusula seja legível e clara.

2. A cláusula que estipula a coparticipação está 
exposta de forma clara no contrato de adesão (fl. 
33), com o devido destaque, cumprindo o dever 
de  informação  ao  consumidor  da  restrição 
imposta, sendo de imediata e fácil compreensão 
e, portanto válida.

3. Estando a sentença em conformidade com o 
entendimento firmado pela jurisprudência pátria, 
cabível o desprovimento do recurso apelatório.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.
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ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em desprover o recurso 
apelatório, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de 
fl. 224.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Luiz Gonzaga 
Ferreira  Passos em  face  da  sentença  de  fls.  186/190,  que  julgou 
improcedente  a  ação  de  revisão  de  contrato  ajuizada  em  face  da 
UNIMED  João  Pessoa,  sob  o  fundamento  de  que  a  coparticipação 
fixada no contrato não contrariou a Lei nº 9.656/98.

Em  suas  razões  (fls.  192/202),  o  apelante  pugna  pela 
reforma da sentença, tendo em vista a nulidade da cláusula contratual 
que  estabelece  o  percentual  de  15%  (quinze  por  cento)  de 
coparticipação.

Contrarrazões às fls. 206/2012.

É o relatório.

VOTO

No  tocante  a  exigência  da  coparticipação  do  usuário, 
analisando  o  contrato  tenho  que  a  mesma  não  se  mostra  abusiva, 
merecendo o apelo ser desprovido.

Observo que a cláusula que estipula a coparticipação está 
exposta  de forma clara  no contrato  de  adesão (fl.  33),  com o devido 
destaque, cumprindo o dever de informação ao consumidor da restrição 
imposta, sendo de imediata e fácil compreensão e, portanto válida.

Transcrevo o teor do contrato em debate, especificamente 
na parte que interessa:

“Art. 22. (...)

Parágrafo  Primeiro  –  Além da  mensalidade  normal  do 
plano,  o  usuário  pagará  sobre  os  serviços  que  vier  a  
utilizar um adicional de 15% (quinze por cento). Incidente 
sobre os valores constantes nas tabelas utilizadas pela 
Unimed, excetuando-se, apenas, os casos provenientes 
de acidentes pessoais, na data do efetivo pagamento;

Parágrafo Segundo – A participação do usuário no custo 
dos  serviços  e/ou  exames  laboratoriais,  será  cobrada 
juntamente  com  a  mensalidade  do  usuário,  após  o 
recebimento  e  processamento  pela  Unimed  dos 
comprovantes de atendimento efetuados.”
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Ademais, a Lei 9.656/98 em seu inc. VIII do art. 16 prevê a 
possibilidade coparticipação do consumidor nos contratos de plano de 
saúde, desde que esta cláusula seja legível e clara. Vejamos o comando 
legal, in verbis:

   “Art. 16.  Dos contratos, regulamentos ou condições 
gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do  
art.  1o  desta  Lei  devem  constar  dispositivos  que 
indiquem com clareza:  

(…)

VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de 
co-participação do  consumidor  ou  beneficiário,  
contratualmente previstos nas despesas com assistência 
médica, hospitalar e odontológica;” (grifei)

In  casu,  observo  que  o  consumidor  optou  pela 
coparticipação  como  forma  de  utilização  dos  serviços  médicos 
constantes no contrato, inexistindo prática de ato ilegal pela recorrida em 
cobrar os valores devidos a título de coparticipação.

Assim,  havendo  previsão  expressa  no  regulamento  do 
plano  de  saúde  que  a  patrocinadora  custeará  o  valor  dos  serviços 
médicos  com a  coparticipação  do  usuário  em caso de  utilização  dos 
serviços médicos e hospitalares, é legal a cobrança da parcela devida 
pelo usuário a administradora do plano.

Desta forma, não vinga a alegação de desconhecimento 
da limitação e da coparticipação dos usuários do plano. 

Idêntica posição é expressada pela jurisprudência pátria: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  SEGUROS.  PLANO  DE  SAÚDE.  
UNIMED.  PEDIDO  DE  RESTITUIÇÃO  DE  VALORES 
DESPENIDOS  COM  TRATAMENTO  DE 
QUIMIOTERAPIA  E  TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA.  CO-PARTICIPAÇÃO  DO 
SEGURADO  E  FATOR  MODERADOR  INCIDENTES 
SOBRE  O  VALOR  TOTAL  DAS  CONTAS.  AUSENTE 
RESPONSABILIDADE  DA  RÉ  PELO  PAGAMENTO. 
DESCABIMENTO  DA  DEVOLUÇÃO.  SENTENÇA  DE 
IMPROCEDÊNCIA  MANTIDA.  APELO  DESPROVIDO. 
(Apelação Cível Nº 70029336138, Sexta Câmara Cível,  
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Antônio  Corrêa 
Palmeiro da Fontoura, Julgado em 30/06/2011) 

PLANO  DE  SAÚDE.  TRATAMENTO  AMBULATORIAL.  
QUIMIOTERAPIA.  TAXA  DE  CO-PARTICIPAÇÃO. 
PREVISÃO  CONTRATUAL.  Preliminar  de 
intempestividade  do  recurso  que  é  afastada.  Havendo 
previsão,  no  contrato,  da  cobrança  de  taxa  de  co-
participação,  não  se  mostra  abusiva  a  exigência  feita  
pela  operadora  de plano de saúde.  Caso em que não 
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houve  negativa  de  cobertura  para  o  tratamento  
ambulatorial  de  quimioterapia,  mas  exigência  de 
pagamento  da  taxa  de  co-participação,  conforme 
avençado. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de Instrumento 
Nº  70021722350,  Quinta  Câmara  Cível,  Tribunal  de 
Justiça  do  RS,  Relator:  Leo  Lima,  Julgado  em 
21/11/2007) 

SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. QUIMIOTERAPIA. CO-
PARTICIPAÇÃO.  POSSIBILIDADE.  REGULARIDADE. 
Restando  demonstrado  que  a  operadora  do  plano  de 
saúde  exigiu  co-participação  em conformidade  com os 
limites  preestabelecidos  no  contrato,  não  há  falar  em 
irregularidade  na  cobrança.  APELO  DESPROVIDO. 
(Apelação Cível Nº 70019401504, Quinta Câmara Cível,  
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Paulo  Sérgio  
Scarparo, Julgado em 13/06/2007) 

Apelação  cível.  Seguros.  Plano  de  saúde.  Câncer  de 
mama. Quimioterapia. Contrato com previsão expressa e 
legível  de  co-participação.  Modalidade  de  contratação 
prevista na Lei nº 9.656/98. Ausência de abusividade no 
contrato.  Apelo  provido.  (Apelação  Cível  Nº 
70051700144,  Sexta Câmara Cível,  Tribunal  de Justiça 
do  RS,  Relator:  Ney  Wiedemann  Neto,  Julgado  em 
13/12/2012) 

Assim, observo que agiu com acerto a Magistrada “a quo” 
ao considerar que a cobrança de coparticipação fixada em 15% (quinze 
por cento) não contraria a Lei nº 9.656/98, inexistindo no caso em debate 
oneração excessiva.

Pelo  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À  APELAÇÃO, 
mantendo a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. José Aurélio da Cruz. 
Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz 
(Relator), a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, e o Exmo. 
Dr.  Marcos William de Oliveira (Juiz  convocado para substituir  o Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Doriel  Veloso  Gouveia, 
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 02 de junho de 2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio Da Cruz
RELATOR

Apelação Cível nº 0046426-44.2010.815.2001


