
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0101126-96.2012.815.2001 - 5ª Vara Cível de Campina Grande
RELATOR : João Batista Barbosa – Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides
1º APELANTE : Clínica Médica Doutora Maria Eliza do Amaral Carvalho e outras
ADVOGADA   : Renata Vilhena Silva (OAB/SP 147.954)
2º APELANTE : Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico
ADVOGADOS  : Hermano  Gadelha  de  Sá  (OAB/PB 8.463)  e  Leidson  Flamarion  Torres
Matos (OAB/PB 13.040)
3º APELANTE : Werner Rudolf Wolf Junior
ADVOGADO   : Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva (OAB/PB 11.589)

APELAÇÕES CÍVEIS — AÇÃO ORDINÁRIA — ACIDENTE
DE  TRÂNSITO  —  ESTADO  DE  SAÚDE  GRAVÍSSIMO  —
NECESSIDADE  DE  TRANSFERÊNCIA PARA O  HOSPITAL
SÍRIO  LIBANÊS  —  TRATAMENTO  ADEQUADO  —
NEGATIVA DE COBERTURA PELO  PLANO  DE SAÚDE —
SENTENÇA  —  PROCEDÊNCIA  —  IRRESIGNAÇÃO  —
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E
DA  LEI  9.656/98  —  CLÁUSULA  ABUSIVA  —  EXCESSIVA
DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR — PROTEÇÃO À VIDA
— MANUTENÇÃO — HONORÁRIOS MÉDICOS — EQUIPE
QUE ASSISTIU O PACIENTE — REFORMA — EMBARGOS
DE  DECLARAÇÃO  —  AUSÊNCIA  DE  REITERAÇÃO
INDEVIDA DO RECURSO — MULTA POR LITIGÂNCIA DE
MÁ FÉ — EXCLUSÃO — PROVIMENTO DO RECURSO DE
TERCEIROS  —  PROVIMENTO  PARCIAL DO  APELO  DO
PROMOVENTE  E  DESPROVIMENTO  DO  APELO  DA
PROMOVIDA. 

—  “(…)  Pela  teoria  da  aparência,  verificando-se  que  o  Hospital  Sírio
Libanês pertence a rede de hospitais de autocusto da Unimed Paulistano.,
há de ser deferido o  pagamento referente ao custo com procedimento de
mastectomia realizada naquele hospital por usuário de plano de saúde da
Unimed João Pessoa. - -Por força da teoria da APARENCIA, não há exigir
que  o  consumidor  diferencie  duas  cooperativas  médicas  pertencentes  ao
Sistema Cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como
única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica hospitalar, e
fazem  uso  inclusive  da  mesma  logomarca.  (…)  (TJPB-
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo N° 00471934820118152001, ta Câmara
Especializada Cível,  Relator DES JOSE RICARDO PORTO ,j.  em 04-11-
2014).”

1



Com efeito, a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa
estabelecida no art.  80 do CPC,  configura-se  quando houver  insistência
injustificável  da  parte  na  utilização  e  reiteração  indevida  de  recursos
manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese, na medida em
que foi apresentado apenas um aclaratório.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
identificados.

ACORDA a Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça do
Estado, por unanimidade, em dar provimento ao recurso dos terceiros interessados, dar
provimento parcial ao apelo interposto pelo demandante e negar provimento ao apelo da
demandada.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas contra decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação Ordinária movida por Werner Rudolf
Wolf Junior em desfavor da Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico.

O  magistrado  a  quo  (fls.  477/479)  julgou  procedente  o  pedido,
confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, determinando o promovido a arcar
com todas as despesas comprovadas decorrentes da internação da parte autora. Condenou o
promovido  ao  pagamento  de  R$  7.000,00  (sete  mil  reais)  a  título  de  multa  por
descumprimento  da  decisão  judicial,  conforme  art.  537,  §1º,  I  do  CPC/15,  acrescido  de
correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, a contar da publicação, como também
ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

A Clínica Médica Doutora Maria Eliza do Amaral Carvalho e outras
apresentou apelação cível (fls. 502/513), como terceiros interessados, alegando que a Unimed
não cumpriu a determinação judicial  para pagamento dos honorários médicos.  Pugna pela
reforma da sentença para reconhecer o pagamento dos honorários médicos dos profissionais
que assistiram o autor no Hospital Sírio Libanês. 

Inconformada,  a  Unimed  João  Pessoa  –  Cooperativa  de  Trabalho
Médico  apelou  aduzindo  que  o  procedimento  em  hospital  não  credenciado  extrapola  a
cobertura contratual. Pugna pelo afastamento da condenação em multa por descumprimento
de medida judicial ou, subsidiariamente, por sua redução, bem como pela reforma da sentença
para julgar improcedente a demanda.

Já o promovente recorreu pugnando pela  reforma da sentença para
majorar os honorários sucumbenciais, como também para excluir a multa a ele aplicada por
litigância de má fé pela interposição dos embargos de declaração.

Contrarrazões às fls. 634/642 e 645/655. 

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls.
665/673) opinando pelo provimento do recurso interposto pela Clínica Médica Doutora Maria
Eliza do Amaral Carvalho e outras,  para que seja reconhecida a obrigação da Unimed de
pagar os honorários médicos aos profissionais que assistiram o paciente (autor), conforme
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planilha por eles apresentada. Já em relação aos recursos apresentados pelo demandante e
demandado, a manifestação ministerial foi pelo desprovimento de ambos.

É o relatório. VOTO.

Depreende-se  dos  autos  que  o  autor  sofreu  acidente,  vítima  de
atropelamento por um ônibus, sendo encaminhado para o Hospital de Traumas da Capital,
recebendo os primeiros atendimentos médicos e, posteriormente transferido para o Hospital
Samaritano.

Dias após o sinistro, diante da piora no estado gravíssimo de saúde, 02
(dois) profissionais de saúde emitiram laudos médicos (fls. 09/12) descrevendo a situação do
paciente e solicitando sua transferência para o Hospital Sírio Libanês no Estado de São Paulo,
onde haveria profissional e equipamento especializado para o tratamento.

Acontece que ao entrar em contato com a promovida, os familiares do
promovente foram informados da negativa de autorização de transferência para aquela cidade,
sob a alegação da existência de tratamento nesta cidade e ausência de cobertura contratual
para o pleito.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido pelo juízo de primeiro
grau (fls. 15/19), determinando que a promovida autorize a transferência do promovente para
o Hospital Sírio Libanês, através de UTI Aérea com acompanhamento de médico angiologista
de João Pessoa / São Paulo, custeando todas as despesas perante aquela casa de saúde durante
a internação. Fixou multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais).

 
Em petição  de  fls.  173/176,  o  suplicado  informou  que  cumpriu  a

determinação  judicial  e  que  estava  negociando  o  pagamento  das  despesas  em  razão  do
elevado valor das despesas.

Na  sentença,  o  magistrado  a  quo  julgou  procedente  o  pedido,
confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, determinando ao promovido a arcar
com todas as despesas comprovadas decorrentes da internação da parte autora. Condenou o
promovido  ao  pagamento  de  R$  7.000,00  (sete  mil  reais)  a  título  de  multa  por
descumprimento  da  decisão  judicial,  conforme  art.  537,  §1º,  I  do  CPC/15,  acrescido  de
correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, a contar da publicação, como também
ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

 A Clínica Médica Doutora Maria Eliza do Amaral Carvalho e outras
apresentou apelação cível, como terceiros interessados, pugnando pela reforma da sentença
para reconhecer o pagamento dos honorários médicos dos profissionais que assistiram o autor
no Hospital Sírio Libanês. 

A Unimed  pugnou  pelo  afastamento  da  condenação  em multa  por
descumprimento de medida judicial ou, subsidiariamente, por sua redução, bem como pela
reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

Já o promovente recorreu pugnando pela  reforma da sentença para
majorar os honorários sucumbenciais, como também para excluir a multa a ele aplicada por
litigância de má fé pela interposição dos embargos de declaração.
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Pois bem. Merece reforma em parte a sentença.

Primeiramente, registro ser possível, acaso o julgador concorde com
os fundamentos do Parecer Ministerial, utilizá-los também como razão de decidir. Sobre o
ponto, seguem entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Falta de funda-
mentação. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Não  ocorrência.  Motivação  per  relationem.  Legitimidade.  Precedentes.
Agravo regimental não provido. 1.  É firme a jurisprudência da Corte no
sentido de que não caracteriza ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constitui-
ção a decisão que adota como razões de decidir os fundamentos lançados
no parecer do Ministério Público. 2. Regimental ao qual se nega provimen-
to.  ARE 742212 DF Primeira Turma Min.  DIAS TOFFOLI DJe-197 DI-
VULG 08-10-2014 PUBLIC 09-10-2014 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ACLARATÓRIOS. AÇÃO CAU-
TELAR DEPRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INTERDIÇÃO DE ES-
TABELECIMENTOINDUSTRIAL. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POS-
SIBILIDADE. PRECEDENTES.  1.  É legítima a adoção da técnica de fun-
damentação  referencial  (per  relationem),  utilizada  quando há  expressa
alusão a decisum anterior ou parecer do Ministério Público, incorporan-
do,  formalmente,  tais  manifestações  ao  ato  jurisdicional.  (REsp
1263045/PR, Rel. MinistroCASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julga-
do em 16/02/2012, DJe 05/03/2012) 2. A via dos embargos de declaração
não se prestam para promovernova discussão da causa, mormente quando
não houver sido suscitado,objetivamente, nenhum vício que, acaso existente,
possa inviabilizara compreensão do julgado embargado.3. Ademais disso,
no caso em concreto, o acórdão recorrido abordou,de forma fundamentada,
todos os pontos essenciais para o deslinde dacontrovérsia, conforme se pode
verificar  às fls  366/368 dos autos.4.  Embargos de declaração rejeitados.
EDcl no AgRg no AREsp 94942 MG 2011/0219687-0 T2 - SEGUNDA TUR-
MA Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES  DJe 14/02/2013 

Dito isso, e tendo por pertinentes as ponderações do Ilustre Promotor
de Justiça,  Rodrigo Marques  Nóbrega,  acerca da discussão em pauta,  adoto  EM PARTE
como razões de decidir o conteúdo do parecer lançado às fls. 665/673, a seguir colacionado:

“Verifica-se que o autor era beneficiário do plano de saúde da promovida,
Unimed João Pessoa, ao tempo dos fatos (f. 08; 85-88). Constata-se também
que a cobertura contratual era de abrangência nacional (f. o8; 85-88).

Analisando-se o instrumento contratual (f. 92), observa-se que, na Cláusula
I, item 1.1., está disposto que "A UNIMED, [...] prestará aos USUÁRIOS
inscritos neste Contrato, [...], assistência médica, ambulatorial e hospitalar
com  Obstetrícia,  de  natureza  clinica  e  cirúrgica,  por  intermédio  dos
profissionais  cooperados  e  de  hospitais   e  serviços  auxiliares  de
diagnósticos e terapia próprios ou credenciados, nas internações normais
ou  de  terapia  intensiva  [...]  abrangendo  a  prestação  de  serviços  em
território nacional [...].

Além disso, na Cláusula VI do Contrato (f. 99), que trata das condições não
cobertas pelo plano, mais precisamente no subitem 6.3, está previsto que
não são condições  cobertas  pelo contrato "SERVIÇOS PRESTADOS OU
REQUISITADOS  POR  MÉDICO  NÃO  COOPERADO  OU
ESTABELECIMENTO NÃO CREDENCIADO PELA UNIMED".
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Ocorre que o Hospital Sírio-Libanês tem convênio com a Unimed Erechin,
Unimed  Fesp  e  Unimed  seguros,  conforme  site  do  próprio  hospital
(https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/Paginas/planos-de-saude.aspx ) .

Nesses  casos,  a  jurisprudência  vem entendendo  que  a  Unimed  deve  ser
considerada como um conglomerado, ou seja, de maneira unitária, e não de
forma individualizada, conforme julgados abaixo:

"UNIMED  -  COOPERATIVA  DE  TRABALHO  MÉDICO.  PLANO  DE
SAÚDE.  CIRURGIA  REALIZADO  NO  HOSPITAL  SÍRIO  LIBANÊS.
MASTECFOMIA  E  RECONSTRUÇÃO  MAMÁRIA.  CONDENAÇÃO  AO
PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. TEORIA DA APARÊNCIA.
HOSPITAL  APARENTEMENTE  CONVENIADO  COM  A  UNIMED
PAULISTANA.  DANOS  MORAIS.  INEXISTÊNCIA.  PROVIMENTO
PARCIAL PARA EXCLUIR OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. Pela teoria
da aparência, verificando-se que o Hospital Sírio Libanês pertence a rede
de  hospitais  de  autocusto  da  Unimed  Paulistano.,  há  de  ser  deferido  o
pagamento referente ao custo com procedimento de  mastectomia realizada
naquele hospital por usuário de plano de saúde da Unimed João Pessoa. -
-Por  força  da  teoria  da  APARENCIA,  não  há  exigir  que  o  consumidor
diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao Sistema Cooperativo
Unimed,  pois  perante  o  público  apresentam-se  como única  empresa  que
disponibiliza  serviços  de  assistência  médica   hospitalar,  e  fazem  uso
inclusive da mesma logomarca.-(Embargos Infringentes n.° 2007.010081-3,
Des. Fernando Carioni). - Não há danos morais passíveis de indenização,
se inexiste situação vexatória a infligir sofrimento psicológico no âmago da
autora.  -  Inexistindo comprovação da  negativa  da  Unimed em autorizar
cirurgia  no  Hospital  Sírio  Libanês,  é  de  ser  afastada a  condenação em
danos  morais  [...].  (TJPB-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  N°
00471934820118152001,  ta  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES
JOSE RICARDO PORTO ,j. em 04-11-2014)."

"APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  -  PROCEDÊNCIA  -
IRRESIGNAÇÃO  -  PLANO  DE  SAÚDE  -  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED JOÃO PESSOA -  PLANO DE
ABRANGÊNCIA NACIONAL - SISTEMA NACIONAL UNIMED - INJUSTA
RECUSA - DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DO VALOR
-  RESSARCIMENTO  DEVIDO  -  DESPROVIMENTO  DO  APELO.  O
Sistema Cooperativo Unimed se estrutura em âmbito  nacional e assim se
apresenta para os consumidores por todos os meios de divulgação dos quais
se utiliza. Portanto, se a individualização das pessoas jurídicas não aparece
na veiculação da propaganda e da publicidade,  não pode ser oposta em
prejuízo do consumidor, que não está obrigado a conhecer os meandros da
organização da prestadora de serviços e, consequentemente, fazer distinção
entre  Unimed  João  Pessoa  e  Unimed  Campina  Grande,  devendo  ser
aplicada   a  teoria  da  aparência  ao  caso.  [...J.  VISTOS,  RELATADOS
EDISCUTIDOS  os  presentes  autos  antes  identificados.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  No  oo6o97o6620128152001,  3a
Câmara Especializada Cível,  Relator DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ
BENEVIDES , j. em 30-08-2016)".

"CONSUMIDOR  E  PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
ORDINÁRIA.  PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA
PELA APELANTE. TRANSFERÊNCIA PARA O MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO
DA UNIMED NATAL COM A CONDENAÇÃO. PACTO FIRMADO COM A
UNIMED  SEGURADORA.  APLICAÇÃO  DA  TEORIA  DA  APARÊNCIA.
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EMPRESAS   PERTENCENTES  AO  MESMO  CONGLOMERADO
ECONOMICO.  RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. INTELIGENCIA DO
ART.  28,  §  30  DO  CDC.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE.
CONHECIMENTO  E  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  (TJRN  -
Apelação Cível:  AC 65825 RN 2010.006582-5.  Parte:  Apelante:  Unimed
Natal  -  Sociedade  Cooperativa  de  Trabalho  Médico.  Parte:  Apelada:
Raimunda  Audinete  de  Araújo.  Relator(a):  Des.  Cláudio  Santos.  Órgão
Julgador: 2a Câmara Cível. Julgamento: 19/10/2010)."

Ademais, vejamos a explicação da própria Unimed João Pessoa a respeito
do sistema de intercâmbio entre as Unimeds, verbis (f. 30:

"A UNIMED atende os seus associados, em território nacional, através do
Sistema de Intercâmbio, ou seja, o usuário de origem, no caso, UNIMED
João  Pessoa,  munido  de  seu  cartão  de  identificação,  solicita  perante  a
UNIMED  local  senha  do  usuário  em  trânsito  para  concretização  do
tratamento.

Desta forma,  perante  a instituição hospitalar  o associado é  atendido na
condição de cliente da UNIMED local, sendo certo que esta encaminhará o
faturamento das despesas efetuadas com o associado à UNIMED de origem
para ressarcimento de tais despesas.

Fácil é perceber que cada UNIMED possui uma rede de atendimento (rede
credenciada), com contratação direta e outra com contratação indireta, ou
seja,  utiliza-se  da  rede  credenciada  constante  da  UNIMED do  local  do
atendimento."

Portanto, considerando que o Hospital Sírio-Libanês possui convênio com
integrantes  do  conglomerado  Unimed  (Unimed  Erechin,  Unimed  Fesp,
Unimed  Seguros)  e  tendo  em  vista  o  "Sistema  de  Intercâmbio"  da
cooperativa, cujo funcionamento foi explicado pela mesma à f. 31, além do
entendimento  jurisprudencial  sobre  a  matéria  que,  considerando  o
conglomerado, aplica a teoria da aparência, conclui-se que era devida a
cobertura para transferência e o tratamento do autor naquele hospital.

No  mais,  tratava-se  de  situação  de  urgência/emergência,  devidamente
atestada  por  2  (dois)  médicos,  que  expressamente  solicitaram  a
transferência de seu paciente para o Hospital Sírio-Libanês (f. 09-12).

É  cediço  que  a  jurisprudência  entende  caber  ao  médico  decidir  qual  o
melhor tratamento para o seu paciente.

"(...) Isso quer dizer que o plano de saúde pode estabelecer que doenças
estão sendo cobertas, mas não que o tipo de tratamento está alcançado para
a respectiva cura. Assim, por exemplo, se está coberta a cirurgia cardíaca,
não é  possível  vedar  a  utilização de stent,  ou,  ainda,  se  está coberta a
cirurgia  de  próstata,  não  é  possível  impedir  a  utilização  de  esfíncter
artificial para controle da micção. O mesmo se diga com relação ao câncer.
Se a patologia está coberta, parece-me inviável vedar a quimioterapia pelo
simples fato de que a quimioterapia é uma das alternativas possíveis para a
cura da doença. Nesse sentido, parece-me que a abusividade da cláusula
reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja,  não pode o paciente,
consumidor do plano de saúde, ser impedido de receber tratamento com o
método mais moderno do momento em que instalada a doença coberta em
razão de cláusula limitativa. É preciso ficar bem claro que o médico, e não
o plano de saúde, é responsável pela orientação terapêutica. Entender de
modo  diverso  põe  em risco  a  vida  do  consumidor.  Assim,  no  caso,  não
havendo exclusão do câncer na apólice cro autor, não há como impedir a
cobertura  do  seguro  para  o  tratamento  por  quimioterapia  em  regime
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ambulatorial ou de internação. Conheço do especial e lhe dou provimento
para  restabelecer  a  sentença.  (Resp  668216/SP,  Relator  Ministro  Carlos
Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, j. 15.03.2007). (Destaque nosso).

Logo,  conclui-se  que  a  sentença  deve  ser  mantida  na  parte  em  que
reconheceu como devida a cobertura da transferência e do tratamento do
autor no Hospital Sírio-Libanês pelo seu plano de saúde.

Quanto  à  parte  referente  aos  honorários  médicos,  há  uma  insurreição
desses  profissionais  (terceiros  interessados)  com relação à  conclusão do
magistrado  de  que  não  foi  levado  aos  autos  "elementos  necessários  à
convicção de que aqueles valores ali apresentados seriam os reais valores
dos gastos pela parte autora quando da sua internação no Hospital Sírio
Libanês,  ficando  seu  pagamento  condicionado à  notas  fiscais  e  recibos,
descrevendo o período e a atividade realizada".

Em  seu  recurso  (f.  302-513),  os  terceiros  interessados  explicam que  os
honorários  são pagos de forma isolada,  ou seja,  não estão incluídos na
conta  emitida  pelo  Hospital  Sírio  Libanês.  Argumentam  que  juntaram
declaração  do  hospital  confirmando  seus  credenciamentos,  bem  como
relatórios  médicos  e  prontuário  do  paciente  que  demonstram  toda  a
assistência durante o período de internação. Ressaltam ainda que há nos
autos  manifestação  da  parte  autora  confirmando  a  assistência  médica
prestada e, com base em tais argumentos, pleiteiam a reforma da sentença
para que seja reconhecida a obrigação da Unimed João Pessoa de pagar os
honorários médicos.

Observa-se que o valor referente aos referidos honorários já foram objetos
de penhora onli ne (f. 364-365), efetivada (f. 418).

De  fato,  constata-se  que  há  nos  autos,  documentos  atestando  que  os
honorários são pagos à parte, não estando incluídos na conta do hospital (f.
522),  bem  como  há  declaração  do  Sírio-Libanês  confirmando  que  os
profissionais fazem parte do seu corpo clínico aberto (f. 356-363), além de
diversos documentos referentes ao tratamento desenvolvido no autor, e mais,
a  manifestação  do  paciente,  confirmando  as  informações  dos  terceiros
intervenientes (f. 344).

Portanto, considerando que foi reconhecido o dever do plano de saúde de
custear todo o tratamento do autor, e tendo em vista a vasta documentação
contida  nos  autos  referente  à  prestação  dos  correspondentes  serviços
médicos prestados, entende-se que não há dúvida quanto ao direito desses
profissionais receberem os seus respectivos honorários conforme planilha
apresentada.

Quanto à irresignação pela aplicação da multa de R$ 7.000,00 (sete mil
reais) por descumprimento de decisão judicial, com base no art. 537, § 1°, I,
do  CPC/15,  e  não  ratificação  da  multa  diária  aplicada  às  f.  170-171,
entende-se  que  não  merece  acolhimento,  tendo  em  vista  que  a  decisão
encontra-se devidamente fundamentada na norma processual.”

Como  se  sabe,  o  CDC,  em  seu  art.  6º,  inc.  I,  resguarda  os
consumidores  e  terceiros,  nas  relações  de  consumo,  de  serem  expostos  a  perigos  que
coloquem em risco tanto a vida quanto a saúde. No mesmo artigo, em seu inciso IV, há a
proteção dos consumidores contra as cláusulas abusivas. Tais cláusulas serão consideradas
nulas de pleno direito quando estabelecerem obrigações consideradas iníquas, expondo o
consumidor a uma desvantagem exagerada (art. 51, IV do CDC).
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Sendo  nulas,  não  produzem  qualquer  efeito  no  mundo  jurídico,
portando efeitos ex tunc, retroagindo ao início do ato.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
PLANO  DE  SAÚDE.  PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO.  PRÓTESE
IMPORTADA. 1.  Abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do
plano de saúde o custeio de prótese em procedimento cirúrgico coberto
pelo plano e necessária ao pleno restabelecimento da saúde do segurado,
sendo indiferente, para tanto, se referido material é ou não importado.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1139871/SC,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado
em 27/04/2010, DJe 10/05/2010)

Vale ressaltar,  por  oportuno,  que o consumidor já  paga o plano de
saúde para poder dispor dele quando algum fato imprevisível aconteça e, de repente, quando
mais precisa, verifica que a seguradora não disponibiliza o tratamento necessário, acarretando
desvantagem excessiva ao segurado.  Se a seguradora exclui de seu contrato tratamentos
de  custos  mais  elevados,  fica  evidente  que  ela  está  agindo  de  má-fé,  posto  que  quer
receber, porém no momento de prestar seus serviços se nega, sob a alegação de que o contrato
não cobre. Nesse sentido, vejamos as palavras do ilustre doutrinador Nelson Nery Junior:

É nula, por ofender a boa-fé, a cláusula, geralmente inserida nos contratos
de planos de saúde, de não-cobertura de algumas moléstias, como AIDS e
câncer. Quem quer contratar plano de saúde quer cobertura total, como é
óbvio. Ninguém paga pelo plano de saúde para, na hora em que adoecer,
não poder ser atendido. De outro lado, se o fornecedor desse serviço exclui
de  antemão  determinadas  moléstias,  cujo  tratamento  sabe  dispendioso,
estará  agindo  com  má-fé,  pois  quer  receber  e  não  prestar  pelo  serviço
pretendido  pelo  consumidor.  (Grinover,  Ada  Pellegrini...  [et  al.]  –  Código
Brasileiro de Defesa do Consumidor:  comentado pelos autores do anteprojeto.
8ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004).

Por conseguinte,  resta incontroverso o acerto da decisão objurgada,
posto que estava em “jogo” a saúde e a vida do segurado. Assim, se o profissional habilitado
para  analisar  o  estado  de  saúde  do  paciente  recomendou  sua  transferência  para  aquele
hospital, por possuir tratamento adequado, outro caminho não restava senão o deferimento da
medida, como bem decidiu o magistrado a quo.

Já naquela unidade de saúde o autor obteve toda assistência médica
necessária  para sua recuperação,  conforme documentos  juntados aos autos,  devendo estes
profissionais  serem  remunerados  pelo  desempenho  de  sua  atividade  laboral  com  o
recebimento dos respectivos honorários que, inclusive, foram objeto de penhora  online (fls.
364/365).

Por  fim,  o  pleito  do  promovente  para  majorar  os  honorários
sucumbenciais, como também para excluir a multa a ele aplicada por litigância de má fé pela
interposição dos embargos de declaração, merece acolhida em parte.

Quanto  aos  honorários  advocatícios  sucumbenciais,  bem de  ver,  na
espécie, que já se decidiu que é possível a revisão de tal verba por este Tribunal de Justiça,
conquanto tenha ela  sido arbitrada de forma irrisória  ou exorbitante,  fora dos padrões da
razoabilidade, circunstâncias que não se verificam no caso concreto.

8



No  caso,  entendo  que  a  pretensão  recursal  nesta  parte  não  deve
prosperar, agindo corretamente o Juízo a quo ao fixar os honorários advocatícios, atendendo
aos  critérios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade,  avaliando  corretamente  o  trabalho
desenvolvido pelo causídico.

No que pertine a multa aplicada por litigância de má-fé, arbitrada na
rejeição  dos  embargos  de  declaração,  opostos  para  que  fosse  ratificada  a  multa  diária
anteriormente fixada e estabelecida uma periodicidade à multa imposta na sentença, merece
reforma a sentença para sua exclusão, pois, em que pese a pretensão do embargante divergir
da finalidade dos aclaratórios, entendo que a multa não deve ser mantida. 

Com efeito, a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da
multa estabelecida no art. 80 do CPC, configura-se quando houver insistência injustificável da
parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não
ocorre na hipótese, na medida em que foi apresentado apenas um aclaratório que, por não
apresentar  os  requisitos  para  o  acolhimento,  deveriam ser,  somente,  rejeitados,  eis  que  a
temeridade, por si só, não restou demonstrada, notadamente porque até mesmo para fins de
prequestionamento, não há que se falar em caráter protelatório, conforme a Súmula 98 do
STJ,  que  diz:  “Embargos  de  Declaração  manifestados  com  notório  propósito  de
prequestionamento não têm caráter protelatório”.

Com essas  considerações,  merece  provimento  parcial  o  recurso  do
autor, terceira apelação, para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada no julgamento
dos embargos de declaração.

Ante o exposto, em harmonia com parte do parecer ministerial,  dou
provimento ao apelo dos terceiros interessados para reconhecer a obrigação da demandada
ao pagamento dos honorários médicos já penhorados,  dou provimento parcial ao recurso
interposto  pelo  demandante, para  excluir  a  multa  por  litigância  de  má-fé  aplicada  no
julgamento  dos  embargos  de  declaração e nego  provimento  ao  apelo  da  demandada,
mantendo a sentença nos seus demais termos. 

Condeno, ainda, a Unimed João Pessoa ao pagamento dos honorários
sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor desta condenação, nos termos do art. 85, do
CPC.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, a Exma. Desembargadora Maria das
Graças Morais Guede Presidente.  Presente  ainda  no  julgamento  o  Exmo.  Dr.  João
Batista  Barbosa  (Juiz  com jurisdição  limitada,  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo
Henriques  de  Sá  e  Benevides (Relator) e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

 
Presente  ao   julgamento,   também,  a  Exma.  Dra.  Ana  Cândida

Espínola, Promotora de Justiça convocada.

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

João Batista Barbosa
Relator – Juiz convocado
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0101126-96.2012.815.2001 - 5ª Vara Cível de Campina Grande

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas contra decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação Ordinária movida por Werner Rudolf
Wolf Junior em desfavor da Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico.

O  magistrado  a  quo  (fls.  477/479)  julgou  procedente  o  pedido,
confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, determinando o promovido a arcar
com todas as despesas comprovadas decorrentes da internação da parte autora. Condenou o
promovido  ao  pagamento  de  R$  7.000,00  (sete  mil  reais)  a  título  de  multa  por
descumprimento  da  decisão  judicial,  conforme  art.  537,  §1º,  I  do  CPC/15,  acrescido  de
correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, a contar da publicação, como também
ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

A Clínica Médica Doutora Maria Eliza do Amaral Carvalho e outras
apresentou apelação cível (fls. 502/513), como terceiros interessados, alegando que a Unimed
não cumpriu a determinação judicial  para pagamento dos honorários médicos.  Pugna pela
reforma da sentença para reconhecer o pagamento dos honorários médicos dos profissionais
que assistiram o autor no Hospital Sírio Libanês. 

Inconformada,  a  Unimed  João  Pessoa  –  Cooperativa  de  Trabalho
Médico  apelou  aduzindo  que  o  procedimento  em  hospital  não  credenciado  extrapola  a
cobertura contratual. Pugna pelo afastamento da condenação em multa por descumprimento
de medida judicial ou, subsidiariamente, por sua redução, bem como pela reforma da sentença
para julgar improcedente a demanda.

Já o promovente recorreu pugnando pela  reforma da sentença para
majorar os honorários sucumbenciais, como também para excluir a multa a ele aplicada por
litigância de má fé pela interposição dos embargos de declaração.

Contrarrazões às fls. 634/642 e 645/655. 

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls.
665/673) opinando pelo provimento do recurso interposto pela Clínica Médica Doutora Maria
Eliza do Amaral Carvalho e outras,  para que seja reconhecida a obrigação da Unimed de
pagar os honorários médicos aos profissionais que assistiram o paciente (autor), conforme

10



planilha por eles apresentada. Já em relação aos recursos apresentados pelo demandante e
demandado, a manifestação ministerial foi pelo desprovimento de ambos.

É o relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 07 de junho de 2017

João Batista Barbosa
Relator – Juiz convocado
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