
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 0034908-23.2011.815.2001
Origem : 9ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator : Juiz de Direito Convocado João Batista Barbosa
Agravante : UNIMED João Pessoa - Cooperativa de Trabalho Médico 
Advogados : Marcelo Weick Pogliese e outros
Agravado : Fernando Antônio Ulisses de Carvalho 
Advogado : Eduardo Gomes Guedes e outros

AGRAVO INTERNO.  DECISÃO MONOCRÁTICA.
APELAÇÃO.  SEGUIMENTO  NEGADO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  PLANO  DE  SAÚDE.
TRATAMENTO  PRESCRITO  PELO  MÉDICO.  .
CARDIOPATIA.  UTILIZAÇÃO  DE  02  STENTS.
RECUSA  INDEVIDA  DA  SEGURADORA.
ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO
CONTRATUAL.   RELAÇÃO  CONSUMERISTA.
INTERPRETAÇÃO  À  LUZ  DO  ART.  51,  IV,  DO
CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
DECISÃO  EM  CONFORMIDADE  COM
JURISPRUDÊNCIA   DOS  TRIBUNAIS.
DEMONSTRAÇÃO  DO  DESACERTO  DO
DECISUM.  AUSÊNCIA.  MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO.
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-  O  agravo  interno  trata-se  de  modalidade  de
insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória,  terminativa  ou  definitiva,  proferida
pelo relator.

- A teor das particularidades das relações contratuais
de consumo, as avenças havidas entre fornecedor de
serviço  e  consumidor  não podem ser  analisadas  a
partir  do  vetusto  princípio  do  pacta  sunt  servanda,
sendo  de  rigor  a  aplicação  da  boa-fé  e  da  função
social dos contratos, merecendo a pecha da nulidade
absoluta  a  cláusula  instituidora  de  obrigações
abusivas a parte hipossuficiente.

-  É  de  se  manter  a  decisão  monocrática  que,  nos
termos  do  art.  557,  caput,  do  Código  de  Processo
Civil, nega seguimento ao recurso, mormente quando
as razões do agravo interno limitam-se a afirmar que
o Superior Tribunal de Justiça não tem entendimento
pacífico quanto a matéria discutida.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO,  fls.  208/214,
interposto  pela  UNIMED João Pessoa -  Cooperativa de Trabalho Médico  contra
decisão  monocrática  proferida  pelo  então  relator,  Desembargador  Frederico
Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  fls.  141/149,  que  negou  seguimento  a  Apelação
forcejada  pelo  ora  agravante,  nos  autos  da  Ação  de  Indenização  por  Danos
Materiais e Morais ajuizada por Fernando Antônio Ulisses de Carvalho.
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Em suas razões, a recorrente requer a retratação da
decisão vergastada, por afirmar, em síntese, que a matéria objeto de discussão na
presente lide, qual seja, limitação de cobertura contratual dos planos de saúde, não é
pacífica  no  Superior  Tribunal  de  Justiça,  motivo  pelo  qual  não  poderia  ter  sido
decidida a lide, monocraticamente.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De início,  convém ressaltar,  tratar o agravo interno
de  uma  modalidade  de  insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória, terminativa ou definitiva proferida pelo relator.

Na  espécie,  insurge-se  a UNIMED  João  Pessoa  -
Cooperativa de Trabalho Médico,  ora agravante, em face de decisão monocrática
que negou seguimento à Apelação, mantendo a decisão de primeiro grau em todos
os termos, com fundamento no art. 557, caput, do Código de Processo Civil.

Defende a parte agravante, em suas razões, que não
poderia  ter  sido  decidido  monocraticamente,  o  recurso,  em  razão  de  haver
divergência da matéria no Superior Tribunal de Justiça.

Em  que  pesem  os  argumentos  do  insurgente,  não
vislumbro razões para reconsiderar a decisão hostilizada.

De logo, como bem explicitado na decisão guerreada,
é  indubitável  a  incidência  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  nos  contratos
firmados com os planos de saúde, por tratar-se de típico contrato de adesão, sendo
manifesta  a  fragilização do  pacta  sund  servanda,  uma vez  que o  contrato,  embora
bilateral,  resulta em margem mínima de discutibilidade por parte do aderente,  e,
nessa condição, inferiorizado contratualmente.
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Dessa forma, nos termos do art. 6º, V c/c o art. 51, IV,
ambos do Código de Defesa do Consumidor, é possível a adequação dos contratos de
seguro aos ditames legais, tendo em vista a sua aleatoriedade, quando uma só das
partes limita o risco, o qual é assumido integralmente pela outra, e, se for o caso, a
decretação  da  nulidade  das  cláusulas  existentes  nesse  gênero.  Eis  os  preceptivos
legais:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: 
(…)
V  -  a  modificação  das  cláusulas  contratuais  que
estabeleçam  prestações  desproporcionais  ou  sua
revisão  em  razão  de  fatos  supervenientes  que  as
tornem excessivamente onerosas; 

E,

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas  contratuais  relativas  ao  fornecimento  de
produtos e serviços que:
(...)
IV  –  estabeleçam  obrigações  consideradas  iníquas,
abusivas,  que  coloquem  o  consumidor  em
desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com
a boa-fé ou a equidade. - negritei.

Acrescente-se,  ainda,  ser  um  direito  básico  do
consumidor  a  informação  clara  e  adequada  sobre  os  produtos  e  serviços
disponibilizados no mercado pelos fornecedores. Nesse sentido, preceitua ainda o
precitado  art.  6º,  III,  do  Estatuto  Consumerista,  no  sentido  de  que  a  informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta
de quantidade,  características,  composição,  qualidade,  tributos incidentes e  preço,
bem como sobre os riscos que apresentem.

Impende  destacar,  caso  haja  restrições  de  direito,
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estas  devem  estar  expressas,  legíveis,  claras,  sem  margem  para  dúvidas,  não
podendo ser interpretadas extensivamente em prejuízo do consumidor, mormente
em se tratando do contrato que objetiva a prestação de serviços ligado a saúde das
pessoas. 

Nessa  ordem  de  ideais,  as  cláusulas  contratuais
devem  ser  interpretadas  de  maneira  mais  favorável  ao  consumidor,  conforme
preconiza o art. 47, do Código de Defesa do Consumidor. 

Por  outro  quadrante,  estão  prolíficas  de  boa-fé  as
formas de tratamento escolhidas pelo médico,  mormente em se tratando,  in  casu,
procedimento indispensável para a cura da doença do autor.

A propósito,  colaciono recente decisão do Superior
Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  PLANO  DE
SAÚDE.  RECOMENDAÇÃO  MÉDICA  DE
TRATAMENTO.  LIMITAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
ABUSIVIDADE  MANIFESTA  DA  CLÁUSULA
RESTRITIVA  DE  DIREITOS.  APLICAÇÃO  DO
CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
INTERPRETAÇÃO  DE  CLÁUSULA  MAIS
FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SÚMULA 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1.  A  jurisprudência  deste  Tribunal  Superior  é
uníssona  no  sentido  de  que  é  abusiva  a  cláusula
restritiva  de  direito  que  exclui  do  plano  de  saúde
terapia  ou  tratamento  mais  apropriado  para
determinado  tipo  de  patologia  alcançada  pelo
contrato.
2. O acolhimento da pretensão recursal importaria na
alteração  das  premissas  fático-probatórias
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estabelecidas  pelo  acórdão  recorrido,  com  o
revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é
vedado em sede de recurso especial, nos termos do
enunciado da Súmula 7 do STJ.
3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.
(AgRg no AREsp 488347/SP Agravo Regimental  no
Agravo  em  Recurso  Especial  2014/0055912-6,  Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, Publicado em 26/09/2014). 

Nesse sentido, também se manifestou esta Corte de
Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  UNIMED.  CAMPINA
GRANDE  COOPERATIVA  DE  TRABALHO
MÉDICO  LTDA.  AÇÃO  CAUTELAR.  PLANO  DE
SAÚDE.  EXCLUSÃO  DE  COBERTURA  DE
CIRURGIA.  PROCEDIMENTO  DE
DESOBSTRUÇÃO  DA  ARTÉRIA  CORONÁRIA.
VIOLAÇÃO  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.  ABUSIVIDADE
CARACTERIZADA. PRECEDENTES DESTA CORTE
E  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
NEGATIVA DE  SEGUIMENTO  AO  RECURSO.  O
Código  de  Defesa  do  Consumidor  em seu  art.  51,
inciso  IV,  conferiu  nulidade  de  pleno  direito  à
cláusula  contratual  referente  ao  fornecimento  de
produtos  e  serviços  que  coloquem  o  cliente  em
desvantagem exagerada na relação de consumo. São
as  chamadas  cláusulas  abusivas  que  vêm  sendo
coibidas pelo judiciário,  em defesa do consumidor,
que  na  maioria  das  vezes  encontra-se  em situação
desfavorável.  Se a pretensão dos planos médicos é
agir  de  forma  complementar  ao  sistema  de  saúde
nacional, onde para isso, inclusive, cobram um valor
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considerável  de  seus  segurados,  devem  também
atuar  de  forma  global  no  trato  da  matéria,  sem
exclusão dessa ou daquela enfermidade, assumindo
os  riscos  próprios  de  sua  atividade.  Diante  do
exposto,  utilizo-me  do  caput,  do  art.  557,  da  Lei
adjetiva civil, com base nas decisões desta corte e do
Superior Tribunal de justiça, para negar seguimento
ao recurso. (TJPB; APL 0011398-34.2011.815.0011; Rel.
Des. José Ricardo Porto; DJPB 21/08/2014; Pág. 18) -
sublinhei. 

Nesse  panorama,  estando  a  decisão  guerreada
proferida  em  consonância  com  a  jurisprudência  de  nossos  tribunais  pátrios,  de
Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça, é de se concluir pela manutenção do
julgado em sua integralidade,  tornando-se,  assim, imperioso o desprovimento do
presente agravo.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO.

É como VOTO.

Presidiu o julgamento, o Desembargador João Alves
da  Silva,  com  voto.  Participaram,  ainda,  o  relator  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho) e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 09 de dezembro de 2014 - data do julgamento. 

João Batista Barbosa
                                                                                        Juiz de Direito Convocado

Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 0034908-23.2011.815.2001                                                                                                                                7

https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20557&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPCart557
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20557&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPCart557


     Relator

Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 0034908-23.2011.815.2001                                                                                                                                8


