
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 0016105-89.2011.815.2001
Origem : 2ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Agravante : UNIMED João Pessoa - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda
Advogados : Felipe Ribeiro Coutinho, André Luiz Cavalcanti Cabral e outros
Agravada : Daralice Marques da Nóbrega
Advogado : José Carlos Scortecci Hilst

AGRAVO  INTERNO. AÇÃO  ORDINÁRIA
CONDENATÓRIA  COM  PEDIDO  DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE.
PACIENTE  COM  PATOLOGIA  GRAVE.
NECESSIDADE  DA  REALIZAÇÃO  DE
CATETERISMO.  NEGATIVA DE  COBERTURA DE
DESPESAS.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM PELOS  SEUS
PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS. INCONFORMISMO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESPROVIMENTO.

- O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória,  terminativa  ou  definitiva  proferida
pelo relator.

-  É  de  se  manter  a  decisão  monocrática  que,  nos
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termos  do  art.  557,  caput,  do  Código  de  Processo
Civil, nega seguimento ao recurso, mormente quando
as razões do agravo interno limitam-se a revolver a
matéria já apreciada.

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.  168/173,
interposto  pela  Unimed  João  Pessoa  Cooperativa  de  Trabalho  Médico contra
decisão monocrática proferida pelo Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho,
fls.  154/166,  a  qual  negou  seguimento  ao  recurso,  por  ela  manejada  em  face  de
Daralice Marques da Nóbrega, nos seguintes termos:

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR  DE
SOBRESTAMENTO  DO  FEITO  ARGUIDA  NAS
RAZÕES  RECURSAIS  DA  UNIMED  JOÃO
PESSOA  -  COOPERATIVA  DE  TRABALHO
MÉDICO  E,  QUANTO  AO  MÉRITO, NEGO
SEGUIMENTO  À  APELAÇÃO, para  manter  a
decisão de primeiro grau em todos os seus termos,
prescindindo-se  da  apreciação  do  presente  pelo
Órgão  Colegiado  deste  Tribunal,  por  tratar-se  de
hipótese que revela o ensinamento trazido pelo art.
557, caput, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões,  a  recorrente afirma que a decisão
ora combatida não se encontra em harmonia com a jurisprudência pátria, uma vez
que é “perfeitamente cabível a recusa da UNIMED JOÃO PESSOA no caso em tela,
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haja  vista  que  o  contrato  firmado  não  possui  cobertura  específica  para  o  exame
pretendido  pela  parte  Agravada”,  fl.  171.  Por  outro  quadrante  afirma  que  os
contratos de adesão são permitidos pela lei, “prevendo o §4º, do artigo 54 do Código
de Defesa do Consumidor, tão somente, que “as cláusulas que implicarem limitação
de  direito  do  consumidor  deverão  ser  redigidas  com  destaque,  permitindo  sua
imediata e fácil compreensão”, fl. 172.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De início, calha ressaltar que o agravo interno trata-
se  de  uma  modalidade  de  insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória, terminativa ou definitiva proferida pelo relator.

Na espécie,  insurge-se a agravante,  UNIMED João
Pessoa -  Cooperativa de Trabalho Médido, em face  de  decisão monocrática  que
negou seguimento ao Apelo por ela forcejada.

No  presente  caso,  pretende  a  reforma  da  decisão
proferida às fls. 154/166, à alegação de que, deve ser reconhecida como cabível a sua
recusa em autorizar o procedimento solicitado em favor da ora agravada.

O  decisum restou  assim  consignado,  quanto  aos
pontos de insurgência recursal analisados anteriormente, fls. 159/163:

De logo, cumpre registrar que o Poder Judiciário vem
sendo  acionado,  com  frequência,  para  resolver
conflitos  de  interesses  subjacentes  à
operacionalização  da  modalidade  contratual
denominada seguro saúde.
Tais  conflitos  compreendem,  em  sua  maioria,  um
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tormentoso  debate  acerca  da  legitimidade  de
cláusulas contratuais que amesquinham o âmbito de
cobertura  dessa  espécie  de  seguro,  fixando,  por
exemplo, tempo máximo de internação em unidade
de  terapia  intensiva  e  número  máximo  de  exames
realizáveis num determinado intervalo temporal, ou
limitando o risco assumido pelos Planos de Saúde,
passando  a  restringir  o  número  de  doenças  e
tratamentos acobertados pelo contrato.
Em  meio  a  essa  conjuntura  de  acirrado
confrontamento  entre  as  classes  consumidora  e
fornecedora  de  serviços  de  assistência  médico-
hospitalar, veio a Lei Federal nº 9.656, de 03 de junho
de 1998, com o propósito de regulamentar os limites
da  autonomia  dos  planos  de  saúde  para  a  pré-
formatação de cláusulas contratuais restritivas. 
É bem verdade que, conforme estabelece o seu art. 35,
as disposições da mencionada lei deveriam, em linha
de princípio,  aplicar-se,  tão  somente,  aos  contratos
celebrados a partir de sua vigência,  assegurada aos
consumidores  titulares  de  contratos  celebrados,  em
data anterior, a possibilidade de optar pela adaptação
ao novo sistema, sem necessidade de nova contagem
dos períodos de carência (§ 3º).
No entanto, a esmagadora maioria dos consumidores
optou por preservar a conformação original de seus
planos antigos, porquanto a sua adequação à nova lei
de regência implicaria o pagamento de preços mais
altos  àqueles  existentes  antes  do  advento  dela
vinham sendo praticados.
Sensível a essa circunstância, a Secretaria de Direito
Econômico do Ministério da Justiça firmou, através
da Portaria nº 3, de 19.03.1999, orientação no sentido
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de,  mesmo  nos  contratos  de  plano  de  saúde
celebrados anteriormente  à  Lei  Federal  nº  9.656/98,
são  nulas  de  pleno  direito  as  cláusulas  impondo
limites  ou  restrições  a  procedimentos  médicos,
contrariando prescrição médica.
O  legislador  federal  foi  bastante  incisivo  ao
determinar a necessidade de se conferir amplíssima
cobertura  a  todas  as  espécies  de  doenças,
estabelecendo que o contrato de seguro saúde deva
abarcar todos os procedimentos básicos, podendo ser
excluídos  de  seu  âmbito  de  abrangência  apenas
alguns  procedimentos  mais  sofisticados,
taxativamente  relacionados  no  art.  10,  daquele
Diploma Legal, com a redação conferida pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24.8.2001.
Não poderia ser diferente.
Ao  contratar  um  Plano  Privado  de  Assistência
Médico-Hospitalar,  o  consumidor  tem  a  legítima
expectativa  de,  caso  venha  a  ser  acometido  de
alguma  enfermidade,  a  empresa  contratada  arcará
com todos os custos necessários ao restabelecimento
de sua saúde. 
Tal prática,  todavia, vem ocorrendo, pois, enquanto
os  pactuantes  assumem,  sem quaisquer  reservas,  o
risco de, eventualmente, pagarem a vida inteira pelo
plano  e  jamais  se  beneficiarem  dele,  a  operadora
apenas  dispõe do  risco  de  arcar  com os  custos  de
tratamento de  determinadas  doenças,  normalmente
as de mais simples (e, por conseguinte, as de menor
custo) solução.
Esse  tipo  de  limitação  de  cobertura  deixa  o
consumidor em situação de desvantagem exagerada,
na  exata  medida  em  que  restringe  direitos
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fundamentais  inerentes  à  natureza  do  contrato  de
seguro-saúde. 
Há,  sem  dúvida,  inadmissível  desvirtuamento  da
natureza do contrato de seguro, particularizada pela
marca da aleatoriedade, quando uma só das partes
limita o risco, o qual é assumido integralmente pela
outra. Por isso mesmo, as cláusulas existentes nesse
gênero  são  nulas  de  pleno  direito,  conforme
estabelece o art. 51, IV c/c § 1º, I e II, do Código de
Defesa do Consumidor:
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.
(...)
§  1º.  Presume-se  exagerada,  ente  outros  casos,  a
vantagem que:
(...)
 II – restringe direitos ou obrigações fundamentais
inerentes  à  natureza  do  contrato,  de  tal  modo  a
ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual.
III  –  se  mostra  excessivamente  onerosa  para  o
consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo
do  contrato,  o  interesse  das  partes  e  outras
circunstâncias peculiares do caso - negritei.
Com base nesse fundamento, os tribunais brasileiros
vêm  declarando  a  abusividade  de  cláusulas
contratuais que restrinjam coberturas ou estabeleçam
exclusões  atentatórias  à  legítima  expectativa  do
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consumidor de receber integral assistência do plano
de  saúde,  entendimento  do  qual  comungo
plenamente.
Não se trata de negar a força vinculante liberadas por
tais  pactos.  Absolutamente.  Trata-se  isto,  sim,  de,
reconhecendo-a, emprestar a ela exegese e aplicação
conforme  ao  espírito  protetivo  do  Direito
Consumerista e à importância do objeto contratado: a
tutela da saúde de um ser humano.  
Destarte, a natureza peculiar do contrato de seguro
saúde  e  a  especial  relevância  do  direito  protegido
estão a exigir que a sua compreensão seja realizada à
luz de princípios maiores e,  não, à vista das regras
tradicionais da teoria dos contratos. 
Tal conduta foi exatamente realizada pelo legislador
federal,  agindo  na  perspectiva  contemporânea  do
dirigismo contratual.
Mas isso não é tudo.
Afigura-se  inconcebível  que  num  contrato  como  o
que assinam os segurados da UNIMED João Pessoa -
Cooperativa de Trabalho Médica Ltda, empresa de
grande projeção e de larga experiência no ramo de
Planos  de  Saúde,  não  sejam  esclarecidos,
satisfatoriamente, pontos tão importantes, essenciais
à  delimitação  do raio  de  abrangência  da  cobertura
assistencial contratada.
A  ausência  de  explicação  conceitual,  acessível  ao
homo  medius, do  que  viria  a  ser  doença  crônica
também conduz a iniquidade da cláusula e a torna
abusiva. 
Também  por  essa  razão,  a  cláusula  contratual  sob
exame  é  nula,  de  sorte  que  não  pode  irradiar  a
eficácia liberatória pretendida pela apelante.
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É sabido que os pactos ajustados entre empresas de
assistência médica e seus beneficiários normalmente
contêm  cláusulas  que  colocam  o  consumidor  em
desvantagem  exagerada,  contrariando  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.
Nos  termos  do  art.  51,  IV,  da  Lei  nº  8.078/90,  são
nulas, de pleno direito, as cláusulas contratuais que
estabeleçam  obrigações  consideradas  iníquas,
abusivas,  bem  como  coloquem  o  consumidor  em
desvantagem  exagerada  que  sejam  incompatíveis
com a boa-fé e a equidade.
Assim sendo, estão prolíficas de boa-fé a forma de
tratamento escolhido pelo médico, mormente em se
tratando,  in  casu,  de  insuficiência  coronária
obstrutiva e estenose aórtica grave, que lhe obriga a
fazer  o  procedimento  de  cateterismo  cardíaco  e
cirurgia com troca de válvula aórtica.

Com efeito, estando a decisão atacada proferida em
consonância com a mais abalizada jurisprudência, é de se concluir pela manutenção
do  julgado  em  sua  integralidade.  Não  havendo  outro  caminho  senão  o
desprovimento do presente agravo.

Por fim, apenas a título de esclarecimento,  cumpre
acrescentar não ser encargo do julgador manifestar-se sobre todos os fundamentos
legais apontados pelos litigantes. Bastando a motivação na prestação jurisdicional, a
teor do art. 458, do Código de Processo Civil e art. 93, IX, da Constituição Federal,
com a indicação, pelo Juiz, das bases legais as quais dão suporte a sua decisão.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
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AGRAVO INTERNO.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  (Presidente),  Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

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 setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado
                                                                                              Relator
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