
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 0019698-53.2009.815.0011
Origem : 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante : UNIMED João Pessoa - Cooperativa de Trabalho Médico 
Advogados : Luiz Augusto Crispim Filho, Felipe Ribeiro Coutinho e outros
Agravada : Tânia Maria Coura
Advogados : Raimundo Lázaro dos Anjos e outros

AGRAVO INTERNO.  DECISÃO MONOCRÁTICA.
APELAÇÃO.  SEGUIMENTO  NEGADO.
INTELIGÊNCIA DO  557,  CAPUT,  DO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL.  INCONFORMISMO.  PONTOS
ENFRENTADOS  NA  DECISÃO  RECORRIDA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO
DECISUM. 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.  155/159,
interposto  pela  UNIMED João Pessoa -  Cooperativa de Trabalho Médico  contra
decisão monocrática proferida por esta relatoria, fls. 142/152 que negou seguimento
a Apelação forcejada pelo ora agravante,  nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
c/c Indenização por Danos Morais e pedido de tutela antecipada ajuizada por Tânia
Maria Coura.

Em suas razões, o recorrente rememorou os fatos da
demanda, limitando a requerer a retratação da decisão vergastada ou apreciação pelo
Órgão Colegiado, pois a agravada tinha pleno conhecimento de sua patologia, em
data anterior a celebração do contrato, justificando a seguinte assertiva, com base nas
provas coligadas aos autos, em especial, por ser a catarata “uma doença progressiva,
não atingindo o paciente de surpresa, mas sim de forma lenta e gradual”.

É o RELATÓRIO.

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

Entrementes,  antes  de mais nada,  deve-se salientar
ter procurado o recorrente com o presente recurso, tão somente, reanalisar os pontos
já examinados na decisão monocrática.

O  decisum restou  assim  consignado,  quanto  aos
pontos de insurgência recursal analisados anteriormente:

Na hipótese,  em apreço, a  UNIMED João Pessoa -
Cooperativa  de  Trabalho  Médica  assevera  que  o
procedimento cirúrgico vindicado pela promovente
foi  negado  em  razão  da  existência  de  patologia
adquirida anteriormente à realização da avença, em
conformidade com os disposto na cláusula 04, item
1.21, do instrumento contratual em anexo, fls. 16/17
Tal  alegação,  contudo,  não  merece  guarida,  pois,
consoante se depreende da documentação encartada
aos autos, não foi requerido à usuária a realização de
exames prévios para a constatação de patologias já
adquiridas.
Corroborando esse entendimento, calha transcrever
trecho da sentença, ora hostilizada, fl. 101:
No  tocante  à  necessidade  de  a  postulante  realizar
cirurgia  de  tratamento  de  catarata,  verificando  o
contrato  firmado  entre  as  partes,  mais

Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 0019698-53.2009.815.0011                                                                                                                                3



especificadamente a cláusula 01, item 1.21, constata-
se  que  a  Unimed  não  se  responsabiliza  por
patologias adquiridas antes da inclusão do usuário
no contrato.
No entanto, a promovida não colacionou aos autos
nenhuma prova de que a doença da autora já existia
antes da contratação, sequer tendo realizado exame
pré admissional.
Dessa forma, meras alegações de doença preexistente
não podem fundamentar a recusa do plano de saúde
em negar a realização da cirurgia pleiteada.
Igualmente, manifestou-se o Ministério Público, à fl.
126:
No que concerne a alegação de doença preexistente
ao pacto contratual temos que a seguradora não se
desincumbiu do ônus da prova, não demonstrou a
existência  de  patologia  prévia  a  celebração  do
contrato,  porquanto,  não  exigiu  exames  médicos
previamente à contratação, não podendo, só agora,
se  eximir do pagamento de intervenções  cirúrgicas
que  se  façam  necessárias  a  garantia  da  saúde  da
contratante. Pois, deste modo, se estaria violando aos
Princípios Constitucionais, como o da dignidade da
Pessoa  Humana  e  o  do  Não  Enriquecimento  sem
Causa,  admitir  que  a  operadora  recebesse  as
mensalidades do plano de saúde e quando acionada
a prestar assistência médica se furtasse a cumprir a
sua parte no acordo.
Exatamente  neste  sentido,  já  se  manifestou  o
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Superior Tribunal de Justiça:
PLANO  DE  SAÚDE.  OBESIDADE  MÓRBIDA.
GASTROPLASTIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-
EXISTENTE.  PRAZO  DE  CARÊNCIA.  AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO.
1.  "O  ponto  omisso  da  decisão,  sobre  o  qual  não
foram opostos embargos declaratórios, não pode ser
objeto  de  recurso  extraordinário,  por  faltar  o
requisito do prequestionamento" (Súmula 356/STF).
2.  A gastroplastia,  indicada  como  tratamento  para
obesidade mórbida, longe de ser um procedimento
estético ou mero tratamento emagrecedor, revela-se
como  cirurgia  essencial  à  sobrevida  do  segurado,
vocacionada,  ademais,  ao  tratamento  das  outras
tantas co-morbidades que acompanham a obesidade
em grau severo. Nessa hipótese, mostra-se ilegítima
a negativa do plano de saúde em cobrir as despesas
da intervenção cirúrgica.
3. Ademais, não se justifica a recusa à cobertura de
cirurgia  necessária  à  sobrevida  do  segurado,  ao
argumento  de  se  tratar  de  doença  pré-existente,
quando a administradora do plano de saúde não se
precaveu  mediante  realização  de  exames  de
admissão no plano, sobretudo no caso de obesidade
mórbida, a qual poderia ser facilmente detectada.
4. No caso, tendo sido as declarações do segurado
submetidas  à  apreciação  de  médico  credenciado
pela  recorrente,  por  ocasião  do  que  não  foi
verificada  qualquer  incorreção  na  declaração  de
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saúde  do  contratante,  deve  mesmo  a  seguradora
suportar  as  despesas  decorrentes  de  gastroplastia
indicada como tratamento de obesidade mórbida.
5.  Recurso  não  provido.  (REsp  980.326/RN,  Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em 01/03/2011, DJe 04/03/2011)-– destaquei.
De igual forma, tem se manifestado a jurisprudência
pátria:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE
ASSISTÊNCIA  À  SAÚDE.  REALIZAÇÃO  DE
CIRURGIA BARIÁTRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA.
ALEGAÇÃO  DE  DOENÇA  PREEXISTENTE.
RECUSA  INDEVIDA  DE  COBERTURA  PELA
OPERADORA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
RECURSO PROVIDO. I.  As relações jurídicas entre
as operadoras de planos de assistência à saúde e os
contratantes dos serviços são regidas pela legislação
especial e, em caráter complementar, pelo Código de
Defesa do Consumidor. II. Os planos de assistência à
saúde devem ser interpretados à luz do princípio da
universalidade  encartado  no  artigo  35-F da  Lei  nº
9.656/1998 e  dos  princípios  da  transparência,
informação e boa-fé objetiva consagrados nos artigos
4º,  caput  e  inciso  III,  e  6º,  inciso  III,  da  Lei  nº
8.078/1990. III.  De acordo com o artigo 11 da Lei nº
9.656/98,  o  prazo  de  carência  de  vinte  e  quatro
meses está adstrito à comprovação, pela operadora,
da  existência  de  doença  preexistente  e  do  seu
conhecimento  pelo  consumidor.  lV.  À  falta  de
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exames prévios, não é lícita a exclusão de cobertura
sob  o  fundamento  de  omissão  intencional  do
consumidor  acerca  de  doença  preexistente.  V.
Traduz  dano  moral  passível  de  compensação  a
angústia  e  a  aflição  causadas  pela  recusa
injustificada da operadora do plano de assistência à
saúde  em  autorizar  a  realização  de  cirurgia
necessária  ao  tratamento  médico  prescrito  ao
paciente.  VI.  O  valor  de  R$  10.000,00  compensa
adequadamente o dano moral e não desborda para o
enriquecimento injustificado. VII. Recurso conhecido
e provido.(TJDF - Rec 2012.01.1.129671-9, Ac. 790.658,
Quarta  Turma  Cível,  Rel.  Des.  James  Eduardo
Oliveira, DJDFTE 27/05/2014, Pág. 120) - negritei.
Nesse norte,  revela-se abusiva a recusa de cirurgia
necessária  à  saúde  da  segurada,  ao  argumento  de
tratar-se  de  doença  preexistente,  quando  a
administradora do plano de saúde não se precaveu
mediante  realização  de  exames  de  admissão  no
plano. Devendo, portanto, a seguradora suportar as
despesas decorrentes da Cirurgia de Catarata.

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

Assim,  com  base  nas  razões  acima  aduzidas,
mantenho  todos  os  termos  decisórios  constantes  às  fls.  142/152,  máxime  em
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decorrência do princípio do livre convencimento motivado utilizado em harmonia
com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e da doutrina especializada. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), 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 16 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador
                      Relator
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