
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE  DO  DESEMBARGADOR  JOÃO  ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0048839-93.2011.815.2001
ORIGEM         : 6ª Vara Cível da Capital
RELATOR       : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
AGRAVANTE: Unimed João Pessoa - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
                           (Adv. Felipe Ribeiro Coutinho e outros)
AGRAVADO  : Renato Guimarães Almeida   (Adv. Priscila Coutinho Ferreira)

AGRAVO  INTERNO  NA  APELAÇÃO.  PLANO  DE  SAÚDE.
CONTRATO  NÃO  REGULAMENTADO.  COBERTURA  DE
EXAME. RESTRIÇÃO CONTRATUAL. DOENÇA COBERTA PELO
CONTRATO.  IMPOSSIBLIDADE  DE  VETAR  O  EXAME
NECESSÁRIO  PARA  TRATAMENTO  DO  MAL.  CLÁUSULA
ABUSIVA. INFRAÇÃO AO CDC. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA  PESSOA HUMANA.
DECISÃO  ASSENTADA  EM  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, o plano de saúde pode
fixar as doenças que não estão cobertas pelo contrato, mas é ilegal
impor restrições ao tratamento e exames para a cura de cada uma
delas.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos,  em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 190.

Relatório.

Trata-se  de  agravo  interno  impugnando  decisão  monocrática  que
negou  seguimento  à  apelação  interposta  pela  Unimed  João  Pessoa  -  Cooperativa  de
Trabalho  Médico,  ora  recorrente,  contra  sentença  que  julgou  procedente  o  pedido
formulado nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais promovida por Renato Guimarães Almeida.



Na  sentença,  o  magistrado  declarou  a  ilegalidade  da  negativa  de
cobertura e, confirmando a liminar, condenou a ré a autorizar a realização de ressonância
magnética.  No mais,  entendeu restar caracterizada a responsabilidade civil  da Unimed,
condenando-a a pagar indenização ao autor no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Examinando os autos, entendeu-se, na esteira de decisões do STJ, que
é lícito ao plano de saúde estabelecer as doenças cobertas pela avença, não sendo lícita a
mesma  previsão  quanto  ao  tratamento  utilizado  para  a  cura  de  cada  um  dos  males.
Registrou-se,  ainda,  a  ocorrência  do  dano  moral,  em  face  da  recusa  injustificada  da
operadora do plano de saúde.

Inconformada, a recorrente alega que a decisão não encontra amparo
na jurisprudência desta Corte, bem assim que o contrato não possui cobertura específica
para o exame pretendido.

Defende  não  ser  possível  responder  por  riscos  não  assumidos  no
contrato, sendo lícito limitar a cobertura, sob pena de quebrar o equilíbrio do contrato. Ao
final, pede o provimento do recurso, a fim de dar trânsito à apelação.

É o relatório. 

VOTO

Conforme indicado, resta patente a relação consumerista decorrente
do contrato de plano de assistência à saúde firmada entre os litigantes, sendo, portanto, de
incidência obrigatória os dispositivos versados no Código de Defesa do Consumidor, Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990.

Destarte, urge destacar que basta um estudo, ainda que perfunctório,
do diploma legal  infra, para se chegar à conclusão de que o contrato deve ser estipulado
conforme os princípios  da boa-fé  e  probidade1,  objetivando-se,  sempre,  a  satisfação do
consumidor  e  o  atendimento  de  sua  saúde,  segurança  e  outros  valores  considerados
inerentes à dignidade humana.

Em  virtude  disto,  o  CDC  cria  mecanismos  de  proteção  ao  polo
hipossuficiente da relação consumerista, a fim de equipará-lo ao fornecedor de bens ou
serviços, estabelecendo, para tanto, entre outros: a interpretação mais favorável ao cliente 2 e
a nulidade das cláusulas abusivas3.

Com escopo em tal intelecto, analisando-se o instrumento contratual
vergastado  sob  a  ótica  jurídica  implantada  pelo  Código  de  Defesa  do  Consumidor,
depreendem-se afrontas à ordem jurídica, exigindo, portanto, a devida retificação.

1 Artigo 422, do Código Civil de 2002, Lei 10.406/02.
2 Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
3 Artigo 51, do Código de Defesa do Consumidor.



Ora, não é razoável que, por anos, aquele que tenha cumprido em dia
com suas  obrigações,  objetivando  uma  assistência  médico-hospitalar  digna,  tenha  seus
direitos restringidos e suas expectativas frustradas, tornando-se impraticável o objeto do
contrato em virtude de cláusula inserta, sendo esta, com efeito, manifestamente abusiva,
justamente no momento que mais necessita.

Noutro prisma, é importante afirmar que o direito à vida digna é bem
supremo garantido pela Carta Política de 1988 e, mesmo que não estivesse ali escrito, sê-lo-
ia pelo próprio direito natural inerente ao ser humano.

O  contrato,  como  entabulado,  encontra  óbice  no  próprio  texto
constitucional e no princípio da dignidade da pessoa humana, erigido como fundamental
pela Lex Fundamentalis.

O reconhecimento da fundamentalidade desse princípio impõe uma
nova postura dos operadores do direito que devem, na aplicação das normas, assegurar a
vida humana de forma integral e prioritária.

Assim,  no  confronto  das  disposições  constitucionais  e  de  ordem
infraconstitucional  que o caso concreto suscita,  devem prevalecer aquelas que erigem a
saúde  como  direito  humano  fundamental,  no  sentido  de  fazer  valer  a  decisão  que
determinou que a  ré  proceda à  cobertura  do exame de ressonância  magnética do qual
necessita o recorrido.

É incontroverso que as partes celebraram contrato de plano de saúde,
sendo  o  promovente/apelado  portador  de  “Lesão  de  Menisco”,  tendo-lhe  sido
recomendada a realização do exame, para fins de condução do tratamento adequado.

Conforme têm entendido nossos  Tribunais,  o  objetivo  precípuo da
assistência médica contratada é o de restabelecer a saúde do paciente através dos meios
técnicos  existentes  que  forem  necessários,  não  devendo  prevalecer,  portanto,  limitação
contratual alguma que impeça a prestação do serviço médico-hospitalar com a utilização
da  tecnologia  existente  no  mercado,  mormente  em se  tratando o  contrato  firmado,  de
contrato de adesão, em que as cláusulas são pré-determinadas. 

De  outro  lado,  observe-se  que  o  contrato  prevê  cobertura  na
especialidade  para  tratamento  do  mal  que  aflige  o  recorrido  (Cláusula  08:  XXIX  –
Ortopedia; XXXVII – Reumatologia, XXXIX – Traumatologia). Sobre o tema, confira-se o
entendimento do STJ:

“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o plano de
saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o
tipo  de  tratamento  utilizado  para  a  cura  de  cada  uma  delas.  3.-



Agravo Regimental improvido”.4 

“Delineado  pelas  instâncias  de  origem  que  o  contrato  celebrado
entre  as  partes previa a  cobertura  para a  doença que acometia  o
autor,  é  abusiva  a  negativa  da  operadora  do  plano  de  saúde  de
utilização  da  técnica  mais  moderna  disponível  no  hospital
credenciado pelo convênio e  indicada pelo médico que assiste  o
paciente”.5

“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. Precedentes”.6

Isto  posto,  impossível  acolher  a  pretensão  recursal,  até  porque  a
decisão está  assentada em jurisprudência  pacífica  e  recente  da  Corte  Superior.  Embora
defenda o contrário, a agravante limitou-se a juntar 1 (um) precedente daquela Corte, com
mais  de  10  (dez)  anos  de  julgado,  o  que  considero  insuficiente  para  demonstrar  suas
alegações. Expostas estas razões, nego provimento ao recurso. É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu,  por unanimidade, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Excelentíssimo Dr. Miguel de
Britto  Lyra  Filho   (Juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  João  Alves  da  Silva),  o
Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Excelentíssimo Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente  o  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, em 16 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 18 de setembro de 2014.

       Miguel de Britto Lyra Filho
        Juiz Convocado

4 STJ - AgRg no AREsp 450270/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 17/03/2014
5 STJ - REsp 1320805/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 17/12/2013
6 STJ - AgRg no AgRg no AREsp 90.117/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe

20/09/2013


