
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO  
Agravo Interno na Apelação Cível nº 0006469-89.2010.815.0011
Origem : 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho 
Agravante   : CASSI - Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil 
Advogado : Nildeval Chianca Rodrigues Júnior
Agravado : Antônio Ronaldo Pereira Marques
Advogado : José Dinart Freire de Lima

AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  APELAÇÃO  DO
PLANO  DE  SAÚDE.  SEGUIMENTO  NEGADO.
INSURREIÇÃO.  REITERAÇÃO  DOS
ARGUMENTOS  SUSCITADOS  NO  PREDITO
RECLAMO. PONTOS  DEVIDAMENTE
ENFRENTADOS.  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  não  demonstram  o
desacerto do pronunciamento impugnado.

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.  251/269, interposto
por  CASSI  -  Caixa  de  Assistência  dos  Funcionários  do  Banco  do  Brasil contra
decisão  monocrática,  fls.  239/249,  proferida  pelo  então  relator,  Juiz  de  Direito
convocado Gustavo Leite Urquiza que, nos autos da Ação de Reparação por Danos
Morais  e  Materiais  proposta por  Antônio  Ronaldo  Pereira  Marques,  negou
seguimento à Apelação forcejada pela nominada recorrente.

Reiterando  os  termos  apelatórios,  a  recorrente,  em
suas  razões,  sustenta  a  reforma  da  decisão  combalida,  carreando,  em  suma,  as
seguintes  sublevações:  a  impossibilidade  de  ressarcir  despesas  que  refogem  a
cobertura do plano, como por exemplo, hotel, internet, telefone, bebida alcoólica, etc;
a ausência de urgência e emergência no tratamento do requerente, devendo existir,
nos moldes da Lei  nº  9.656/98,  o  caráter  eletivo;  a  inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor, bem como a limitação na utilização da Lei nº 9.656/98, ao
caso dos autos, submetido a modalidade de autogestão; a falta de comprovação dos
danos morais  e  materiais  alegados pela parte  recorrida;  a  ocorrência  de eventual
prejuízo  aos  demais  participantes  do  plano,  afrontando  o  art.  5º,   XVII,  da
Constituição  Federal;  o  desequilíbrio  atuarial.  Ademais,  pugnou  pelo
prequestionamento da matéria.

É o RELATÓRIO.
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VOTO

Como  é  cediço,  qualquer  decisão  proferida  pelo
relator  pode  ser  revista  por  órgão  de  maior  envergadura,  assim  definido  pelas
normas  regimentais  de  cada  tribunal,  porquanto,  nada  obstante,  em  algumas
situações,  a  delegação  de  atribuições  ao  membro  da  corte  seja  necessária  à
racionalização  da  atividade  jurisdicional,  a  competência  para  julgamento  é,  em
última análise, do colegiado.

Logo,  o  agravo  interno  apresenta-se  como  essa
modalidade  de  insurgência,  cabível  contra  decisão  interlocutória,  terminativa  ou
definitiva,  proferida  solitariamente  pelo  relator,  a  qual  permite  seja  integrada  a
competência  do  colegiado,  através  de  nova  suscitação  de  seu  pronunciamento  a
respeito  do  caso, mas  desde  que  preenchidos  os  requisitos  legais,  inobservando,
registre-se, pelo presente reclamo.

Alexandre Freitas Câmara assevera sobre o tema:

(...) O art. 557 do CPC autoriza o relator a proferir
julgamento  de  mérito  do  recurso,  a  ele  negando
provimento liminarmente, toda vez que o mesmo
seja manifestamente improcedente, prejudicado ou
contrário à súmula ou à jurisprudência dominante
do  respectivo  tribunal  ou  de  tribunal  superior.
Permite-se,  pois,  ao  relator  que  profira  decisão
negativa  de  mérito  no  recurso,  toda  vez  que  o
mesmo seja manifestamente improcedente, isto é,
quando  se  tratar  de  recurso  a  que,  muito
provavelmente, o órgão colegiado competente para
apreciá-lo  negaria  provimento.”  (In.  Lições  de
Direito Processual Civil, Vol. II, 8ª edição, p. 142).
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Então, através desta pretensão recursal, visa a CASSI
- Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil desconstituir a decisão
monocrática  desta  relatoria,  fls.  239/249,  proferida  pelo  então  Juiz  de  Direito
convocado  Gustavo  Leite  Urquiza,  a  qual  não  anuiu  ao  pedido  formulado  nas
razões recursais da agravante, conquanto a sua aspiração se coloca em rota de colisão
com os julgamentos deste Sodalício, no tocante à reparação de danos em desfavor
dos planos de saúde.  

Dessa  forma,  sem  grande  esforço,  a petição
apresentada às fls. 251/269, cuidou, tão somente, de reiterar as justificativas lançadas
no  apelatório  de  fls.  192/216,  com o cuidado,  ressalte-se,  de  alterar  a  ordem dos
pontos a serem enfrentados. No entanto, a similitude na argumentação é patente, e,
para  que  não  remanesça  qualquer  dúvida  a  respeito,  basta  promover  o
enfrentamento das peças em referência. 

A título de esclarecimento,  cumpre acrescentar não
ser encargo do julgador manifestar-se sobre todos os fundamentos legais apontados
pelos  litigantes,  ou  como  pretendem  as  partes,  afinal,  basta  ao  magistrado  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, das bases legais as quais dão
suporte a sua decisão.

Nesse viés:

APELAÇÃO  CÍVEL.  OMISSÃO  NÃO
CONSTATADA.  PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Nos termos do
artigo 535 do Código de Processo Civil,  podem ser
opostos  embargos  de  declaração  quando  houver
obscuridade, contradição ou omissão na sentença ou
no  acórdão,  não  sendo  viável  tal  modalidade  de
recurso  com  a  finalidade  de  rediscutir  os
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fundamentos contidos no ato. 2. Ainda que para fins
de prequestionamento, os embargos de declaração só
podem ser admitidos se detectado na decisão algum
dos vícios enumerados no  artigo 535 do Código de
Processo  Civil.  3.  O  julgador  não  é  obrigado  a
analisar  detidamente  a  matéria  frente  aos
dispositivos  legais  apontados  pelas  partes  em
defesa,  sendo  suficiente  que  o  acórdão  apresente
com nitidez os motivos pelos quais não acolheu as
razões  recursais. 3.  Embargos  de  declaração  não
providos.  Unânime.  (TJDF;  Rec  2013.01.1.134541-0;
Ac. 752.068; Segunda Turma Cível; Relª Desª Fátima
Rafael; DJDFTE 27/01/2014; Pág. 83) - negritei.

Por  tais  motivos,  ratifico  os  termos  exarados  na
decisão combatida de fls. 239/249, seja referente à autogestão: 

(…)  De  início,  ressalto  que  apesar  de  atuar  na
modalidade  de  autogestão,  destinada
exclusivamente  a  empregados  ativos,  aposentados,
pensionistas,  e  ex-empregados,  bem  como,  seus
respectivos  grupos familiares,  limitados ao  terceiro
grau  de  parentesco  -,  não  o  isenta  de  atender  às
disposições  insertas  na  Lei  dos  Planos  e  Seguros
Privados de Saúde.
Eis a redação do art. 1º da Lei nº 9.656/98:
Art.  1º Submetem-se  às  disposições  desta  Lei as
pessoas  jurídicas  de  direito  privado  que  operam
planos  de  assistência  à  saúde,  sem  prejuízo  do
cumprimento da legislação específica que rege a sua
atividade,  adotando-se,  para  fins  de  aplicação  das
normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: 
I - Plano Privado de Assistência à Saúde: (...)
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II  -  Operadora  de  Plano  de  Assistência  à  Saúde:
pessoa  jurídica  constituída  sob  a  modalidade  de
sociedade  civil  ou  comercial,  cooperativa,  ou
entidade de autogestão, que opere produto, serviço
ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; 
III - Carteira: 
(...)
§2º  -  Incluem-se  na  abrangência  desta  Lei  as
cooperativas que operem os produtos de que tratam
o  inciso  I  e  o  §  1o  deste  artigo,  bem  assim  as
entidades  ou  empresas  que  mantêm  sistemas  de
assistência à saúde, pela modalidade de autogestão
ou de administração. 
Ainda,  sujeitando-se ao diploma consumerista,  nos
ditames do art. 47, cuja transcrição não se dispensa:
Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas
de maneira mais favorável ao consumidor.

Ou, ao mérito propriamente dito:

Desta  feita,  a  presente  demanda  cuida  de  típica
relação  de  consumo,  consubstanciada  na  prestação
de serviços pela promovida, o paciente que, ante o
contrato firmado, espera dele o atendimento de suas
legítimas expectativas.
Como é cediço, aquele que se associa a um plano de
assistência  médico-hospitalar  tem  a  legítima
promessa de ver a operadora do  aludido plano arcar
com todos os custos necessários ao restabelecimento
de sua saúde, na hipótese de vir a ser acometido de
alguma  enfermidade,  independente  da  gravidade,
sendo inadequada qualquer tentativa de eximir essa
responsabilidade.
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Nessa premissa, é importante afirmar que o direito à
vida é bem supremo garantido pela Carta Política de
1988 e, mesmo não se encontrando ali escrito, sê-lo-ia
pelo próprio direito natural inerente ao ser humano.
Com  efeito,  não  se  mostra  razoável  a  negativa  de
pagar  pelo  procedimento  requerido,  sendo  certo
dizer  que  tal  situação  configura  dano  moral,
necessitando de indenização também quanto a este
aspecto.

Inclusive, na condenação dos danos:

Por essas razões,  creio pertinente à condenação em
dano moral, sendo este fato incontroverso.
No  tocante  ao  arbitramento  do  quantum
extrapatrimonial,  convém esclarecer que os critérios
utilizados  para  a  fixação  da  verba  compensatória
moral  devem  estar  de  acordo  com  a  melhor
orientação  doutrinária  e  jurisprudencial  versando
sobre  a  matéria  sub  examine,  consoante  a  qual
incumbe  ao  Magistrado  arbitrar,  observando  as
peculiaridades  do  caso  concreto,  bem  como  as
condições  financeiras  do  agente  e  a  situação  da
vítima,  de  modo  que  não  se  torne  fonte  de
enriquecimento,  tampouco  que  seja  inexpressivo  a
ponto de não atender aos fins a que se propõe. 
Sendo assim, no intuito de se perquirir  o valor do
dano  moral  é  necessário  levar  em  consideração  as
condições financeiras dos envolvidos, a fim de que
não se transponham os limites dos bons princípios e
da  igualdade  que  regem  as  relações  de  direito,
evitando,  por conseguinte,  um prêmio indevido ao
ofendido,  indo  muito  além  da  recompensa  ao
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desconforto,  ao  desagrado,  aos  efeitos  do  gravame
suportado.
Frente às considerações  acima explanadas,  entendo
que a verba indenizatória moral de R$ 5.000,00 (cinco
mil  reais),  fixada  em  primeiro  grau,  deve  ser
mantida.
Nessa linha de raciocínio, afigura-se que a operadora
do  respectivo  plano  de  saúde  deve  ser
responsabilizada quando não atende ao fornecimento
do necessário à realização de procedimento médico,
ainda  mais  quando  a  situação  requer  atenção
imediata,  decorrente  das  circunstâncias
eventualmente presentes na hipótese.
Quanto ao dano material, melhor sorte não a assiste,
mormente quando sedimentado na afirmativa de que
as  despesas  com hotel,  internet,  telefone e  bebidas
alcoólicas, estariam excluídas da cobertura.
Ora,  bem se sabe que o critério para o ressarcimento
do dano  material  repousa no  art.  1059,  do Código
Civil, o qual compreende o dano emergente e o lucro
cessante.  O  dano  emergente  é  entendido  como  o
efetivo  prejuízo,  a  diminuição  patrimonial  sofrida
pela  vítima,  representa  a  diferença  entre  o
patrimônio  que  esta  tinha  antes  e  depois  do  ato
ilícito. Já o lucro cessante corresponde à perda de um
ganho  objetivamente  previsto.  Sem  maiores
delongas,  não  há  prova  da  ocorrência  de  ambos,
requisito,  como já  se  disse,  indispensável  para  sua
compensação. 
O certo é que, ao proferir sua decisão, o magistrado
só  determinou  a  reparação  das  despesas
devidamente constatadas, a saber: 56, 64/66 e 68, isto
é,  passagens  aéreas  e  hospedagem  no  período  de

Agravo Interno na Apelação Cível nº 006469-89.2010.815.0011                                                                                                                                                    8



25/10/2009 a 27/10/2009. 

Logo,  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.

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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