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AGRAVO INTERNO. AÇÃO  DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER.  ASSISTÊNCIA  MULTIDISCIPLINAR  DE 
SAÚDE.  PRELIMINAR  DE  INCOMPETÊNCIA 
ACOLHIDA.  RETRATAÇÃO.  NEGATIVA  DE 
AUTORIZAÇÃO  PARA  FORNECIMENTO  DE 
MATERIAL  CIRÚRGICO.  EXCESSIVA 
DESVANTAGEM  AO  SEGURADO.  PROVIMENTO 
AO RECURSO. 

– […]  não  havendo  necessidade  de 
interpretação  dos  termos  da  negociação  coletiva, 
restrita a discussão à cobertura securitária em si – 
definida  exclusivamente  por  norma  interna  da 
companhia, não há razão para a análise de matéria 
relacionada ao direito trabalhista.

–  em  se  tratando  de  procedimento  médico 
essencial,  a cláusula restritiva do contrato acarreta 
desvantagem  excessiva ao paciente, visto que este 
celebra  o  contrato  com  o  objetivo  de  ter  alguma 
garantia contra fatos imprevisíveis, apresentando-se, 
assim,  abusiva  a  aplicabilidade  de  tal  cláusula 
contratual. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba,  por unanimidade,  PROVER O AGRAVO INTERNO,  nos termos do 
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 286.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por  Dayse Vanessa de 
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Farias  Fernandes contra  decisium de  fls.  264/268  que,  no  Agravo  de 

Instrumento  de  mesmo  número  ajuizado  pela  Petróleo  Brasileiro  S.A.  - 

PETROBRAS,  acolheu  a  preliminar  de  incompetência  absoluta  da  Justiça 

Comum em relação a matéria discutida nos autos, determinando a remessa 

dos  mesmos  para  uma  das  Varas  Trabalhistas  da  Capital,  restando 

prejudicadas as demais questões veiculadas na irresignação instrumental.

Em suas razões, aduz a Agravante que o referido benefício 

(AMS) foi instituído pela Petrobras, mediante Acordo de Trabalho Coletivo, cuja 

cópia segue às fls. 107/187, no intuito de beneficiar os funcionários da empresa 

recorrente, bem como os seus dependentes, através de rede credenciada pela 

mencionada sociedade de economia mista.

Entretanto, a Recorrente alega que o tema discutido não diz 

respeito  a  qualquer  análise  ou  execução  de  norma  de  acordo  coletivo  de 

trabalho,  trata-se,  apenas,  de  mera  negativa  de  fornecimento  de  material 

cirúrgico por  plano de saúde para seu usuário,  sendo assim, competente a 

Justiça Comum para julgá-lo.

É o relatório. 

VOTO

DA  PRELIMINAR  DE  INCOMPETÊNCIA  EM  RAZÃO  DA 
MATÉRIA

Defende a Petrobras que a AMS – Assistência Multidisciplinar 

de  Saúde  consiste  em  ajuste  de  cunho  trabalhista,  como  direito  laboral 

pactuado  em sede  de  acordo  coletivo  de  trabalho,  de  modo  que  o  direito 

especial a que se reporta a doutrina é o Direito do Trabalho, cujas questões 

são submetidas à Justiça especial Trabalhista, conforme o art. 113 e 114 da 

Constituição Federal.

De fato, o STJ tem entendido que o Programa de Assistência 

Multidisciplinar  à  Saúde  (AMS)  é  oferecido  pela  PETROBRAS  a  seus 
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empregados,  aposentados  e  pensionistas,  consoante  as  disposições 

estabelecidas  em  Convenção  Coletiva  de  Trabalho.  Sendo,  portanto, 

competente para conhecer do eventual descumprimento dessa norma o juízo 

trabalhista. Confira-se:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL. COMPETÊNCIA. PETROBRÁS. PROGRAMA 
DE ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR À SAÚDE (AMS). 
AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS COM MÉDICO 
PARTICULAR. JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Compete à 
Justiça  do  Trabalho  processar  e  julgar  ação  em  que 
associado do Programa de Assistência Multidisciplinar à 
Saúde  (AMS)  da  Petrobrás  busca  ser  ressarcido  de 
despesas feitas com médico particular. Isso porque todas 
as condições para a prestação dos serviços previstos no 
referido  programa,  inclusive  a  cobertura  de  honorários 
médicos, como no caso em tela, foram negociadas entre 
trabalhadores e empregados em convenção coletiva de 
trabalho. Precedente da Segunda Seção: CC 111.565/BA, 
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 14/11/2012, 
DJe  21/11/2012.  2.  Agravo  regimental  a  que  se  nega 
provimento.  (AgRg  no  AREsp  36.392/RJ,  Rel.  Ministro 
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
21/05/2013, DJe 27/05/2013).

CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA. 
PETROBRÁS.ASSISTÊNCIA À  SAÚDE OFERECIDO  A 
EMPREGADOS, EX-EMPREGADOS E PENSIONISTAS, 
DE  ACORDO  COM  DISPOSIÇÕES  DE  NORMA 
INTERNA DA EMPRESA E CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO.  NEGATIVA  DE  COBERTURA. 
COMPETÊNCIA DO JUÍZO TRABALHISTA. 1. Consoante 
precedentes  desta  Corte,  o  Programa  de  Assistência 
Multidisciplinar à Saúde (MAS) é oferecido pela Petrobrás 
a  seus  empregados,  aposentados  e  pensionistas 
consoante as disposições estabelecidas em Convenção 
Coletiva  de  Trabalho.  É,  portanto,  competente  para 
conhecer  do  eventual  descumprimento  dessa  norma  o 
juízo trabalhista. 2. É indiferente para esta conclusão que 
a  controvérsia  se  estabeleça  acerca  de  inclusão  de 
dependentes  (RMS  30.859/SP),  reajuste  de 
mensalidades (CC 76.953/SP) ou extensão da cobertura. 
3. JUÍZO DA 18A VARA DO TRABALHO DE SALVADOR - 
BA, ora suscitante, para processar e julgar a causa. (CC 
111.565/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA 
SEÇÃO, julgado em 14/11/2012, DJe 21/11/2012).

Entretanto, concedida a AMS aos trabalhadores e aposentados 

da PETROBRÁS por  meio de negociação coletiva de trabalho,  não há que 

afastar a competência da Justiça Comum quando a causa de pedir e o pleito 

digam respeito somente à cobertura do plano – no caso, o fornecimento de um 
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material cirúrgico específico – sendo desnecessária qualquer interpretação do 

acordo coletivo de trabalho ou análise sob o enfoque do Direito Trabalhista.

A  definição  da  competência  depende,  assim,  das 

especificidades da causa de pedir e do pedido, de modo que estando o pleito 

relacionado ao direito do benefício trabalhista, ou ainda, à discussão sobre a 

interpretação dos termos da negociação coletiva, não poderá a Justiça Comum 

apreciar a lide, sob pena de usurpação. 

É o que se extrai do RMS 30859/SP, da Terceira Turma do STJ, 

em ação  que  tinha  como Parte  a  PETROBRÁS e  como objeto  o  direito  a 

inclusão de menor sob a guarda de beneficiário do AMS no plano - essa, sim, 

matéria  tratada no acordo coletivo -,  como se vê do voto da Minª.  NANCY 

ANDRIGHI:

PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM 
E JUSTIÇA DO TRABALHO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE OFERECIDO EM SISTEMA DE AUTOGESTÃO E
REGULADO POR ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. 
INCLUSÃO DE MENOR SOB GUARDA. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA LABORAL. 1.  É da Justiça do Trabalho a 
competência para processar e julgar ação que discute a 
inclusão de menor sob guarda como beneficiário de plano 
de assistência à saúde oferecido por companhia estatal 
em sistema de autogestão e regulado por acordo coletivo 
de trabalho. 2. A interpretação de cláusulas de convenção 
ou acordo coletivo de trabalho sempre foi de competência 
da  Justiça  Laboral,  mesmo  antes  da  EC  nº  45/04, 
encontrando  disciplina  no  art.  1º  da  Lei  nº  8.984/95. 
Precedentes.  3.  Não há sentido  em subtrair  da  Justiça 
Laboral  a  apreciação  de  questões  que  se  mostrem 
intimamente ligadas à relação de trabalho, sob pena de 
se contrariar a própria lógica do sistema de distribuição 
de  competência  adotado  pelo  ordenamento  jurídico 
pátrio.  4.  Recurso ordinário em mandado de segurança 
provido.  (RMS  30859/SP,  Rel.  Ministra  NANCY 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2010, 
DJe 22/11/2010)

Do corpo do julgado se extrai:

“[...] A definição da competência para a causa tem de ser 
feita tendo em vista a lide, que é composta, inicialmente, 
pelo  pedido  e  causa  de  pedir  formulados  na  inicial,  e 
completada pela resistência da parte contrária,  ou seja, 
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pelos fatos e argumentos contidos na contestação. Se há 
alegação de  que o  próprio  acordo coletivo  de  trabalho 
veda a inclusão na AMS de menor sob guarda que não 
esteja  em  processo  de  adoção,  o  processo  deve  ser 
dirimido  pela  Justiça  do  Trabalho,  a  quem  compete 
interpretar  e  aplicar  corretamente  as  disposições 
constantes  dessas  negociações  coletivas.  Realmente, 
não  há  sentido  em  subtrair  da  Justiça  Laboral  a 
apreciação  de  questões  que  se  mostrem  intimamente 
ligadas à relação de trabalho, sob pena de contrariar a 
própria lógica do sistema de distribuição de competência 
adotado pelo ordenamento jurídico pátrio. Ademais, é no 
mínimo  coerente  que  se  confira  a  resolução  de  uma 
determinada  controvérsia  a  um  juízo  especializado  na 
matéria. [...]” 

Vale  dizer,  não  havendo  necessidade  de  interpretação  dos 

termos da negociação coletiva, restrita a discussão à cobertura securitária em 

si – definida exclusivamente por norma interna da companhia, não há razão 

para a análise de matéria relacionada ao direito trabalhista.

A resistência,  na  espécie,  limita-se  ao  fornecimento  de  um 

material cirúrgico específico para a beneficiário da AMS, cuja negativa se deu 

exclusivamente  neste  ponto.  A relação  nessas  hipóteses,  em  que  não  há 

insurgência quanto  aos termos do acordo coletivo de trabalho,  não é entre 

empregador e empregado, mas entre beneficiário e mantenedora do plano, no 

que mister firmar a competência da Justiça Estadual.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A Autora  é  portadora  de  hérnia  de  disco  lombar  em L4-L5, 

evoluindo  com  lombalgia  intensa  e  incapacitante,  sem  melhoras  com  o 

tratamento conservador, mesmo com fisioterapia e analgesia intensa por mais 

de  08  (oito)  semanas  de  tratamento  conservador,  tendo  indicação  de 

intervenção cirúrgica tipo “discectomia percutânea com Disc-FX“. Ademais, os 

relatórios  médicos  (fls.51/57)  indicam  que  a  intervenção  é  considerada 

essencial tendo em vista a ineficácia com tratamento regular.

Em suas razões, mesmo que a empresa Agravada alegue que 
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não há relação de consumo entre as partes, já que oferece o programa de 

saúde de forma gratuita, a Assistência Multidisciplinar de Saúde - AMS, ainda 

que  não seja  pessoa  jurídica  e/ou instituição,  coloca  à  disposição de seus 

beneficiários serviços de atendimento médico-hospitalar.

Destarte,  a  relação  discutida  no  presente  processo  é 

eminentemente consumerista, nos termos do art. 3º do Código de Defesa do 

Consumidor, envolvendo prestação de serviços de assistência médica:

Art.  3°  Fornecedor  é  toda  pessoa  física  ou  jurídica, 
pública ou privada, nacional ou estrangeira,  bem como 
os  entes  despersonalizados,  que  desenvolvem 
atividade de produção,  montagem,  criação,  construção, 
transformação,  importação,  exportação,  distribuição  ou 
comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material 
ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado 
de  consumo,  mediante  remuneração,  inclusive  as  de 
natureza  bancária,  financeira,  de  crédito  e  securitária, 
salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

É essencial elucidar que os planos de saúde apresentam uma 

função social que é a garantia da prestação de serviços médicos e hospitalares 

aos segurados, em virtude de qualquer evento futuro e incerto.

A priori,  a  não  cobertura  de  um  procedimento  essencial  ao 

tratamento da moléstia do segurado afronta a finalidade básica do contrato, 

uma vez que o seu fim é garantir a prestação de serviços médicos ao usuário.

É válido ressaltar, ainda, que, em se tratando de procedimento 

médico  essencial,  a  cláusula  restritiva  do  contrato  acarreta  desvantagem 

excessiva ao paciente, visto que este celebra o contrato com o objetivo de ter  

alguma garantia contra fatos imprevisíveis, apresentando-se, assim, abusiva a 

aplicabilidade de tal cláusula contratual. 

No caso em tela é cabível a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor,  que,  como  se  sabe,  indica  a  posição  de  vulnerabilidade  do 
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consumidor na relação de consumo (art. 4º, II do CDC). Assim, há incidência do 

art. 47 do referido diploma legal, que determina a interpretação das cláusulas 

contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Sendo  assim,  é  evidente  que,  ao  aderir  a  um  Plano  de 

Assistência  Médica,  o  consumidor  tem a  legítima  expectativa  de  que,  caso 

venha a ser acometido de alguma enfermidade, a empresa contratada arcará 

com todos os custos necessários ao restabelecimento de sua saúde da melhor 

e mais rápida maneira, o que no presente caso não ocorreu.

Resta,  portanto,  devidamente  comprovada a  violação do art. 

51, inc. IV, do CDC, o qual estabelece que: 

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 sejam incompatíveis  com a boa-fé ou a 
eqüidade;

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pronuncia-se 

no mesmo sentido, senão vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL. 
CIVIL E  PROCESSUALCIVIL.  PLANO DE SAÚDE.  LEI 
DEINTRODUÇÃO  AO  CÓDIGO  CIVIL.  NATUREZA 
CONSTITUCIONAL.  ANÁLISE  VEDADA EM  SEDE  DE 
RECURSO  ESPECIAL.  INCIDÊNCIA  DO  CDC. 
COBERTURA  POR  PLANO  DE  SAÚDE.  PRÓTESE 
INDISPENSÁVEL  AO  SUCESSO  DA  CIRURGIA  . 
FUNDAMENTOS  DO  NOVO  RECURSO 
INSUFICIENTES  PARA  REFORMAR  A  DECISÃO 
AGRAVADA. 1. Não apresentação pela parte agravante 
de  argumentos  novos  capazes  de  infirmar  os 
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 2. É 
firme  nesta  corte  superior  o  entendimento  quanto  à 
aplicação  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  aos 
contratos  de  plano  de  saúde  (súmula  n.  469/STJ).  3. 
"afigura-se desinfluente a discussão acerca da aplicação 
das
disposições contidas na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de 
as  cláusulas  contratuais  serem  analisadas  em 
conformidade com as disposições contidas no Código de 
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Defesa do Consumidor. " (agrg no aresp 273.368/sc, Rel. 
Ministro raul Araújo, quarta turma, julgado em 21/02/2013, 
dje  de  22/03/2013).  4.  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. 5. 
Agravo  regimental  desprovido.  (STJ;  AgRg-REsp 
1.300.825;  Proc.  2012/0008112-3;  SP;  Terceira  Turma; 
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 28/02/2014)

E: 

AGRAVO  REGIMENTAL.  PLANO  DE  SAÚDE. 
PROIBIÇÃO DO FORNECIMENTO DE PRÓTESE PARA 
CIRURGIA DE  JOELHO.  FUNDAMENTO  INATACADO. 
SÚMULA  STF/283.  CLÁUSULA  ABUSIVA. 
CARACTERIZAÇÃO.  1.-  Analisando  o  contrato  firmado 
entre  as  partes,  concluiu  o  Tribunal  de  origem  pela 
abusividade da cláusula que excluía de cobertura o uso 
de  prótese,  considerada  essencial  ao  procedimento 
clínico realizado, por violação do artigo 51, IV, do Código 
de  Defesa  do  Consumidor.  2.-  Esse  fundamento, 
suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado, 
não foi  impugnado nas razões do especial,  atraindo,  à 
hipótese,  a  aplicação  da  Súmula  nº  283  do  Supremo 
Tribunal  Federal.  3.  Ademais,  segundo  o  entendimento 
deste Tribunal, "se a colocação de próteses é necessária 
para o tratamento cirúrgico autorizado pela seguradora, é 
abusiva a cláusula que prevê sua exclusão da cobertura. 
"  (RESP  811.867/SP,  Rel.  Min.  SIDNEI  BENETI, 
TERCEIRA TURMA, DJe 22.4.10). 4.- Agravo Regimental 
improvido.  (STJ;  AgRg-AREsp  259.570;  Proc. 
2012/0245357-7;  MG;  Terceira  Turma;  Rel.  Min.  Sidnei 
Beneti; Julg. 11/12/2012; DJE 04/02/2013)

Dessa  forma,  agiu  acertadamente  o  magistrado  primevo, 

quando deferiu a liminar de fls. 241/242, determinando a realização da cirurgia, 

pois imprescindível ao restabelecimento da saúde da Agravante.

PROVEJO,  pois,  o  Agravo  Interno  ora  examinado,  para 

reformar a Decisão Monocrática de fls. 264/268.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
José Ricardo Porto, presidente em exercício.  Participaram do julgamento, além 
do Relator,  Excelentíssimo Senhor Desembargador  Leandro dos Santos,  a 
Excelentíssima Senhora Dra. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada para 
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substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque) e o Excelentíssimo 
Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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