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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO 
COLETIVA DE CONSUMO. SUSPENSÃO DA 
ALTERAÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL 
DENOMINADA “CONDIÇÕES DA COBERTURA DE 
REMISSÃO POR MORTE- COBERTURA DE 
REMISSÃO POR MORTE DO SEGURADO TITULAR. 
CONCESSÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO 
DA LIMINAR. Razoável a fixação de prazo para o 
cumprimento da determinação judicial, tendo em vista 
o elevado número de segurados garantidos pela 
ordem, demandando volumosos trâmites 
administrativos necessários ao seu atendimento, 
considerando a necessidade de confecção de 
correspondência e novos documentos de cobrança 
que contenham os dados definidos na decisão 
agravada.  
MULTA DIÁRIA. É possível a fixação de multa diária 
caso descumprida a decisão judicial, forte no que 
dispõe o art. 461, § 4º e § 5º, do CPC, observada a 
redação da Lei n.º 8.952/94, que autoriza a 
estipulação multa nos casos de antecipação de tutela. 
DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Configurada a 
abusividade da cláusula que prevê a cobertura de 
remissão por morte do segurado, na medida em que 
se mostra manifestamente excessiva em desfavor do 
consumidor, deve ser mantida a antecipação de tutela 
concedida. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE 
PROVIDO. 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 
 

SEXTA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70037863859 
 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

BRADESCO SAUDE S.A.  
 

AGRAVANTE 

MINISTERIO PUBLICO  
 

AGRAVADO 

 

A CÓR DÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Acordam os Desembargadores integrantes da Sexta Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar parcial 

provimento ao recurso. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE) E DES. 

NEY WIEDEMANN NETO. 

Porto Alegre, 28 de abril de 2011. 

 
 

DES. ARTUR ARNILDO LUDWIG,  
Relator. 

 

R E L AT ÓRI O  

DES. ARTUR ARNILDO LUDWIG (RELATOR) 

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO 

SAÚDE S/A em face da decisão das fls. 286-289 que, nos autos da ação 

coletiva de consumo proposta pelo Ministério Público, assim decidiu: 

III-DIANTE DO EXPOSTO, defiro os pedidos de 
antecipação de tutela formulados pelo MINISTÉRIO 
PÚBLICO, contra BRADESCO SAÚDE S/A, para: 

1-DETERMINAR a suspensão da alteração contratual 
unilateral efetivada pela requerida, denominada 
“CONDIÇÕES DA COBERTURA DE REMISSÃO POR 
MORTE – 1) cobertura de remissão por morte do 
segurado titular”, revigorando os termos originalmente 
contratados; 

2- FIXAR a multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
atualizada pelo IGPM, para cada hipótese de 
comprovado descumprimento da obrigação de fazer 
prevista no item anterior; 

3- DEFIRO a inversão do ônus da prova nos termos 
requeridos na inicial. 

4- EXPEÇA-SE o edital previsto no art. 94 do CDC. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Em preliminar, alega a parte agravante que não se conforma 

com a imediata incidência da multa, invocando a necessidade de concessão 

de prazo razoável para cumprimento da liminar. Sustenta que o elevado 

número de segurados garantidos pela ordem, demandando volumosos 

trâmites administrativos necessário ao seu atendimento, mormente 

considerando a necessidade de confecção de correspondência e novos 

documentos de cobrança que contenham os dados definidos pelo Julgador a 

quo, providência que implica em alterações trabalhosa no sistema de 

informatização computadorizado da seguradora. Assim, considerando a 

elevada penalidade cominada para cada eventual descumprimento (R$ 

100.000,00), tem-se como razoável a fixação de um prazo 15 (quinze) dias 

úteis, para que possa atender a determinação do Julgador a quo. 

Ainda, afirma que não cabe a imposição de multa diária no 

patamar exagerado e desproporcional fixado R$ 100.000,00 por 

descumprimento, sem que o ato de descumprimento da determinação tenha 

sido praticado ou sequer indício exista de que tal possa ocorrer. 

No mérito, aduz que as apólices, objeto desta demanda, 

restaram firmadas dentro da legalidade, as quais livremente aderiram os 

segurados titulares. Esclarece que, embora conste na inicial a afirmação de 

que teria alterado unilateralmente os termos das condições gerais da 

apólice, especialmente aquela que estabelece a Condição de remissão sem 

anuência dos segurados, não procede, eis que a anuência dos segurados às 

novas condições gerais se deu, exatamente, no momento do pagamento do 

carnê, o que significou a aceitação irrestrita do novo contrato firmado com a 

Bradesco Saúde S/A. Ainda, afirma que, no caso de falecimento do 

segurado titular, a apólice considera-se extinta para todos os fins de direito 

mantendo-se ativa somente pelo período de cobertura de remissão. 

Postula a reforma da decisão agravada, com a concessão do 

efeito suspensivo. Alternativamente, requer a concessão de prazo de 15 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

(quinze) dias úteis, para o cumprimento do determinado na decisão 

agravada, afastando ou, na pior das hipóteses, reduzindo a penalidade 

cominada. 

Deferido o pedido de efeito suspensivo. 

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 

318-321). 

Vieram-me os autos conclusos para julgamento. 

É o relatório. 

V O TO S  

DES. ARTUR ARNILDO LUDWIG (RELATOR) 

Inicialmente, conheço do recurso, uma vez que presentes os 

pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. 

In casu, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que 

deferiu a antecipação de tutela consistente em determinar a “suspensão da 

alteração contratual efetivada pela requerida, denominada condições da 

cobertura por remissão por morte”, fixando ainda multa diária de R$ 

100.000,00 em caso de descumprimento, em Ação Coletiva de Consumo 

ajuizada pelo Ministério Público. 

A recorrente traz a síntese dos fatos, informando que a 

presente ação coletiva teve origem após reclamação da Sra. Bajla Mondrzak 

referindo a reclamante que seu falecido esposo, ainda no ano de 1977, 

contratou plano de saúde com a Golden Cross, que, posteriormente, restou 

substituído pelo Bradesco Seguros. Disse ainda, que em junho de 2008 

recebeu uma carta da agravante informando quanto à extinção da apólice. 

Assevera que a extinção do contrato mantido anteriormente 

entre seu falecido marido e a Golden Cross tinha como objetivo forçá-la e a 

seus dependentes a contratar nova apólice junto ao Bradesco. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Pois bem. 

No que se refere ao pedido de concessão de prazo para 

cumprimento da liminar, tenho que prospera o presente recurso. 

Ora, razoável a fixação de prazo para o cumprimento da 

determinação judicial, tendo em vista o elevado número de segurados 

garantidos pela ordem, demandando volumosos trâmites administrativos 

necessários ao seu atendimento, considerando a necessidade de confecção 

de correspondência e novos documentos de cobrança que contenham os 

dados definidos na decisão agravada.  

Nesse sentido trago o seguinte precedente: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO 
NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
LOTEAMENTO IRREGULAR. Concessão da liminar. 
Atendimento dos requisitos legais. Dilação dos prazos 
para cumprimento das determinações judiciais. 
Cabimento. Redução da multa. Possibilidade. Agravo 
de instrumento parcialmente provido. (Agravo de 
Instrumento Nº 70023348998, Segunda Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 
Rodrigues Bossle, Julgado em 25/11/2009) 

 

Assim, deve ser deferido a  concessão de prazo formulado pela 

agravante, para o cumprimento da determinação judicial, razão pela qual 

mostra-se razoável a fixação de 15 (quinze) dias úteis, a contar da ciência 

da decisão. 

No que se refere a multa diária em caso de descumprimento da 

determinação judicial, tenho que não merece reparo a decisão agravada. 

Ora, a fixação de multa diária em caso de descumprimento da 

determinação é devida, tendo em vista que as astreintes têm a finalidade de 

compelir a parte a cumprir a ordem judicial, pois elas são o meio de coação 

para obter a satisfação da obrigação.  
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Por fim, quanto ao pedido de revogação da tutela concedida, 

bem analisou a ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Sara Duarte Schütz, 

razão pela qual transcrevo fragmento do parecer a fim de evitar tautologia: 

(...) 
A questão cinge-se à discussão quanto à possibilidade da 

seguradora Bradesco alterar unilateralmente disposições 
contratuais em flagrante prejuízo aos consumidores. 

Infere-se dos autos ter o Ministério Público manejado a 
presente Ação Civil Pública, tendo em vista reclamação de 
consumidores considerando a alteração unilateral do contrato de 
prestação de serviços médicos. 

 
Nesse sentido, o contrato original previa em sua cláusula 41 

que: “Na vigência do contrato, ocorrendo o falecimento do 
Segurado titular, seus herdeiros indicarão por escrito entre os 
beneficiários dependentes qual deles passará a titular, 
responsável pelo pagamento da primeira mensalidade. 

Parágrafo único: a não indicação até o vencimento da 
primeira mensalidade implicará em responsabilidade solidária 
entre todos os beneficiários dependentes figurantes no contrato.” 

Entretanto, tal contrato era mantido inicialmente entre o 
grupo de segurados e a Golden Cross, que acabou por ser 
substituída pela Bradesco Seguros a qual alterou o contrato 
original.  Contudo, a substituição da seguradora não pode 
prejudicar os consumidores, devendo a nova seguradora honrar o 
contrato inicialmente entabulado. 

Além disso, entendeu ser possível „acrescentar‟ a cobertura 
de remissão por morte através da qual em caso de falecimento do 
titular os beneficiários poderiam usufruir do plano de saúde por 
apenas cinco anos e ao final de tal prazo deveriam realizar nova 
avença, submetendo-se às condição então impostas pela 
seguradora. 

Com efeito, resta claro que os consumidores acabam por ter 
prejuízo na medida em que estarão se submetendo a contrato 
mais oneroso.  

No ponto, a nova cláusula restou assim redigida: 
“1-COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE DO 

SEGURADO 
Em função da apólice específica de vida em grupo, fica sem 

efeito a cláusula 41ª acima sendo que em caso de falecimento do 
Segurado titular na vigência do contrato, seus dependentes 
incluídos na apólice permanecerão com as coberturas a que 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

tiverem direito pelo prazo de 5 anos, independentemente de 
qualquer pagamento. 

1.1Os dependentes que na época do falecimento do 
Segurado titular não tiverem completado as carências previstas 
na Cláusula 8ª só poderão se utilizar da cobertura prevista nesta 
cláusula, na medida em que forem cumpridos aqueles prazos 
carenciais. 

1.2 No decurso dos 5 anos da remissão prevista nesta 
cláusula, o beneficiário que perder as condições que a 
caracterizam como dependente, perderá a gratuidade, mas 
poderá contratar novo seguro aproveitando as carências já 
cumpridas. 

1.3Após o decurso dos 5 anos da remissão prevista  nesta 
cláusula os beneficiários poderão se transferir para outras 
apólices nas condições e custos vigentes na época em que se der 
a transferência, aproveitando as carências anteriormente 
cumpridas desde que não haja solução de continuidade na 
cobertura  do seguro. 

 Por sua vez, analisando tal preceito contratual resta claro 
ser possível a alteração do contrato unilateralmente pela 
seguradora, desde que ocorram situações excepcionais e 
imprevisíveis que desequilibrem a base do contrato, podendo, 
diante disso, invocar a Teoria da Quebra da Base ou a Teoria da 
Imprevisão, e que deverá ser amplamente comprovada.  Ocorre 
que, no caso concreto, não há como ser vislumbrado nenhum fato 
imprevisto ou extraordinário que pudesse alterar as bases 
econômicas da avença. Aliás, nada foi alegado a respeito.  

Ademais, quando a Bradesco concordou em suceder a 
Golden Cross sabia de seus encargos porque certamente realizou 
estudos para o fim de entender ser ou não vantajosa a assunção 
das responsabilidades previstas em tais apólices, não podendo 
agora, alterar unilateralmente o contrato porque deixou de  lhe ser 
vantajoso. 

 Nessas circunstâncias, o princípio da liberdade contratual 
deve ceder à boa-fé objetiva, de longa data albergado na doutrina 
e jurisprudência, e hoje previsto no art. 422, do CC/02, uma vez 
que rompida, nessa hipótese, a estabilidade na relação jurídica.  

Diante disso, configurada a abusividade da cláusula em 
questão, manifestamente excessiva em desfavor do consumidor, 
na forma prevista no art. 39, V, do CDC, que dispõe: 

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, 
dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, 
de 11.6.1994) 

 (...) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8884.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8884.htm#art39
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente 
excessiva; 

 
Da mesma forma, vale mencionar a regra do art. 13 do 

Decreto Lei nº 73/66, relativa ao Sistema Nacional de Seguros 
Privados, estabelecendo que “as apólices não poderão conter 
cláusula que permita rescisão unilateral dos contratos de seguro 
ou por qualquer modo subtraia sua eficácia e validade além das 
situações previstas em Lei”. 

 

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso tão 

somente para conceder prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da ciência 

da decisão, para o cumprimento da determinação judicial. 

É o voto. 

 

 

 

VR 

 
DES. NEY WIEDEMANN NETO - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE) - De acordo com 

o(a) Relator(a). 

 

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA - Presidente - Agravo de 

Instrumento nº 70037863859, Comarca de Porto Alegre: "À UNANIMIDADE, 

DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: JANE MARIA KOHLER VIDAL 


