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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO. PLANO DE SAÚDE. 
HEMODIÁLISE. CLÁUSULA QUE DETERMINA A 
REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM 
DETERMINADO HOSPITAL. ATENDIMENTO 
REALIZADO FORA DA ÁREA DE COBERTURA, 
DURANTE LARGO LAPSO TEMPORAL. BOA-FÉ. 
REDUÇÃO DO CONTEÚDO OBRIGACIONAL EM 
FUNÇÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DE DETERMINADA 
FACULDADE POR EXTENSO PERÍODO -
SUPRESSIO.  JUSTA EXPECTATIVA QUANTO AO 
CUMPRIMENTO DO CONTRATO DA FORMA 
USUALMENTE IMPLEMENTADA. CONDUTA 
REITERADA QUE CRIA DIREITO SUBJETIVO. 
1. O contrato de seguro ou plano de saúde tem 
por objeto a cobertura do risco contratado, ou seja, o 
evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de 
indenizar por parte da seguradora. Outro elemento 
essencial desta espécie contratual é a boa-fé, na 
forma do art. 422 do Código Civil, caracterizada pela 
lealdade e clareza das informações prestadas pelas 
partes. 
2. Há perfeita incidência normativa do Código de 
Defesa do Consumidor nos contratos atinentes aos 
planos ou seguros de saúde, como aquele avençado 
entre as partes, podendo se definir como sendo um 
serviço a cobertura do seguro médico ofertada pela 
demandada, consubstanciada no pagamento dos 
procedimentos clínicos decorrentes de riscos futuros 
estipulados no contrato aos seus clientes, os quais são 
destinatários finais deste serviço. Inteligência do art. 
35 da Lei 9.656/98. Aliás, sobre o tema em lume o STJ 
editou a súmula n. 469, dispondo esta que: aplica-se o 
Código de Defesa do Consumidor aos contratos de 
plano de saúde. 
3. O relatório médico demonstra que a postulante 
está em acompanhamento ambulatorial no Hospital 
Moinhos de Vento há mais de 10 anos, lapso temporal 
que somado aos demais elementos probatórios - como 
o contrato de locação e a indicação médica de 
mudança para a cidade de Porto Alegre – cria uma 
justa expectativa na parte autora de redução do 
conteúdo obrigacional do pacto pela ré, que não 
exerceu a faculdade contratual de exigir a prestação 
de serviços no local avençado por longo período.   
4. Assim, é legítima a expectativa da postulante 
de que tal dever contratual não lhe seria exigido, 
diante do comportamento passivo da demandada 
durante largo lapso temporal, não podendo agora, 
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PODER JUDICIÁRIO 
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passados mais de dez anos, invocar cláusula 
contratual que estabelece a realização do 
procedimento ambulatorial de hemodiálise em 
determinado hospital. Doutrina da supressio, dever 
anexo ao da boa-fé.  
5. Não há proibição no Código de Defesa do 
Consumidor ou em qualquer legislação específica 
sobre a possibilidade de limitação da área de 
cobertura do plano de saúde e nem da exigência de 
participação do usuário nos procedimentos realizados 
fora desta.   
6. Todavia, a ré não comprovou a possibilidade 
de a autora ser atendida dentro da área de 
abragência, ônus que lhe incumbia e do qual não se 
desincumbiu, consoante regra estabelecida no art. 
333, II, do Código de Processo Civil, quanto mais no 
caso em tela, que versa sobre relação de consumo, 
impondo-se a inversão do ônus probatório, nos termos 
do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 
Consumidor. 
7. Majoração da verba honorária fixada no Juízo a 
quo, a fim de remunerar apropriadamente o trabalho 
realizado pelo patrono da demandante. 

Negado provimento ao apelo da demandada e 
dado provimento ao recurso da autora. 

 
APELAÇÃO CÍVEL 
 

QUINTA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70043104165 
 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

RAFAELLA PORCIUNCULA 
LEONARDI  
 

APELANTE/APELADO 

UNIMED SANTA MARIA SOCIEDADE 
COOPERATIVA DE SERVICOS 
MEDICOS LTDA  
 

APELANTE/APELADO 

 

A CÓR DÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  
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Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento 

ao recurso da demandada e dar provimento ao apelo da autora. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário (Presidente), os 

eminentes Senhores DES. ROMEU MARQUES RIBEIRO FILHO E DES.ª 

ISABEL DIAS ALMEIDA. 

Porto Alegre, 31 de agosto de 2011. 

 
 

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO,  
Relator. 

 

  I - R E LA TÓ RIO  

  DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO (RELATOR) 

Trata-se de apelação interposta por RAFAELA 

PORCIUNCULA LEONARDI E UNIMED SANTA MARIA SOCIEDADE 

COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. nos autos da ação de 

obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela proposta 

pela primeira.  

Na decisão atacada (fls. 743-745) foi julgado procedente o 

pedido formulado, condenada a demandada a arcar com todas as despesas 

de tratamento de hemodiálise e/ou diálise peritonial, na forma ambulatorial, 

na forma ambulatorial, por internação ou por outra que se fizer necessária, 

devendo os procedimentos ser realizados no Hospital Moinhos de Vento. 

Em suas razões recursais (fls. 747-752) a parte autora 

requereu a majoração da verba honorária. 

A demandada, por seu turno (fls. 755-764), sinalou que a 

autora é beneficiária do plano de saúde contratado pela Unimed Santa Maria 
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com o Sindicato Rural de São Sepé, para prestar serviços médicos e 

hospitalares na modalidade Risco Global, o qual possui como área de 

atuação a região coberta pela Unimed Santa Maria, segundo aponta a 

cláusula 14. 

Argumentou que a cidade de Porto Alegre não faz parte da 

região de abrangência do plano de saúde, existindo expressa previsão 

contratual de que no caso de hemodiálise ambulatorial a prestação de 

serviços se dará no Hospital Santa Casa de Caridade de Bagé.  

Aduziu que o diagnóstico da postulante não se enquadra, hoje, 

no conceito de urgência e emergência, e a autorização para realizar o 

procedimento no Hospital Moinhos de Vento se deu porque antes a autora 

se enquadrava em tal categoria.  

Defendeu que não tem obrigação de cobrir os gastos do 

procedimento médico realizado pela postulante fora da área de atuação da 

Unimed Santa Maria, eis que estes não estão cobertos pelo plano 

contratado, e em Santa Maria podem ser executados os mesmos 

procedimentos, com a mesma qualidade e competência.  

Requereu a reforma da decisão singular.  

Contra-razões às fls.768-773, os autos foram remetidos a esta 

Corte.  

Registro que foi observado o disposto nos artigos 549, 551 e 

552 do CPC, tendo em vista a adoção do sistema informatizado. 

É o relatório. 

I I -  VO TOS  

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO (RELATOR) 

Admissibilidade e objeto dos recursos 
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Eminentes colegas, os recursos intentados objetivam a reforma 

da sentença de primeiro grau, versando a causa sobre a abrangência da 

cobertura securitária de plano de saúde. 

  Os pressupostos processuais foram atendidos, utilizados os 

recursos cabíveis, há interesse e legitimidade para recorrer, são tempestivos 

e foram devidamente preparados (fls. 754 e 769), inexistindo fato impeditivo 

do direito recursal, noticiado nos autos. 

     Assim, verificados os pressupostos legais, conheço dos 

recursos intentados para o exame em conjunto das questões suscitadas.  

Mérito dos recursos em exame  

No caso em exame não merece guarida a pretensão da parte 

demandada recorrente, devendo ser mantida a decisão ora atacada pelos 

fundamentos a seguir expostos. 

O contrato em tela foi avençado entre as partes com o objetivo 

de garantir o ressarcimento para a hipótese de ocorrer a condição 

suspensiva consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, 

cuja obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido e de prestar as 

informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida a 

seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida 

no lapso de tempo estipulado, condições gerais estas previstas no art. 757 e 

seguintes do Código Civil. 

Ressalte-se que os pressupostos do contrato de seguro são a 

cobertura de evento futuro e incerto capaz de gerar dano ao segurado, cuja 

mutualidade está consubstanciada na reparação imediata do prejuízo 

sofrido, ante a transferência do encargo de suportar este risco para a 

seguradora. Permeadas estas condições pelo elemento essencial deste tipo 

de pacto, qual seja, a boa-fé, nos termos do art. 422 da atual legislação civil, 

caracterizado pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas 

partes e cumprimento das obrigações avençadas. 
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Saliente-se que presentes as condições precitadas, deve ser 

feito o pagamento da obrigação assumida pela seguradora nos limites 

contratados e condições acordadas, desonerando-se aquela de satisfazer a 

obrigação assumida apenas na hipótese de comprovado o dolo ou má-fé do 

segurado para a implementação do risco e obtenção da referida indenização 

ou ressarcimento das despesas. 

Sobre o assunto em foco é oportuno trazer à baila os 

ensinamentos de Cavalieri Filho, ao lecionar que: 

Três são os elementos essenciais do seguro - o risco, a mutualidade e a 
boa-fé -, elementos, estes, que formam o tripé do seguro, uma verdadeira, 
“trilogia”, uma espécie de santíssima trindade.  
Risco é perigo, é possibilidade de dano decorrente de acontecimento futuro 
e possível, mas que não depende da vontade das partes. Por ser o 
elemento material do seguro, a sua base fática, é possível afirmar que onde 
não houver risco não haverá seguro. As pessoas fazem seguro, em 
qualquer das suas modalidades - seguro de vida, seguro de saúde, seguro 
de automóveis etc. -, porque estão expostas a risco. 
(...) 
Em apertada síntese, seguro é contrato pelo qual o segurador, mediante o 
recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de 
pagar-lhe uma determina indenização, prevista no contrato, caso o risco a 
que está sujeito se materialize em um sinistro. Segurador e segurado 
negociam as conseqüências econômicas do risco, mediante a obrigação do 
segurador de repará-las. 
 

Assim, o elemento volitivo supracitado gera o agravamento do 

risco estipulado, resultando no desequilíbrio da relação contratual, onde a 

seguradora receberá um prêmio inferior à condição de perigo de dano 

garantida, em desconformidade com o avençado, nos termos do art. 768 da 

lei civil. Portanto, para que esta situação ocorra, deve haver intenção do 

segurado, não bastando mera negligência ou imprudência deste.  

De outro lado, é preciso consignar que os serviços securitários 

estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, 

enquanto relação de consumo, dispondo aquele diploma legal em seu art. 

3º, § 2º, o seguinte: 

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, 
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transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços. 

§ 1° (...) 

§ 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. 

 

Dessa forma, há perfeita incidência normativa do Código de 

Defesa do Consumidor nos contratos atinentes a essa espécie de seguro, 

como aquele avençado entre as partes, podendo se definir como sendo um 

serviço a cobertura do seguro ofertada pela empresa seguradora de saúde, 

consubstanciada no pagamento dos prejuízos decorrentes de riscos futuros 

estipulados no contrato aos seus clientes, os quais são destinatários finais 

deste serviço.  

Assim, aplica-se a lei consumerista a relação de consumo 

atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Isto é o que se 

extrai da interpretação literal do art. 35 da Lei 9.656/98. Aliás, sobre o tema 

em lume o STJ editou a súmula n. 469, dispondo esta que: aplica-se o 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 

Ademais, releva ponderar que o contrato de seguro ou plano 

de saúde é basicamente um acordo de transferência da titularidade dos 

prejuízos econômicos decorrentes da materialização do sinistro, onde aquele 

que toma a posição de garantidor (seguradora) se obriga ao pagamento de 

um valor em pecúnia ao segurado, a fim de ressarcir as despesas médicas 

deste, caso o sinistro relativo à saúde do mesmo venha a se perpetrar. 

Portanto, é indispensável nesse tipo de avença, a confiança 

mútua, ou seja, a segurança de ambas as partes, no que tange ao 

cumprimento do pactuado. 

No presente feito pretende o demandante a cobertura do 

tratamento de hemodiálise junto ao Hospital Moinhos de Vento, nesta 

capital, em razão do quadro de insuficiência renal severa (CID N19.0).  
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Relatou a autora na exordial que teve indicação de seus 

médicos para se tratar em Porto Alegre em virtude de haver maior estrutura 

e condições de atendimento, de modo que alugou um apartamento e 

solicitou atendimento na Unimed Porto Alegre, o qual foi realizado 

regularmente. 

Revelou que posteriormente houve negativa de custeio das 

sessões de hemodiálise após o decurso de longo lapso de tempo, no qual foi 

prestado o referido atendimento nesta capital.  

Ao analisar os documentos insertos nos autos, constata-se que 

o plano de saúde aderido pela autora, cuja abrangência é o objeto do litígio, 

não comporta cobertura para a cidade de Porto Alegre, a qual não está 

indicada entre as cidades elencadas na cláusula 14 (fl. 18).  

Igualmente, verifica-se que o parágrafo 4º da mesma cláusula 

restou estabelecido um nosocômio específico para o tratamento 

mencionado: 

§ 4º Para os serviços de HEMODIÀLISE AMBULATORIAL, fica 
referenciado o HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE BAGÉ – 
Rua Gomes Carneiro, nº 1350, BAGÉ – RS.  
  

A par disso, o relatório médico de fl. 49 demonstra que a 

postulante está em acompanhamento ambulatorial na Clínica Ramiro, no 

Hospital Moinhos de Vento, há mais de 10 anos.  

Evidentemente, esse lapso temporal considerável, somado aos 

demais elementos probatórios - como o contrato de locação e a indicação 

médica de mudança para a cidade de Porto Alegre – cria uma justa 

expectativa na parte autora de redução do conteúdo obrigacional do pacto 

pela ré, que não exerceu a faculdade contratual de exigir a prestação de 

serviços no local avençado por longo período.   

Trata-se da denominada supressio (ou Verwirkungm, na 

doutrina alemã), dever anexo ao da boa-fé, em que se constata uma 
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minoração, ao longo da vida contratual, do conteúdo obrigacional exigido, 

inércia que cria uma expectativa na outra parte de que tal disposição não lhe 

será exigida.  

Nesse sentido são os ensinamentos de Marcelo Colombelli 

Mezzomo1:  

A supressio ou Verwirkung da doutrina alemã, consiste na redução 
do conteúdo obrigacional pela inércia de uma das partes em exercer 
direito ou faculdades, gerando na outra legítima expectativa.  
 A faculdade ou direito consta efetivamente do pacto, todavia, a 
inércia qualificada de uma das partes gera na outra a expectativa 
legítima (diante das circunstâncias) de que a faculdade ou direito não 
será exercido, ou, por outras palavras, "verifica-se a supressio 
quando, pelo modo como as partes vêm se comportando ao longo da 
vida contratual, certas atitudes que poderiam ser exigidas 
originalmente passam a não mais poderem ser exigidas na sua forma 
original (sofrem uma minoração), por ter se criado uma expectativa 
de que aquelas disposições iniciais não seriam exigidas daquela 
forma inicialmente prevista."[7] 
Advém, daí a supressão de direito ou faculdade ou a redução de seu 
alcance. A respeito, apostila Judith Martins Costa: 
"Por igual atua a boa-fé como limite ao exercício de direitos 
subjetivos nos casos indicados sob a denominação de ´supressio´. 
Segundo recente acórdão do Tribunal de Justiça do RS, esta 
„constitui-se em limitação ao exercício de direito subjetivo que 
paralisa a pretensão em razão da boa-fé objetiva‟. Exige-se, para a 
sua configuração, "(I) o decurso de prazo sem exercício do direito 
com indícios objetivos de que o direito não mais seria exercido e (II) 
desequilíbrio, pela ação do tempo, entre o benefício do credor e o 
prejuízo do devedor".Diferentemente da ´supressio´, que indica o 
encobrimento de uma pretensão, coibindo-se o exercício do direito 
em razão do seu não exercício, por determinado período de tempo, 
com a conseqüente criação da legítima expectativa, à contraparte, de 
que o mesmo não seria utilizado, outra figura, a ´surrectio´, aponta 
para o nascimento de um direito como efeito, no tempo, da confiança 
legitimamente despertada na contraparte por determinada ação ou 
comportamento. Assim ocorreu ao examinar-se lide decorrente de 
contrato de locação, que previa a resilição unilateral, mediante prévio 
aviso de 60 (sessenta) dias à contraparte, por carta protocolada que 

                                            
1 MEZZOMO, Marcelo Colombelli. A boa-fé objetiva e seus institutos. Jus 

Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1212, 26 out. 2006. Disponível em: 
<http://jus.uol.com.br/revista/texto/9087>. Acesso em: 20 jun. 2011.  

 

http://jus.uol.com.br/revista/texto/9087/a-boa-fe-objetiva-e-seus-institutos


T
R

IB
U

NAL DE JU
ST

IÇ
A

                   RS     

 
 
 
 
 
JLLC 

Nº 70043104165 

2011/CÍVEL 
 

   10 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

expressasse o poder extintivo da denúncia contratual, contemplando, 
outrossim, a possibilidade de renovação do contrato, desde que, por 
meio de carta protocolada, a parte interessada assim expressasse 
sua vontade com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Por 
um período superior a 12 (doze) anos, as partes vinham prorrogando 
a avença, sempre mediante o recurso à formalidade do envio de 
cartas. Em certa ocasião, contudo, em resposta ao pedido de 
prorrogação feita pelo locatário, respondeu a locadora que não 
pretendia renová-lo. O debate centrou-se na argumentação, do lado 
do locatário, do "direito à automaticidade" da prorrogação; de outro, 
por parte da locadora, da legitimidade de sua pretensão a resilir a 
avença.A decisão, embora considerando caber razão à locadora, no 
sentido da inocorrência da „automaticidade‟ da prorrogação 
contratual, uma vez terem as partes sempre observado o requisito da 
forma contratualmente prevista, entendeu, porém, obstado o poder 
formativo extintivo de resilição (denúncia contratual), apontando, 
conseqüentemente, ao nascimento do direito à prorrogação pelo fato 
de, no período imediatamente anterior ao ´dies ad quem´ do prazo 
contratual, ter a locadora imposto ao locatário a realização de 
despesas com reformas no prédio, levando-o a acreditar que não 
romperia, inopinadamente, uma tradição de 12 (doze) anos no 
sentido da continuidade da relação contratual. Nos fundamentos do 
acórdão está o princípio da boa-fé objetiva, como proteção à 
confiança traída. Esses exemplos são suficientes, no meu entender, 
para demonstrar como vem a jurisprudência brasileira construindo a 
normatividade do princípio da boa-fé objetiva como norma reitora da 
proteção da confiança, da colaboração e da consideração com os 
interesses alheios que presidem a relação obrigacional." 
 

Nesse mesmo rumo é o aresto de lavra da insigne relatora 

Ministra Nancy Andrighi, a qual com a sua costumeira percuciência ensina o 

que segue:  

CIVIL. CONTRATOS. DÍVIDAS DE VALOR. CORREÇÃO 
MONETÁRIA. OBRIGATORIEDADE. RECOMPOSIÇÃO DO PODER 
AQUISITIVO DA MOEDA. RENÚNCIA AO DIREITO. 
POSSIBILIDADE. COBRANÇA RETROATIVA APÓS A RESCISÃO 
DO CONTRATO. NÃO-CABIMENTO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ 
OBJETIVA. TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS. SUPRESSIO. 
1. Trata-se de situação na qual, mais do que simples renúncia do 
direito à correção monetária, a recorrente abdicou do reajuste para 
evitar a majoração da parcela mensal paga pela recorrida, 
assegurando, como isso, a manutenção do contrato. Portanto, não se 
cuidou propriamente de liberalidade da recorrente, mas de uma 
medida que teve como contrapartida a preservação do vínculo 
contratual por 06 anos. Diante desse panorama, o princípio da boa-fé 
objetiva torna inviável a pretensão da recorrente, de exigir 
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retroativamente valores a título de correção monetária, que vinha 
regularmente dispensado, frustrando uma expectativa legítima, 
construída e mantida ao longo de toda a relação contratual. 
2. A correção monetária nada acrescenta ao valor da moeda, 
servindo apenas para recompor o seu poder aquisitivo, corroído 
pelos efeitos da inflação. Cuida-se de fator de reajuste intrínseco às 
dívidas de valor, aplicável independentemente de previsão expressa. 
Precedentes. 
3. Nada impede o beneficiário de abrir mão da correção monetária 
como forma de persuadir a parte contrária a manter o vínculo 
contratual. Dada a natureza disponível desse direito, sua supressão 
pode perfeitamente ser aceita a qualquer tempo pelo titular. 
4. O princípio da boa-fé objetiva exercer três funções: (i) 
instrumento hermenêutico; (ii) fonte de direitos e deveres 
jurídicos; e (iii) limite ao exercício de direitos subjetivos. A essa 
última função aplica-se a teoria do adimplemento substancial 
das obrigações e a teoria dos atos próprios, como meio de rever 
a amplitude e o alcance dos deveres contratuais, daí derivando 
os seguintes institutos: tu quoque, venire contra facutm 
proprium, surrectio e supressio. 
5. A supressio indica a possibilidade de redução do conteúdo 
obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao 
longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, 
criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a 
renúncia àquela prerrogativa. 
6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1202514/RS, 
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
21/06/2011, DJe 30/06/2011). 
 

Portanto, justa a expectativa da postulante de que tal dever 

contratual não lhe seria exigido, diante do comportamento passivo da 

demandada durante largo lapso temporal, não podendo agora, passados 

mais de dez anos, invocar cláusula contratual que estabelece a realização 

do procedimento ambulatorial de hemodiálise em determinado hospital.  

Ressalte-se que o fato de constar taxativamente no contrato 

que a cobertura será prestada em determinado nosocômio não impõe a 

aplicação de tal disposição de forma irrestrita, já que a conduta dos 

contratantes deve se pautar pela boa-fé e a função social dos contratos.  

De outra banda, a demandada não comprovou que há o 

serviço de hemodiálise em algum hospital ou clínica credenciada na região 
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abrangida pelo contrato, já que, oficiada a Santa Casa de Caridade de Bagé 

(fl. 96), esta respondeu não possuir o tratamento em questão. 

Portanto, todo contratante tem o direito de prever qual será a 

exata medida da cobertura pactuada, bem como de prever licitamente qual 

será a conduta do outro pactuante. É assim que estabelece o art. 47 do 

Código de Defesa do Consumidor, que dispõe que a interpretação da lei 

deve se dar em favor da parte hipossuficiente na relação de consumo.  

É nesse sentido que preleciona João Baptista de Almeida2: 

O direito comum poucas normas contém acerca da interpretação dos 
contratos. O Código Civil, com seu compreensível apego ao princípio da 
igualdade das partes, estabelece apenas que “nas declarações de vontade 
se atenderá mais à intenção que ao sentido literal da linguagem” (art. 85). 
Fixa-se, em conseqüência, a primazia do elemento subjetivo - intenção - 
sobre o elemento exteriorizador - linguagem.  
Essa regra básica vale para todos os contraentes, indiferente a sua 
condição econômica. Não se estabeleceu na lei qualquer regra de 
favorecimento para qualquer das partes.  
A jurisprudência, no entanto, cuidou de abrandar o rigor legal e acabou por 
consagrar a regra da interpretação favorável ao economicamente mais 
fraco, categoria na qual se insere o consumidor.  
Em função do cunho protetivo que se pretendeu emprestar à nova 
legislação e da sedimentação jurisprudencial da matéria, o legislador 
acolheu integralmente a orientação pretoriana, ao dispor que “as cláusulas 
contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor” 
(art. 47). O que se fazia até então, com base no entendimento dos tribunais, 
agora terá por fundamento a própria lei.  
Não se diga que essa regra privilegia desarrazoadamente o consumidor, 
porquanto está em consonância com o reconhecimento universal, 
constitucional e legal de sua vulnerabilidade no mercado de consumo (art. 
4º, I) e se compatibiliza com seu direito básico de proteção contra cláusulas 
abusivas ou impostas (art. 6º, IV).   

 

Ainda, não prospera o argumento de que os contratos de 

seguro saúde cobrem riscos pré-determinados nas condições contratadas, 

conforme exegese dos art. 757 e 776 do CC. Aliás, um dos elementos 

essenciais do contrato de seguro, além da cobertura do risco, é a boa-fé, 

prevista no art. 422 da atual legislação civil, in verbis: 

 

                                            
2
 |ALMEIDA, João Batista de. A proteção jurídica do consumidor - 3ª edição, revista, 

atualizada  ampliada. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 147-148. 
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Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do 
contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. 

 
A respeito da boa-fé norteadora dos contratos, preleciona 

Jorge Cesa3 que: 

 À boa fé foi então conduzida e reconduzida uma série de eficácias, 
prévias à constituição do vínculo, contemporâneas da execução e até 
posteriores a realização da prestação, que, na idéia de confiança, 
encontraram um de seus mais importantes fundamentos materiais. 

(...) 

 Os efeitos da boa fé podem, assim, não ser declarados pelas 
partes, não ser por elas queridos ou ser por elas totalmente desprezados. 
Não obstante, participarão do conteúdo jurídico da relação, assim como 
participa deste conteúdo toda a normatividade legal (em sentido estrito) não 
declarada ou querida pelas partes. 

 

Dessa forma, o princípio supracitado foi violado no caso em 

tela, na medida em que a demandada se comportou de forma contraditória, 

ao deixar de exercer faculdade contratual por largo lapso temporal, criando 

no consumidor a expectativa de redução do conteúdo obrigacional.  

Logo, a interpretação mais adequada ao referido pacto, sob o 

ponto de vista teleológico, deve levar em conta a natureza do procedimento 

clínico realizado, a fim de ser preservada à vida, valor maior a ser 

resguardado.  

Frise-se que, a princípio, não há proibição no Código de 

Defesa do Consumidor ou em qualquer legislação específica sobre a 

possibilidade de limitação da área de cobertura do plano de saúde e nem da 

exigência de participação do usuário nos procedimentos realizados fora 

desta.  

Todavia, a ré não comprovou a possibilidade de a autora ser 

atendida dentro da área de abragência, ônus que lhe incumbia e do qual não 

se desincumbiu, consoante regra estabelecida no art. 333, II, do Código de 

Processo Civil, quanto mais no caso em tela, que versa sobre relação de 

                                            
3
 |SILVA, Jorge Cesa Ferreira da, A boa-fé e a violação positiva do contrato. RJ: Renovar, 

2002 . 48 e 54. 



T
R

IB
U

NAL DE JU
ST

IÇ
A

                   RS     

 
 
 
 
 
JLLC 

Nº 70043104165 

2011/CÍVEL 
 

   14 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

consumo, impondo-se a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Portanto, não sendo possível que a autora usufruísse da 

cobertura contratual, senão deslocando-se para fora da área de 

abrangência, deve a ré custear integralmente o procedimento, garantindo-se, 

assim, a interpretação mais favorável ao consumidor, consoante o artigo 47 

do CDC.  

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença ora 

atacada, porquanto analisou de forma adequada questões discutidas no 

feito, aplicando com acuidade jurídica a legislação acerca do contrato de 

seguro. 

 
Da majoração dos honorários advocatícios 

Com relação à fixação da verba honorária, deve-se levar em 

conta, no caso em concreto, o trabalho desenvolvido pelo advogado, o 

tempo despendido, inclusive em lugar diverso do trâmite dos processos, bem 

como a natureza da causa. 

Dessa forma, diante das diretrizes precitadas, ou seja, o grau 

de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa, entendo que merece reparo a decisão de primeiro 

grau, tendo em vista que o quantum fixado não remunera apropriadamente o 

trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora. 

Ademais, no que concerne à fixação dos honorários 

advocatícios, mediante apreciação eqüitativa, é oportuno trazer à baila a 

lição do insigne jurista Cahali, que a seguir se transcreve: 

Não se tratando de se sentença onde haja condenação, ou verificando-se 
quaisquer das hipóteses do art. 20, §4º, do Código, o juiz fixará os 
honorários consoante apreciação eqüitativa, atendidos, ainda a) grau de 
zelo profissional; b) o lugar da prestação do serviço; c) a natureza e 
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido 
para o seu serviço. 
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Ao fazê-lo, permite-se ao julgador, em seu juízo de eqüidade, estipular os 
honorários da sucumbência em quantia fixa, ainda que considerando os 
fatores retromencionados, tendo em conta, inclusive, o valor da causa, na 
sua correspondência ao valor da pretensão econômica resistida. 

Se os honorários advocatícios são fixados em valor certo, em moeda 
corrente, é porque o julgador os estimou como adequados para a data em 
que foram arbitrados, quando encerrado o processo perante si, proferiu 
sentença definitiva levando em consideração todos aqueles fatores 
verificados no curso da lide; a fixação dos honorários em quantia certa, 
aqui, tem em vista o montante exato da remuneração advocatícia, em valor 
contemporâneo à sentença, e, portanto, já atualizado. 

 

Assim sendo, merece prosperar as alegações da parte 

recorrente, devendo os honorários advocatícios serem majorados para R$ 

3.000,00 (três mil reais), a fim de remunerar de forma adequada o trabalho 

realizado pelo procurador do postulante. 

 

I I I -  D I SPO S IT I VO  

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao apelo 

da demandada e dar provimento ao recurso da autora para majorar a verba 

honorária para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença de 

primeiro grau em todos os demais provimentos emanados daquela e razões 

de decidir. 

 

 
DES.ª ISABEL DIAS ALMEIDA (REVISORA) 

De acordo com o eminente Relator, considerando as 

peculiaridades do caso presente.  

 

 

DES. ROMEU MARQUES RIBEIRO FILHO - De acordo com o(a) Relator(a). 
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DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO - Presidente - Apelação Cível nº 

70043104165, Comarca de Porto Alegre: "NEGARAM PROVIMENTO AO 

APELO DA DEMANDADA E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA 

AUTORA. UNÂNIME." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: LUIZ MENEGAT 


