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Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Agravo de Instrumento n° 990.10.307046-1, da Comarca 

de São Paulo, em que é agravante CLUB ATHLETICO 

PAULISTANO sendo agravado GUILHERME ORLANDO GUNTHER 

(POR CURADOR) E OUTRO. 

ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V. U.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores LUIZ ANTÔNIO COSTA (Presidente sem 

voto), ÁLVARO PASSOS E ELCIO TRUJILLO. 

São Paulo, 27 de outubro de 2010. 

MILTON CARVALHO 
RELATOR 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL D E JUSTIÇA D O ESTADO D E SÃO P A U L O 

Voton. 1170. 

Agravo de instrumento n. 990.10.307046-1. 

Agravante: CL UB A THLETICO PA ULISTANO. 

Agravado: Guilherme Orlando Gunther. 

Comarca: São Paulo. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Título judicial que 
determina arque o réu com o pagamento do valor integral das 
despesas médicas e dos tratamentos clínicos decorrentes da lesão 
sofrida pelo agravado - Decisão que autoriza, à vista de parecer 
médico, a utilização de equipamento de informática (iPhone) de 
comprovada utilidade para o tratamento, às custas do agravante -
Ausência de impugnação e prova técnica em sentido contrário -
Decisão, ademais, em consonância com anterior que reconheceu 
o proveito dos programas de informática para o desenvolvimento 
das habilidades cognitivas do agravado - Inocorrência de 
cerceamento de defesa - Recurso desprovido. 

Trata-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão 

que determinou que o agravante custeasse as despesas para aquisição 

de um aparelho "iPhone" para o agravado, entendendo necessário à sua 

reabilitação. 

Sustenta o recorrente, em síntese, que a dejcjsão foi 

proferida com base em provas unilaterais, sem que observado 

contraditório; que configura bis in idem, pois já foi fornecida ao recorrido 

programa de computador, curso de informática e computador, para a 

finalidade pretendida; e que a determinação nela contida extrapola os 

limites da sentença transitada em julgado. Requer a susoensão dos 

efeitos da decisão e, ao final, sua reforma. 
\ 
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houve resposta. 

pedido. 

Negada o efeito suspensivo à r. decisão agravada, 

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição do 

É o relatório. 

Preliminarmente, mantém-se a prevenção desta 

Colenda 7a Câmara de Direito Privado ante as razões expostas pelo 

cartório distribuidor às fls. 129. 

A r. decisão agravada não comporta alteração. 

Ao contrário do que sustentado pelo agravante, a 

utilização do aparelho noticiado se enquadra entre as medidas 

necessárias à reabilitação ou restabelecimento das lesões neurológicas 

do agravado determinadas no título executivo judicial (Também é de rigor 

impor ao réu o pagamento do valor integral das despesas médicas e dos 

tratamentos clínicos decorrentes da lesão sofrida, todos elencados no dispositivo 

da sentença, até que perícia aponte sua desnecessidade - v. acórdão de fls. 113). 

O agravado formulou pedido para que o agravante 

fosse compelido a custear as despesas com o aparelho iPhone -

necessário para a recuperação do raciocínio lógico, linguagem easpectos 

viso-motores, e cognitivas de toda natureza - sobre o qual se manifestou 

contrariamente o recorrente. 

Diante dos pareceres favoráveis do médico psiquiatra, 

do terapeuta ocupacional e da psicopedagoga (documentos dè 

pedido foi acolhido, entendendo o ilustre julgador que o equipamer 
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solicitado contribuiria para o programa de reabilitação do agravado, 

assegurado pela decisão exequenda (fls. 35/v"). 

A primeira observação a ser feita é a de que o 

agravante teve conhecimento do pedido do agravado e sobre ele se 

manifestou regularmente, exercendo, destarte, o contraditório. 

Mesmo que não tenha tido oportunidade de falar sobre 

os documentos juntados pelo agravado, em especial, sobre aquele 

acostado às fls. 2866 dos autos (fls. 66 destes), ainda assim não é possível 

vislumbrar tenha sofrido prejuízo que autorize o reconhecimento da 

nulidade do r. decisório. 

É que o agravante não apontou qualquer razão técnica 

que justificasse o desacolhimento das conclusões exaradas no parecer 

médico utilizado para fundamentar o pedido do agravado, e nem mesmo 

trouxe nesta via de impugnação qualquer prova, ainda que unilateral, no 

sentido de que a utilização do equipamento não seria, de forma alguma, 

útil para o tratamento ao qual se destinou. 

E não havendo qualquer opinião técnica em sentido 

contrário - ressalte-se, mais uma vez, que o conteúdo do laudo médico 

adotado para o deferimento do pedido não foi tecnicamente contestado -

forçoso reconhecer que a r. decisão se baseou em prova legítima que 

atestou a utilidade ou contribuição do equipamento para o programa de 

reabilitação cognitiva e psicosocial em função do transtorno do qual o 

agravado é portador, assegurado pelo título exequendo. 

Cumpre ainda salientar que o r. decisórie-Teeorrido, 

quando determina a utilização de um produto de informática (iPhohe), 

externa entendimento coerente e em consonância com aquele já exposto 

em decisão do juízo executório, transitada em julgado, \que, após a) 

demonstração de necessidade do menor de utilizar programas de 

informática para o desenvolvimento de suas habilidades cògnitiv 
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121), determinou que o agravante arcasse com o pagamento das 

despesas do agravado com programas de tal natureza. 

Neste contexto, não se pode deixar de reconhecer que 

a autorização para utilização de tal equipamento específico, de 

comprovada utilidade ao tratamento do agravado, encontra-se, na esteira 

do que outrora já foi admitido, nos limites do exato cumprimento do título 

executivo, não ampliando a condenação, como sustentado pelo 

agravante. 

Por fim, observa-se dos documentos juntados às fls. 

122/123, que o agravado, desde abril de 2007, não mais faz uso dos 

produtos de informática fornecidos a ele, de modo a sobrepor novo 

encargo ao agravante. 

Por tais fundamentos, nega-se provimento ao 

MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO 
relator 
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