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AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.  PLANO 
DE  SAÚDE.  PERÍODO  DE  CARÊNCIA.  ALEGAÇÃO. 
PROCEDIMENTO A SER REALIZADO EM CARÁTER DE 
URGÊNCIA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. NEGATIVA DE 
COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 9.656/98. PRAZO 
DE  CARÊNCIA  DE  24  HORAS.  OBSERVÂNCIA. 
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  APELO. 
APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 13/98, DO CONSELHO 
DE  SAÚDE  SUPLEMENTAR.  IMPOSSIBILIDADE. 
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO.

Tratando-se de caso de urgência,  impossível  a  negativa de 
cobertura  do  procedimento,  pelo  Plano  de  Saúde,  sob  a 
alegação  de  que  o  paciente  encontra-se  em  período  de 
carência.

A Lei nº 9.656/98, estabelece em seu art. 12, que em casos de 
urgência e emergência, o prazo mínimo de carência previsto, 
é de 24 (vinte e quatro) horas.
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“(...)  a jurisprudência desta Corte vem reconhecendo o direito ao  
ressarcimento  dos  danos  morais  advindos  da  injusta  recusa  de  
cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição  
psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao  
pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de  
dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada (AgRg no AREsp  
459.349/SP,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,  TERCEIRA 
TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 22/05/2014)

O arbitramento do valor  dos  honorários  advocatícios  é  de 
alçada  do  Juiz  ou  do  Tribunal,  levando-se  em  conta  as 
condições do art. 20, § 4º, do CPC.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar  provimento  à 
apelação. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação, fls.  136/175,  interposta  pela  Unimed 
Paraíba - Cooperativa de Trabalho Médico, contra sentença, fls. 120/125, proferida 
pelo Juiz de Direito da  17ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da 
Ação de Indenização por Danos Morais promovida por George Hilton Barros de 
Aquino,  julgou procedente o pedido disposto na peça exordial,  condenando a 
promovida  a  pagar  a  quantia  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais)  a  título  de 
indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da  data 
da negativa do pedido de internação e,  correção monetária a contar da citação. 
Custas e honorários no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante aduz em suas razões recursais, fls. 
136/175, que foi legítima a sua recusa em não custear o procedimento cirúrgico do 
promovente, em razão da carência contratual,  in casu, 180 (cento e oitenta dias). 
Afirmou, ainda, que a patologia do paciente era pré-existente, elidindo, assim, sua 
obrigação de custeio com as despesas decorrentes do tratamento. Pugna, ao final, 
pelo provimento do apelo, a fim de modificar integralmente a decisão a quo,  ou, 
alternativamente, reduzir o quantum indenizatório fixado.
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Contrarrazões  ofertadas,  fls.  181/188,  pugnando  pela 
manutenção da decisão a quo.

A Procuradoria de Justiça,  fls. 194/196, não ofertou parecer 
de mérito, porquanto ausente interesse que recomende sua intervenção. 

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Extrai-se  dos  autos  que  George  Hilton  Barros  de  Aquino 
realizou contrato de prestação de serviço com a Unimed – Paraíba, Cooperativa de 
Trabalho  Médico,  em  01/  03/  2010,  tendo  na  oportunidade  declarado  não  ter 
doença preexistente.

Tão  logo,  o  apelado  orientado  por  seu  médico,  passou  a 
realizar  exames  de  rotina  (exames  de  hemograma  e  ecocardiograma),  não 
constatando quaisquer problema de saúde. Contudo, ao realizar teste ergométrico, 
na data 20/04/2010, veio a passar mal, apresentando exaustão e dor.  

Diante da gravidade, o recorrido foi encaminhado em caráter 
de  urgência  para  o  pronto  atendimento  do  Hospital  Memorial  São  Francisco, 
sendo constatado pela equipe médica a necessidade de realização do exame de 
cateterismo, o que foi negado pela apelante, sob a afirmação de não ter cumprido o 
período de carência.    

Como  o  estado  de  saúde  do  promovente  era  considerado 
grave, fl. 28, o exame de cateterismo cardíaco foi custeado pelos familiares.

Em  face  disso,  em  30  de  abril  de  2010,  foi  ajuizada  ação 
cautelar com pedido liminar, sob n° 0020290-10.2010.815.2001, com o objetivo de 
ter assegurado o direito de ser submetido em caráter de urgência ao procedimento 
cirúrgico de revascularização do miocárdio, o que veio a ser concedido pelo juízo 
da  17ª Vara Cível da Comarca da Capital.

Pugnou pela reparação dos danos morais que experimentou 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025787-05.2010.815.2001                  3



com a negativa de autorizar à realização de exames pela apelante.

A Magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido, 
condenando a apelante a pagar ao recorrido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
a título de indenização por danos morais, por entender que o prazo de carência 
não podia subsistir em caso de emergência e risco de morte.    

É dessa decisão que a apelante se insurge.

Pois bem.

É  sabido  que  os  pactos  ajustados  entre  empresas  de 
assistência  médica  e  seus  beneficiários  normalmente  contêm  cláusulas  que 
colocam o consumidor em desvantagem exagerada, ferindo de morte as legítimas 
expectativas daqueles que, salvo raras exceções, com muito sacrifício, pagam as 
elevadas prestações do plano de saúde e dele esperam o melhor atendimento.

Ora, nos termos do art. 51, IV da Lei nº 8.078/90, são nulas, de 
pleno direito,  as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas 
iníquas,  abusivas,  bem  como  que  coloquem  o  consumidor  em  desvantagem 
exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade.

Deste modo também foi o entendimento da Juíza de primeiro 
grau, fl. 111:

“Isso porque é cediço que apesar de ser legal a estipulação de prazos de carência  
em contratos de saúde, tal situação não pode subsistir em casos de emergência e  
risco de vida, como se verifica no caso em comento, mormente o documento de  
fls. 28.

Ressalte-se,  por  outro  lado,  que o  argumento  da  ré  no sentido  da  doença  do  
promovente  ser  pré-existente  não  procede,  considerando  que  para  tal  
comprovação,  seria  necessário  que  talo  moléstia  fosse  identificada  no  ato  da  
assinatura  do  contrato,  devendo  a  requerida  promover,  às  suas  expensas,  os  
exames necessários para detectar alguma doença anterior à data da assinatura do  
contrato.”   

Destarte,  não  se  mostra  razoável,  pois,  que  a  empresa 
promovida negue o procedimento cirúrgico de urgência requerido pelo médico, 
sob o pretexto do paciente está em período de carência, pois entendo que esta deve 
ser disciplinada para situações habituais, como por exemplo, exames, e não em 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025787-05.2010.815.2001                  4



casos de emergência, como ocorreu no caso em comento. 

Confira-se,  nesse  sentido,  a  jurisprudência  em  caso 
semelhante:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  COMINATÓRIA.  PLANO  DE  SAÚDE. 
CATETERISMO  CARDÍACO.  SITUAÇÃO  DE 
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA  DEMONSTRADA.  CARÊNCIA  DE  24 
HORAS.  PREVISÃO  LEGAL  INEQUÍVOCA.  COBERTURA  PELO 
PLANO.  RECURSO  NÃO  PROVIDO.  SENTENÇA  MANTIDA.  A 
internação  e  os  procedimentos  médicos  realizados  em  caráter 
emergencial  estão  expressamente regulados pela  Lei nº  9.656/98,  que 
estabelece o prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos 
casos de urgência e  emergência, sendo abusiva qualquer cláusula que 
imponha  prazo  de  carência  superior  a  este.  Comprovado  o  caráter 
emergencial  do exame  de cateterismo cardíaco realizado pelo  Autor, 
por documento inequívoco subscrito por médico especialista vinculado 
ao corpo clínico da própria Ré, a manutenção da sentença que julgou 
procedente  o  pedido  inicial  é  medida  que  se  impõe.  (TJMG;  APCV 
1.0024.07.753208-3/001;  Rel.  Des.  José  Marcos  Vieira;  Julg.  10/06/2014;  
DJEMG 27/06/2014) 

PLANO DE  SAÚDE  AÇÃO  DE  COBRANÇA  INTERNAÇÃO 
EMERGÊNCIA  PERÍODO  DE  CARÊNCIA.  INADMISSIBILIDADE. 
Caso em que a situação, enquadrada como  urgência/emergência, tem 
redução do prazo de carência para 24 horas Inteligência dos arts. 12, V, 
"c" e 35-C, da Lei nº 9.656/98. Aplicação da Súmula nº 103 deste Egrégio 
Tribunal  de Justiça Situação  de  emergência, devidamente caracterizada. 
Decisão  mantida.  Recurso  improvido.  (TJSP;  APL  0001978-
63.2013.8.26.0549;  Ac.  7627599;  Santa  Rosa  do  Viterbo;  Quinta  Câmara  de 
Direito Privado; Rel. Des. Fábio Podestá; Julg. 04/06/2014; DJESP 26/06/2014) 

Outro não foi o entendimento recente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. PLANO DE 
SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. Negativa de cobertura baseado 
em  prazo  de  carência.  Cláusula  específica  para  procedimentos  de 
urgência  ou  emergência.  Abusividade.  Dano  moral.  Configuração. 
Redução do quantum. Acolhimento. Provimento parcial do recurso […] 
(TJPB; AC 0122553-52.2012.815.2001; Quarta Câmara Especializada Cível; 
Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 10/06/2014; Pág. 27) 

CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. Apelação cível.  Ação ordinária 
de indenização por danos materiais e morais.  Plano  de  saúde. Acidente 
de moto. Realização de exames. Necessidade de internação em hospital. 
Negativa  de cobertura.  Carência.  Urgência e  emergência caracterizada. 
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Abusividade.  Interpretação  favorável  ao  consumidor.  Dano  material. 
Comprovação.  Dano  moral.  Inexistência  de  mero  aborrecimento. 
Configuração.  “quantum”  indenizatório.  Pleito  de  minoração. 
Possibilidade.  Princípios  da razoabilidade  e  proporcionalidade. 
Provimento  parcial.  -  as  cláusulas  limitadoras  de  direitos  deve  ser 
interpretadas  favoravelmente  ao  segurado.  Intelecção  do  art.  47,  do 
código de defesa do consumidor. - é cediço que o Superior Tribunal de 
justiça  já  decidiu  que  o  período  de  carência  contratualmente 
determinado pelos planos de saúde, não prevalece diante de situações 
emergenciais graves. - o dano moral se configura pela dor, sofrimento, 
angústia,  humilhação  experimentados  pela  vítima,  por  conseguinte, 
seria absurdo, até mesmo, impossível que se exigisse do lesado a prova 
do seu sofrimento. (…) (TJPB; AC-RA 0034004-08.2008.815.2001; Segunda 
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha 
Ramos; DJPB 03/06/2014; Pág. 18) 

Com  efeito,  dúvidas  não  pairam  quanto  a  gravidade  do 
quadro clínico do autor  que precisou de tratamento cardiológico e intervenção 
cirúrgica (cateterismo e revasculação do miocárdio), conforme declaração, laudo 
médico e atestado de fls. 28, 31, 33 e 34.

Logo,  a  situação  de  urgência  e  ou  emergência  ficou 
configurada, não podendo a apelante se eximir de cobrir as despesas provenientes 
do procedimento, pois, a Lei Especial nº 9.656/98, estabelece em seu art. 12:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos ou seguros  
provados de assistência á saúde, nas segmentações previstas nos incisos I a IV  
deste  artigo,  respeitadas  as  respectivas  amplitudes  de  cobertura  definidas  no  
plano  ou  seguro-  referência  de  que  trata  o  art.  10,  segundo  as  seguintes  
exigências mínimas:
(...) 
V – quando fixar períodos de carência:
(…)
c) prazo mínimo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de  
urgência e emergência.

Observa-se,  de  imediato,  que  para  casos  de  urgência  ou 
emergência,  como o que ocorre no caso em tela,  a  referida lei  não estabeleceu 
nenhum outro requisito ou condição senão o cumprimento do prazo máximo da 
carência de 24 horas, interstício este observado pelo apelado.

Ainda, impossível aplicar a Resolução nº 13/98, do Conselho 
de  Saúde  Suplementar  -  CONSU,  como  requerido  pela  UNIMED,  pois  mero 
regulamento  administrativo  não  pode  criar  restrições  onde  a  própria  Lei  não 
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concebeu, e acrescenta: 

“De fato, como lembra José Náufel,  o regulamento é “ato que traça as 
normas para execução de determinada lei, da qual é complemento e de 
cujos  limites  não  se  pode  afastar”  (In,  Novo  Dicionário  Jurídico 
Brasileiro, 8ª ed. Ícone, p. 787).

O  Prof.  Roque  Antônio  Carrazza,  discorrendo  sobre  a 
natureza dos regulamentos, assevera:

“Os regulamentos executivos também são chamados de subordinados, 
exatamente  para  pôr  em  destaque  o  princípio  formal  da  hierarquia 
normativa  existente  entre  o  regulamento  e  a  lei.  Com  verdade,  esta 
precede  ao  regulamento,  de  tal  sorte  que  seus  aplicadores  devem 
desconsiderá-lo, se estiver em desacordo com a lei. A lei – desde que não 
fira  a  Constituição  –  é  ato  inicial,  incondicionado  e  incontestável; 
regulamento, o ato subsequente, condicionado e contestável (Vedel).

O  regulamento  executivo,  esclarece  luminosamente  Celso  Antônio 
Bandeira de Mello, especifica os 'comandos já abrigados virtualmente na 
lei,  isto  é,  compreendidos  na  abrangência  de  seus  perceptivos.”  (In, 
Curso de Direito Constitucional Tributário 4. ed. Malheiros. São Paulo, 
p. 197/199).

Nesta premissa, é importante afirmar que o direito à vida é 
bem supremo garantido pela Carta Política de 1988 e, mesmo que não estivesse ali 
escrito, sê-lo-ia pelo próprio direito natural inerente ao ser humano.

Evidente,  assim, o ato ilícito  perpetrado, ao ser negado ao 
autor a cobertura contratual  dos procedimentos requeridos na inicial,  cabendo, 
portanto, punição pecuniária àquele que, na relação de consumo, causa dano ao 
consumidor, por ter desrespeitado às normas protetivas e mandamentais insertas 
no  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  sob  o  pretexto  de  não  ter  cumprido  o 
período de carência contratual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO 
DE  SAÚDE.  RECUSA INDEVIDA À  COBERTURA.  DANO  MORAL 
CONFIGURADO.  REVISÃO  DO  JULGADO  A QUO.  REEXAME  DE 
PROVAS.  SÚMULA  7/STJ.  DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL  NÃO 
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DEMONSTRADO.  DECISÃO  AGRAVADA  MANTIDA. 
IMPROVIMENTO. 1.-  Decidida a questão com base nas circunstâncias 
fáticas da causa, esbarra o conhecimento do Especial no óbice da Súmula 
7  deste Tribunal.  2.- O Acórdão recorrido está em consonância com a 
jurisprudência  desta  Corte,  a  qual  vem  reconhecendo  o  direito  ao 
ressarcimento  dos  danos  morais  advindos  da  injusta  recusa  de 
cobertura de seguro saúde,  pois tal  fato agrava a situação de aflição 
psicológica  e de angústia  no espírito  do segurado,  uma vez que,  ao 
pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, 
de abalo psicológico e com a saúde debilitada (REsp 918.392/RN, Rel. 

Ministra  NANCY ANDRIGHI).  3.-  O  dissídio  jurisprudencial  não  foi 

demonstrado, pois a agravante não demonstrou as similitudes fáticas e 
divergências decisórias entre os casos confrontados. 4.- A agravante não 
trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a 
qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental 
improvido. (AgRg no AREsp 459.349/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 22/05/2014)

Com  relação  ao  quantum  indenizatório, convém  esclarecer 
que os critérios utilizados, para a fixação da verba compensatória moral devem 
estar de acordo com a melhor orientação doutrinária e jurisprudencial que versam 
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. 

Desse modo, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a 
título de danos morais fixada na sentença merece ser mantida, posto que se mostra 
necessária e suficiente para compensar, e de certa forma, amenizar o sofrimento da 
parte,  servindo como um fator de desestímulo para que o ofensor não volte  a 
praticar novos atos de tal natureza.

Quanto  a  fixação  dos  honorários  advocatícios  pela 
Magistrada a quo, também não merece reparo a decisão objurgada, pois, é devido 
a  mesma,  sim,  arcar  com a  verba  sucumbencial,  atendendo-se  ao  princípio  da 
causalidade obtido da exegese dos arts. 18 e 22, do Código de Processo Civil que,  
no dizer de Yussef Said Cahali, é latente no nosso sistema processual, inclusive no 
art. 20, caput, do CPC. 
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A propósito,  faz-se  oportuna  a  doutrina  de  Yussef  Said 
Cahali, que proclama: 

“...Reconheça-se,  porém,  que  a  regra  da  sucumbência  não  exaure  a 
problemática da responsabilidade pelos encargos do processo; como, 
também,  não  desfruta  de  autonomia  bastante  para  ser  considerada 
princípio informativo absoluto do nosso sistema processual. 
Com efeito, aqui (tal como acontece no processo italiano, seu modelo 
mais  próximo),  é  lícito  afirmar  que  o  princípio  legislativo  da 
causalidade é latente. 
Assim, não deve o intérprete ater-se à literal análise do artigo 20, onde 
o  princípio  da  causalidade,  sobre  o  qual  se  apoia  a  regra  de 
responsabilidade  do  sucumbente,  é  acolhido  na  lei  nos  limites  da 
sucumbência; insere-se no sistema, como fundamental, o princípio da 
causalidade,  do  qual  a  sucumbência  apresenta-se  apenas  como  um 
elemento  revelador,  talvez  o  seu  mais  expressivo  indício.”  (In. 
Honorários advocatícios, 3ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 44 p.) 

E ainda  a  jurisprudência,  capitaneada pelo  c.  STJ,  mutatis 
mutandis: 

“Segundo  o  princípio  da  causalidade,  aquele  que  deu  causa  à 
instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes.” 
(AG. 335515/MG, Rel. Min. Monteiro Barros).

 
Sendo assim, tendo a Unimed – João Pessoa, Cooperativa de 

Trabalho Médico, ora apelante, dado causa à instauração do processo,  deve arcar 
com a verba sucumbencial. 

Acresça-se, ainda, que a fixação dos honorários advocatícios 
em  20% (vinte por cento) sobre o valor da causa nada tem de excessiva, devendo 
ser mantida ainda em virtude do bom trabalho realizado pela patrona do autor. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À  APELAÇÃO, 
para manter a decisão recorrida, em todos os seus termos. 

É como voto. 

Presidiu o julgamento, desta Terceira Câmara Especializada 
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 26 de agosto de 2014, conforme 
certidão de julgamento de fl. 194, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes. 
Participaram  do  julgamento  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025787-05.2010.815.2001                  9



(relatora),  o Exmo. Des.   José Aurélio da Cruz e o Exmo. Dr.  Ricardo Vital  de 
Almeida, juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e 
Benevides.

Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira, 
Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 29 de agosto de 2014.

  Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            Relatora
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