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ACÓRDÃO

Apelação Cível nº 0046751-53.2009.815.2001.
Origem : 1ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Juiz Convocado Gustavo Leite Urquiza. 
Apelante : Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico. 
Advogado : Felipe Ribeiro Coutinho, André Luiz Cavalcanti Cabral e  

  Marcelo Weick Pogliese.
Apelada : Helena Francisca de Pontes.
Advogada : Renata Carrilho de Aguiar.

DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  PLANO  DE
SAÚDE.  ARTROPATIA  DE  JOELHO.
NEGATIVA  DO  PLANO  DE  SAÚDE  EM
FORNECER  A  PRÓTESE  INDICADA  PELO
PROFISSIONAL  MÉDICO  COMPETENTE.
PREVISÃO CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE
COBERTURA DE PRÓTESES  IMPORTADAS.
ABUSIVIDADE.  NULIDADE.  FORÇA
COGENTE DAS NORMAS CONSUMERISTAS.
AMEAÇA  AO  OBJETO  CONTRATUAL.
DIGNIDADE  DA  PESSOA  HUMANA.  DANO
MORAL  CARACTERIZADO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

-  Os  planos  de  saúde  sujeitam-se  à  incidência  das
normas  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,
enquadrando-se  na  modalidade  de  serviço  prestado,
sob  remuneração,  pelo  mercado  de  consumo,  nos
termos do art. 3º, § 2º, daquele diploma normativo.

-  A vedação ao fornecimento de prótese de joelho,
necessária  ao  êxito  do  procedimento  cirúrgico
indicado  à  paciente,  restringe  direito  fundamental
inerente à própria natureza do contrato.

- A liberdade de contratar não é absoluta, esbarrando
em zonas fronteiriças de bens supremos e, por isso,
indisponíveis.
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- As operadoras de plano de saúde, imersas num ramo
de  atividade  classificada  como  serviço  público  de
natureza  essencial,  devem  ter  como  bússola
norteadora de suas ações a promoção da dignidade da
pessoa humana.

-  A  recusa  indevida  e  abusiva  de  cobertura  de
procedimento  cirúrgico  por  parte  da  operadora  de
plano de  saúde  é causa a justificar a  reparação por
dano  moral,  extrapolando a  esfera  do  mero
aborrecimento ou do dissabor cotidiano.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  negar provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pela  UNIMED João
Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico contra a sentença de fls. 114/122,
proveniente da 1.ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa nos autos da Ação
de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela Antecipada e
Indenização por Danos Morais, ajuizada por  Helena Francisca de Pontes
em face da apelante.

Retroagindo ao petitório inicial,  temos que a autora,  com 73
(setenta  e  três)  anos  de  idade,  é  acometida  de  artrose  grave  no  joelho,
necessitando realizar cirurgia de artroplastia total no mesmo. Contudo, aduz a
autora ter o plano de saúde autorizado a cirurgia, porém sem liberar o material
requerido pelo médico.

Ressalta,  ainda,  que  conforme  laudo  médico  que  indica  a
cirurgia  em  caráter  de  urgência,  a  prótese  que  pretende  a  Unimed  ver
implantada na requerente, não atende as necessidades da mesma. Aduz, por
fim,  dano  moral  a  ser  indenizado,  decorrente  da  indevida  negativa  de
cobertura do plano de saúde.

O juízo singular julgou procedente os pedidos da autora, nos
seguintes termos:

“Gizadas  tais  razões  de  decidir  acolho  o  pedido
autoral  para  resolvendo  o  mérito  da  causa  nos
termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil,
confirmar  a  decisão  antecipatória  de  tutela
reconhecendo a  autora  o  direito  de  cobertura  das
próteses,  bem assim reconhcendo os  danos  morais
sofridos pela promovente, condenando a promovida,
Unimed  João  Pessoa  Cooperativa  de  Trabalho
Médico,  a  importância  de  R$  5.000,00  (cinco  mil
reais), acrescido de juros de mora de 1,0% (um por
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cento) ao mês, além de correção monetária a contar
desta sentença, eis que, na forma de precedente da
Corte,  a  correção  monetária,  em  casos  de
responsabilidade civil, tem seu termo inicial na data
do evento danoso. Todavia, em se tratando de dano
moral, o termo inicial é, logicamente, a data em que
o valor for fixado.
Condeno ainda a promovida em custas e honorários
advocatícios que fixo, nos termos do §3º do artigo 20
do Código de Processo Civil  em 15% do valor da
condenação.”

Foram opostos Embargos de Declaração pela parte promovida
(fls. 124/127), tendo os mesmos sido rejeitados às fls. 133/134.

Inconformada,  a  apelante  insurgiu-se  contra  a  sentença  de
mérito,  alegando,  em  síntese:  (i)  que  o  contrato  previa  expressamente  a
ausência de cobertura relativa a implantes e colocação de próteses, em total
observância  ao  art.  54,  §  4º  do  CDC;  (ii)  da  disponibilização  de  prótese
nacional equivalente a prótese importada (iii) a inexistência de dano moral (iv)
que  o  tratamento  pleiteado  poderá  ser  realizado  através  do  SUS,  tendo  o
Estado o dever de prestar assistência integral a saúde; (v) que fosse provida a
apelação com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

A apelada não apresentou contrarrazões (fls. 154 v).

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  (fls.
158/164), em parecer da lavra da ilustre procuradora Lúcia de Fátima Maia
de Farias, opinou pelo desprovimento do recurso apelatório.

É o relatório. 

VOTO.

Cumprindo  todos  os  requisitos  objetivos  e  subjetivos  de
admissibilidade, merece ser conhecido o recurso interposto para, ao final, dar-
lhe provimento parcial. 

Na espécie, a celeuma ora posta centra-se na obrigatoriedade,
ou não, da UNIMED João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico arcar
com  os  custos  relativos  ao  fornecimento  da  prótese  marca  “NEXGEN-
ZIMMER” para ser implantada, mediante procedimento cirúrgico, no joelho
da paciente Helena Francisca de Pontes, portadora de  artrose grave.

A  apelante  contraria  a  pretensão  da  autora/recorrida,  sob  o
argumento  da  exclusão  contratual  de  cobertura  relativa  à  realização  de
implantes  e  colocação  de  prótese  e,  ainda,  da  disponibilidade  de  prótese
nacional equivalente a prótese importada
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Entretanto,  ao  meu  sentir,  as  considerações  traçadas  pela
seguradora de saúde não são suficientes para elidir o anseio da paciente de
obter  o  custeio  do  procedimento  cirúrgico  com  implantação  da  referida
prótese, necessária a sua convalescença.

Ab inito, mister se faz realçar que os planos de saúde sujeitam-
se  à  incidência  das  normas  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,
enquadrando-se  na modalidade  de  serviço prestado,  sob remuneração,  pelo
mercado de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º, daquele diploma normativo.

Ademais,  a  própria  Lei  nº  9.656/98,  que  regulamenta  a
atividade  dos  planos  e  seguros  privados de  assistência  à  saúde,  em vários
dispositivos,  ao  tratar  dos  assistidos,  utiliza  a  nomenclatura  técnica
“consumidor”, o que denota a incidência da legislação consumerista.

Outrossim,  o  STJ  pacificou  a  questão  sumulando  o
entendimento  de  que  “aplica-se  o  Código de  Defesa  do  Consumidor  aos
contratos de plano de saúde” (Súmula 469).

Oportuno lembrar que se trata de normas de ordem pública e de
interesse  social,  haja  vista  seu  honroso  mister  de  promover  uma realidade
social mais justa e igualitária. Aplicam-se, por consequência, obrigatoriamente
às  relações  por  elas  reguladas,  sendo  inderrogáveis  pela  vontade  dos
contratantes, dada sua natureza cogente.

Sob esta perspectiva, estabelece o art. 51, IV c/c § 1º, I e II, do
Código de Defesa do Consumidor: 

“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 seja, incompatíveis com
a boa-fé ou a equidade.
(...)
§  1º.  Presume-se  exagerada,  ente  outros  casos,  a
vantagem que:
(...)
 II – restringe direitos ou obrigações fundamentais
inerentes  à  natureza  do  contrato,  de  tal  modo  a
ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual.
III  –  se  mostra  excessivamente  onerosa  para  o
consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo
do  contrato,  o  interesse  das  partes  e  outras
circunstâncias peculiares do caso.” (grifo nosso).

Notório  resta  que  a  vedação  ao  fornecimento  de  próteses,
necessárias  ao  êxito  do  tratamento  cirúrgico  indicado  à  paciente,  restringe
direito fundamental inerente à própria natureza do contrato.
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É,  pois,  sob  esse  fundamento,  que  os  tribunais  pátrios  vêm
declarando a abusividade de cláusulas contratuais que limitem coberturas ou
estabeleçam exclusões atentatórias à legítima expectativa do consumidor de
receber integral assistência do plano de saúde.

Na espécie, não se almeja negar ou suprimir a autonomia da
vontade na formação dos contratos. Absolutamente. O nosso querer restringe-
se  à  primazia  de  valores  maiores,  utilizando-se,  para  tanto,  do  espírito
protetivo do Direito do Consumidor.

A liberdade de contratar não é absoluta, esbarrando em zonas
fronteiriças de bens supremos e, por isso, indisponíveis. 

A natureza peculiar do contrato de seguro saúde e a especial
relevância  do  direito  protegido estão  a  exigir  que  a  sua  compreensão  seja
realizada à luz de princípios maiores, e não à vista das regras tradicionais da
teoria dos contratos. 

Destaco, ainda,  que a cooperativa médica ofertante de planos
de  saúde,  por  inserir-se  num ramo de  atividade  classificada  como  serviço
público de natureza essencial,  deve ter,  como bússola norteadora de suas
ações, a promoção da dignidade da pessoa humana.

É  inconcebível,  em  qualquer  circunstância,  que  o  aspecto
econômico se sobreponha à vida, pois, dentre tantos bens que repousam sob as
asas da Justiça e do Direito, ela reina, irradiando valores a todas as demais
coisas, legitimando o célebre pensamento do poeta Fernando Pessoa de que “o
Ideal é a Vida!”.   

Como  visto,  restou  demonstrado  nos  autos  que  a  recorrida
padecia  de  artropatia  grave  em seu  joelho,  sendo comprovada a  imperiosa
necessidade de ser submetida a tratamento cirúrgico com a implantação de
determinada prótese (fls. 20 e 20v). In casu, incube ao médico escolhido pela
paciente, e tão só a ele, precisar o tratamento a que esta deva se submeter,
visando sua convalescença,  não se inadmitindo qualquer interferência desta
ordem pela administração do plano de saúde.

Neste trilhar de ideias, cai por terra a alegação da seguradora de
saúde de ter disponibilizado à autora prótese nacional equivalente a prótese
importada.  Ora,  no  laudo  às  fls.  20,  o  profissional  médico,  Dr.  José  Luiz
Pessoa  Perez,  aponta  qual  a  prótese  mais  indicada  ao  tratamento  de  sua
paciente. Na oportunidade justifica:

“prótese  esta  com  qualidade,  precisão  e
durabilidade comprovada que é imprescindível para
o  bom resultado  da  cirurgia,  estas  características
não  são  observadas  nas  marcas  e  modelos
autorizados pelo plano da paciente.”
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Assim, é de se reconhecer a nulidade da cláusula 8.9 que exclui
de  cobertura  materiais  ou  medicamentos  importados  não nacionalizados  se
mostra  abusivas  e  coloca  o  consumidor  em  situação  de  exagerada
desvantagem, conforme previsto pelo inciso IV do art. 51 do CPC, uma vez
que acaba por restringir os meios que assegurem a efetividade da cobertura de
cirurgias relacionadas a problemas ortopédicos. 

Nesse sentido, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça
em caso semelhante:

“DIREITO  CIVIL  E  CONSUMIDOR.  SEGURO
SAÚDE. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA
DO  CDC  E  À  LEI  9.656/98.  EXISTÊNCIA  DE
TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DO CDC, MAS
NÃO  DA  LEI  9.656/98.  BOA-FÉ  OBJETIVA.
PRÓTESE  NECESSÁRIA  À  CIRURGIA  DE
ANGIOPLASTIA.  ILEGALIDADE  DA  EXCLUSÃO
DE  “STENTS”  DA  COBERTURA  SECURITÁRIA.
DANO  MORAL  CONFIGURADO.  DEVER  DE
REPARAR OS DANOS MATERIAIS.
- As disposições da Lei 9.656/98 só se aplicam aos
contratos celebrados a partir de sua vigência,  bem
como  para  os  contratos  que,  celebrados
anteriormente, foram adaptados para seu regime. A
Lei 9.656/98 não retroage, entretanto, para atingir o
contrato celebrado por segurados que, no exercício
de sua liberdade de escolha, mantiveram seus planos
antigos sem qualquer adaptação.
- Embora o CDC não retroaja para alcançar efeitos
presentes  e  futuros  de  contratos  celebrados
anteriormente  a  sua  vigência,  a  legislação
consumerista regula os efeitos presentes de contratos
de trato sucessivo e que, por isso, foram renovados
já no período de sua vigência.
- Dada a natureza de trato sucessivo do contrato de
seguro  saúde,  o  CDC rege  as  renovações  que  se
deram sob sua vigência, não havendo que se falar aí
em retroação da lei nova.
- A cláusula geral de boa-fé objetiva,  implícita em
nosso ordenamento antes da vigência do CDC e do
CC/2002,  mas  explicitada  a  partir  desses  marcos
legislativos,  impõe  deveres  de  conduta  leal  aos
contratantes e funciona como um limite ao exercício
abusivo de direitos.
-  O direito  subjetivo  assegurado  em contrato  não
pode ser exercido de forma a subtrair do negócio
sua  finalidade  precípua.  Assim,  se  determinado
procedimento cirúrgico está incluído na cobertura
securitária, não é legítimo exigir que o segurado se
submeta  a  ele,  mas  não  instale  as  próteses
necessárias para a plena recuperação de sua saúde.

Apelação Cível nº 0046751-53.2009.815.2001 6



-  É  abusiva  a  cláusula  contratual  que  exclui  de
cobertura  a  colocação  de  “stent”,  quando  este  é
necessário ao bom êxito do procedimento cirúrgico
coberto pelo plano de saúde. Precedentes.
-  Conquanto  geralmente  nos  contratos  o  mero
inadimplemento não seja causa para ocorrência de
danos  morais,  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.
Recurso  especial  a  que  se  dá  parcial  provimento.
(STJ,  REsp  735.168/RJ,  Rel.  Ministra  NANCY
ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
11/03/2008, DJe 26/03/2008)” (grifo nosso).

Colaciono ainda, julgado desta Corte de Justiça:

“INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. OPERADORA
DE  PLANO  DE  SAÚDE.  NEGATIVA  DE
COBERTURA  PARA  IMPLANTE  DE  MARCA
PASSO.  PREVISÃO  EM  CLÁUSULA
CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS  MÉDICOS  CELEBRADO  ENTRE
COOPERATIVA  DE  SERVIÇOS  MÉDICOS  E
ASSOCIAÇÃO  DE  CLASSE.  DECLARAÇÃO  DE
ABUSIVIDADE  DA  CLÁUSULA  DE  RESTRIÇÃO
EM  QUE  SE  FUNDOU  A  NEGATIVA  DO
ATENDIMENTO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DE
PEDIDO.  APELAÇÕES  RECÍPROCAS.
INCONFORMAÇÃO  COM  A  DECISÃO  QUE
RECONHECEU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL
COM  A  DECLARAÇÃO  DE  ABUSIVIDADE  DA
CLÁUSULA DE RESTRIÇÃO, E COM A FIXAÇÃO
DO  DANO  MORAL  EM  VALOR
CONSIDERAVELMENTE  INFERIOR  AO
PROPOSTO  NA  VESTIBULAR,
RESPECTIVAMENTE.  RECONHECIMENTO  DA
ABUSIVIDADE  DA  CLÁUSULA  CONTRATUAL
QUE  VEDA  OU  LIMITA  TRATAMENTO  A
DOENÇA  COBERTA  PELO  PLANO,
INDEPENDENTEMENTE DE SER O CONTRATO
CELEBRADO  DIRETAMENTE  COM  O
CONSUMIDOR  OU  POR  INTERMÉDIO  DE
ASSOCIAÇÃO REPRESENTATIVA. INDENIZAÇÃO
POR  DANO  MORAL  MAJORADA  PARA  R$
10.000,00.  APELO  DA  UNIMED  DESPROVIDO.
APELO  AUTORAL  PARCIALMENTE  PROVIDO.
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Na  esteira  do  entendimento  do  STJ,  e  deste  e.
Tribunal  de justiça,  por suas câmaras,  a negativa
por parte do plano de saúde para realizar cirurgia
de  emergência  com  implantação  de  prótese
coronariana, fundamentada em cláusula limitadora,
deve ser rechaçada, considerando-se nula a cláusula
contratual,  impondo-se  a  condenação  por  dano
moral daí advindo, pelo caráter de abusividade da
cláusula,  independentemente  de  ser  o  contrato
celebrado  diretamente  com o  consumidor,  ou  por
intermédio de empresa ou associação representativa,
uma vez que a regra que deve ser obedecida é a de
que,  assegurada  a  cobertura  para  a  doença,  não
pode haver cláusula restritiva para seu tratamento.
(TJ-PB;  Proc.  200.2010.042.546-7/001;  Quarta
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.
Wolfram da Cunha Ramos; DJPB 18/02/2013; Pág.
12)”(grifo nosso).

Da mesma forma, no tocante à a impossibilidade de reparação
por danos morais sustentada pela apelante, entendo que não há razão para a
reforma do julgado. É que o comportamento abusivo da operadora do plano de
saúde, ante a recusa de tratamento médico, pressupõe a configuração do dano
moral.

Assim, tratando-se de idosa acometida de enfermidade que lhe
causa fortes dores e interfere em sua locomoção, patente o transtorno e o abalo
psicológico sofridos diante da indevida negativa de cobertura do seguro de
saúde.

 Portanto, de igual forma, entendo não ser justo que, a negativa
de cobertura de tratamento de saúde urgente e essencial à qualidade de vida da
autora, máxime porque atinge a sua própria locomoção, seja colocado na vala
comum do “mero aborrecimento”.

Como é cediço, o valor da indenização por danos morais deve
observar o  caráter pedagógico da medida,  de modo a desestimular  novas
condutas abusivas por parte da seguradora de saúde, bem como o caráter de
reparação da dor moral sofrida sem, contudo, ensejar enriquecimento sem
causa.

Desta forma, verifica-se que o valor fixado em primeiro grau no
montante  de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais) contempla  os  dois  critérios
anteriormente citados. 

 
Seguindo  o  raciocínio  esposado,  declinamos  os  seguintes

precedentes do STJ:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  PLANO  DE  SAÚDE.
RECUSA  NO  ATENDIMENTO.  DANO  MORAL.
CONFIGURAÇÃO.QUANTUM.  RAZOABILIDADE.
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CORREÇÃO  MONETÁRIA.JUROS  MORATÓRIOS.
SÚMULAS STF/282 E 356. DECISÃO AGRAVADA.
MANUTENÇÃO.
I.  Na  esteira  de  diversos  precedentes  do  STJ,
verifica-se que a recusa indevida à cobertura médica
pleiteada pelo  segurado é causa de danos morais,
pois agrava a situação de aflição psicológica e de
angústia no espírito daquele.
II. É possível a intervenção desta Corte para reduzir
ou aumentar o valor indenizatório por dano moral
apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo
Acórdão  recorrido  se  mostrar  irrisório  ou
exorbitante, situação que não se faz presente no caso
em tela.
III. Os dispositivos apontados como violados não
foram  objeto  de  debate  no  Acórdão  recorrido,
tampouco  foram  interpostos  Embargos  de
Declaração para suprir eventual omissão, de modo
que,  ausente  está  o  necessário  prequestionamento,
incidem  as  Súmulas  STF/282  e  356.  Agravo
Regimental  improvido.  (STJ,  AgRg  no  REsp
1229872/AM,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  17/05/2011,  DJe
01/07/2011).”(grifo nosso).

“CIVIL  E  PROCESSUAL.  RECURSO  ESPECIAL.
PLANO  DE  SAÚDE.  COBERTURA.  NEGATIVA.
PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. DANO MORAL.
CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. A recusa da cobertura de procedimento médico-
cirúrgico por parte de prestadora de plano de saúde
enseja  dano  moral  quando  aquela  se  mostra
ilegítima  e  abusiva,  e  do  fato  resulta  abalo  que
extrapola o plano do mero dissabor.
II. Caso em que a situação do autor era grave e o
risco  de  sequelas  evidente,  ante  a  amputação,  por
necrose,  já  ocorrida  em  outro  membro,  que
necessitava  urgente  de  tratamento  preventivo  para
restabelecer a adequada circulação.
II. Recuso especial conhecido e provido. 
(STJ,  REsp  1167525/RS,  Rel.  Ministro  ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado
em 22/03/2011, DJe 28/03/2011).”(grifo nosso).

E, ainda, julgado deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO  DE COBRANÇA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA.
ATENDIMENTO  DE  EMERGÊNCIA.  CUSTEIO
PARTICULAR.  RESSARCIMENTO.  REPETIÇÃO
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DO  INDÉBITO.  PEDIDO  JULGADO
PARCIALMENTE  PROCEDENTE.
IRRESIGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA-
DESPROVIMENTO  DOS  APELOS.  O  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
empresa.  Verificado  o  caráter  emergencial  do
tratamento  de que necessitava a parte autora, como
demonstrado no processo, não há como prevalecer o
prazo de carência pactuado. Inteligência dos artigos
12 e  35c da  Lei   nº    9.656   de  1998.  O valor  a ser
arbitrado  a  título  de  indenização  por  dano  moral
deve  levar  em  conta  o  princípio  da
proporcionalidade,  bem  como  as  condições  da
ofendida, a capacidade econômica do ofensor, além
da reprovabilidade da conduta ilícita praticada. Por
fim, há que se ter presente que o ressarcimento do
dano  não  se  transforme  em  ganho  desmesurado,
importando  em  enriquecimento  ilícito.  Valor  na
origem  deve  ser  mantido.  Desprovimento  aos
recursos.  (TJPB;  AC  200.2009.008.032-2/001;
Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Leandro  dos  Santos;  DJPB  16/04/2013;  Pág.
8).”(grifo nosso).

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial,  NEGO
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença em todos os
seus termos.

É COMO VOTO.  

Presidiu a sessão a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite
Urquiza, juiz convocado, com jurisdição limitada, em substituição ao Exmo.
Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, a Exma Desa. Maria das Neves do
Egito de Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões da Segunda Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 24 de março
de 2015.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz Convocado Relator
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