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ACÓRDÃO

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO Nº 0004389-02.2010.815.2001.
Origem : 5ª Vara Cível da Capital.
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza. 
Apelante : Terezinha de Jesus Chaves. 
Advogado : Jairo de Oliveira Souza, Claudionor Vital Pereira e Juscelino 

  de Oliveira Souza.
Apelada : Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico. 
Advogado : Leidson Flamarion T. Matos, Hermano Gadelha de Sá e 

  Coriolano Dias de Sá.
Recorrente : Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico. 
Advogado : Leidson Flamarion T. Matos, Hermano Gadelha de Sá e 

  Coriolano Dias de Sá.
Recorrida : Terezinha de Jesus Chaves. 
Advogado : Jairo de Oliveira Souza, Claudionor Vital Pereira e Juscelino 

  de Oliveira Souza.

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO
DO  CONSUMIDOR.  PLANO  DE  SAÚDE.
RECUSA  INDEVIDA  DE  COBERTURA  DE
PROCEDIMENTO  MÉDICO.  ALEGAÇÃO  DE
NECESSIDADE  DO  CUMPRIMENTO  DO
PERÍODO DE CARÊNCIA EM DECORRÊNCIA
DE  DOENÇA  PREEXISTENTE.  BOA-FÉ  DA
USUÁRIA.  INEXISTÊNCIA  DE  EXAME PRÉ-
CONTRATUAL.  RISCO  ASSUMIDO  PELA
ADMINISTRADORA  DO  PLANO DE  SAÚDE.
INJUSTA  NEGATIVA  NO  MOMENTO  DE
NECESSIDADE DO RESTABELCIMENTO DA
SAÚDE DA CONSUMIDORA. ILEGALIDADE.
DANOS  MORAIS  CONFIGURADOS.
REFORMA  PARCIAL  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO  DO  APELO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

- Não há que se falar em legalidade na negativa de
cobertura  fundamentada  na  alegada  observância  ao
período de carência, uma vez que a administradora do
Plano de Saúde não promoveu a realização de exames
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prévios à contratação, nem restou configurada a má-fé
da usuária.

- No que se refere ao dano de ordem moral, revela-se
caracterizado  o  prejuízo  à  esfera  psíquica  da
demandante,  diante  da  recusa  injustificada  de
cobertura  do  procedimento  médico,  compelindo  à
demandante a proceder à resolução, por sua própria
conta,  da  delicada  situação  de  saúde  em  que  se
encontrava.

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

Trata-se de Apelação Cível e de Recurso Adesivo interpostos,
respectivamente,  por  Terezinha  de  Jesus  Chaves e  pela  UNIMED João
Pessoa Cooperativa  de  Trabalho Médico contra  sentença  (fls.  109/112),
proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Capital que, nos autos da “Ação de
Indenização por Dano Material e Moral” ajuizada pela apelante em face da
sociedade  recorrente,  julgou  parcialmente  procedentes  os  pedidos  iniciais,
apresentando o julgado a seguinte ementa:

“OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAS  –  Plano  de
saúde – Negativa de cobertura médico-hospitalar –
Alegação de doença preexistente e prazo de carência
de 24 meses – Exames anteriores à contratação não
realizados pela seguradora – Ilegalidade – Ausência
de  prova  da  doença  preexistente  –  Dano  moral  –
Inadimplemento  contratual  –  Ausência  de  dano  –
Dano  Material  –  Comprovação  –  Procedência
parcial.
- 'É ilícita a recusa da cobertura securitária, sob a
alegação  de  doença  preexistente  à contratação  do
seguro-saúde,  se  a  Seguradora  não  submeteu  a
segurada a prévio exame de saúde e não comprovou
má-fé' (STJ – REsp 263564/SP).
- A mera contrariedade ou aborrecimento cotidiano
não dão ensejo ao dano moral”

Inconformada, a parte demandante interpôs Recurso Apelatório
(fls.  115/119),  em  cujas  razões  defende  a  reforma  parcial  da  sentença,
afirmando a existência de danos morais, sob o argumento de que não há mero
dissabor na recusa indevida de custeio de procedimento cirúrgico.

Igualmente  irresignada,  a  Cooperativa  apresentou  Recurso
Adesivo (fls. 123/132), alegando a legalidade de sua conduta, ante a ausência
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de cobertura contratual para o procedimento, devido ao não cumprimento do
período de carência  e da preexistência  de doença  não declarada.  Assevera,
ainda, a inexistência de danos morais. Ao final, pugna pleo provimento de seu
recurso para o fim de julgamento de improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões à Apelação apresentadas (fls. 135/142).

Contra-argumentação  ao  Recurso  Adesivo  ofertada  (fls.
146/148).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer  (fls.  154/157),  opinando pelo  prosseguimento do feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório. 

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  de
ambos os recursos, passando à análise conjunta de seus objetos, haja vista o
entrelaçamento das questões suscitadas.

Conforme se  infere  dos  autos,  Terezinha  de  Jesus  Chaves  é
usuária do plano de saúde ofertado pela demandada, desde 01/03/2007. No dia
30/07/2008, solicitou autorização para a realização de procedimento cirúrgico
de  “Colecistectomia  com  Colangiografia  por  Videolaparoscopia”,
requerimento este negado, sob o fundamento de estar a solicitante cumprindo
carência para tratamento de doenças e lesões preexistentes até 18/02/2009.

Em virtude da negativa, bem como diante da necessidade de
saúde em  que  se  encontrava,  a  demandante  se  viu  obrigada  a  realizar  o
procedimento às suas próprias expensas, tendo um custo total de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais).

A usuária  apenas veio a  ter  ciência  de que era portadora de
Colecistite Aguda Litiásica após se submeter ao exame de ultrassonografia de
abdome superior, em 25/07/2008.

Pois  bem,  diante  dos  fatos  narrados,  não  se  requer  maiores
delongas  para  se  constatar  o  caráter  de  abusividade  da  conduta  contratual
levada a cabo pela cooperativa responsável pela administração do Plano de
Saúde de que é usuária a autora.

Isso porque, consoante bem delineado pela magistrada de base,
a  circunstância  de  a  Unimed  não  ter  realizado  nenhum  exame  na  parte
promovente, antes da celebração contratual, conduz à assunção do risco de ter
que  efetuar  a  devida  cobertura  mesmo em caso  de  doenças  preexistentes,
mormente  quando  a  preexistência  sequer  era  do  conhecimento  da
consumidora, demonstrando, pois, a boa-fé da usuária do serviço.
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Nesse sentido, revela-se pacífica a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere do seguinte julgado:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO
DE  VIDA.  MÁ-FÉ  DO  SEGURADO.  DOENÇA
PREEXISTENTE.  VERIFICAÇÃO.  REEXAME  DE
MATÉRIA  FÁTICO-PROBATÓRIA.  INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N.  7/STJ.  AUSÊNCIA  DE EXAMES
PRÉVIOS.  SÚMULA  N.  83/STJ.  DECISÃO
MANTIDA.  (...)  3.  A  consonância  entre  a  decisão
recorrida  e  a  jurisprudência  do  STJ  obsta  o
conhecimento  do  recurso  especial,  nos  termos  da
Súmula n. 83 do STJ. 4. No caso, o entendimento da
decisão  recorrida  coincide  com  a  jurisprudência
desta  Corte  Superior,  no  sentido  de  que,  'não
comprovada  a  má-fé  do  segurado  quando  da
contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida,
pela seguradora,  a  realização de exames médicos,
não pode a cobertura securitária ser recusada com
base  na  alegação  da  existência  de  doença  pré-
existente' (AgRg  no  AREsp  177.250/MT,  Rel.
Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA
TURMA, julgado em 23/10/2012,  DJe 30/10/2012).
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
Data  de  Julgamento:  26/08/2014,  T4  -  QUARTA
TURMA). (grifo nosso).

Assim,  não  há  que  se  falar  em  legalidade  na  negativa  de
cobertura fundamentada na alegada observância ao período de carência, uma
vez que a administradora do Plano de Saúde não promoveu a realização de
exames prévios  à  contratação,  nem restou configurada a  má-fé da usuária.
Portanto,  correta  a  condenação  em  danos  materiais  tal  qual  estipulada  na
sentença.

Pois  bem,  no  que  se  refere  ao  dano  de  ordem  moral,  ao
contrário  do  que  consignado  pela  magistrada  sentenciante,  entendo
caracterizado  o  prejuízo  à  esfera  psíquica  da  autora,  diante  da  recusa
injustificada de cobertura do procedimento médico, compelindo à demandante
a proceder à resolução, por sua própria conta, da delicada situação de saúde
em que se encontrava. 

Ora, destacou a juíza que  “o caso é bem diferente daquelas
hipóteses  onde  a  promovida  recusa-se  a  prestar  assistência  e  deixa  o
contratante sofrer à míngua nos corredores dos hospitais, sem que nenhuma
providência seja tomada” (fls. 111). Muito embora seja correta a assertiva de
que  há  a  diferença  apontada,  tal  dessemelhança  não  retira  dos  fatos
vivenciados  pela  autora  a  consequente  situação  vexatória,  humilhante  e,
principalmente,  agonizante  de  pagar  mensalidades  consideráveis  de  um
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seguro-saúde  que,  quando  necessita,  não  lhe  concede  a  cobertura  prevista
contratualmente.

A diferença apontada pela magistrada de  base só vai influir,
portanto, no momento de quantificação dos danos, haja vista que o abalo de
ordem moral existe tanto para aquele enfermo que tem recusada a cobertura
securitária  e  não  pode  custeá-la  por  si  só,  quanto  para  aquele  que  possui
condições para bancar o procedimento particularmente.

No caso em comento, é,  pois, patente a presença do ato ilícito
de  responsabilidade  da  cooperativa  demandada,  do  qual  resultou  inegável
prejuízo de ordem psíquica à parte apelante.

Logo, no que se refere ao dano moral, não é preciso realizar
grande esforço para  enxergar  que se encontra  manifestamente configurado,
tendo  em  vista  a  forma  constrangedora  e  injustificável  de  atuação  da
administradora  do  Plano  de  Saúde,  provocando  uma  situação  claramente
vexatória e desrespeitosa, cuja dor e sensação negativa foram suportadas pela
parte demandante.

Nesse mesmo sentido, vislumbrando-se a peculiar situação de
do ilícito em se tratando de inadimplemento em matéria de saúde, confira-se o
seguinte aresto:

“OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  SEGURO  SAÚDE.
CDC. RELATIVIZAÇÃO DO CONTRATO. DOENÇA
PREEXISTENTE. RECUSA INDEVIDA DE EXAME
MÉDICO.  RISCO  DE  AGRAVAMENTO  DA
DOENÇA.  DANO  MORAL.  VALORAÇÃO.  I  -  A
relação  jurídica  decorrente  de  contrato  de  seguro
saúde submete-se às normas protetivas do Código de
Defesa do Consumidor, ocorrendo a relativização do
pacta sunt servanda. Súmula 469 do e. STJ. II - A
invocação  da  cláusula  contratual  que  trata  de
doença  preexistente  é  inválida  para  isentar  a
empresa de assistência à saúde do dever de prestar
cobertura  de  procedimento  médico,  quando  não
exigiu exame clínico prévio da contratante.  III - De
regra, o inadimplemento contratual não enseja, por
si  só,  a  compensação  moral,  no  entanto  a
contratação  de  seguro-saúde  é  motivada  pela
legítima expectativa  de  proteção em momentos  de
fragilidade  que,  quando  frustrada,  causa  danos
morais. IV - Evidenciado o prejuízo moral quando a
autora, encontrando-se em situação de sofrimento de
dores  pela dificuldade  na obtenção do diagnóstico
do mal que a acometia, teve recusada indevidamente
a  realização  do  exame  de  artrorressonância
prescrito pelo médico para esse fim, o que somente
conseguiu  mediante  intervenção  judicial.  V  -  A
valoração da compensação moral  deve  observar  o
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princípio  da  razoabilidade,  a  gravidade  e  a
repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da
lesão.  A  sanção,  por  sua  vez,  deve  observar  a
finalidade  didático-pedagógica,  evitar  valor
excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo
à  conduta  lesiva.  Mantido  o  valor  fixado  pela  r.
sentença. VI - Apelações desprovidas.
(TJ-DF  -  APC:  20130610089705  DF  0008825-
89.2013.8.07.0006, Relator: VERA ANDRIGHI, Data
de Julgamento: 15/10/2014, 6ª Turma Cível, Data de
Publicação: Publicado no DJE : 28/10/2014 . Pág.:
239). (grifo nosso).

Com  relação  à  fixação  do  montante  indenizatório,  frise-se,
inicialmente,  que  o  valor  estipulado  não  pode  ser  ínfimo  nem  abusivo,
devendo ser proporcional à dupla função do instituto do dano moral, quais
sejam: a reparação do dano, buscando minimizar a dor da vítima; e a punição
do ofensor, para que não volte a reincidir.

A quantificação do dano moral deve atender a critérios como a
extensão  do  dano,  a  condição  de  seu  causador,  bem  como  a  da  vítima,
atentando para o aspecto pedagógico da indenização, isto é, deve servir de
advertência para que potenciais causadores do mesmo mal se abstenham de
praticar tais atos.

Nesse contexto, tendo em vista a gravidade da conduta ilícita da
cooperativa promovida, revestindo-se de elevada potencialidade lesiva para o
próprio  setor  consumerista  em que  atua,  considero  como valor  razoável  a
quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por  todo  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO à  Apelação
interposta  pela  parte  demandante,  para  o  fim  de  reformar  parcialmente  a
sentença,  condenando  a  cooperativa  demandada  ao  pagamento  de  danos
morais, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), sobre os quais deverão
incidir correção monetária pelo INPC (contados da data de arbitramento) e
juros de mora de 1% ao mês (devidos a partir do evento danoso). Quanto ao
Recurso Adesivo, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão da modificação do julgado, condeno a demandada em
custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, com fulcro nos critérios estabelecidos no § 3º do
art. 20 do Código de Processo Civil. 

É COMO VOTO.  

Presidiu a  sessão o Exmo. Des.  Abraham Lincoln da Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza, juiz
convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  ao  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado,
com jurisdição  plena,  em substituição  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Neves  do
Egito de Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
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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, 07 de abril de
2015.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado – Relator
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