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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000011-75.2007.815.0071.
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Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
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Apelada : Waleska da Silva Candido dos Santos.
Advogado : Edinando José Diniz.

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS
MORAIS.  PRELIMINAR.  CARÊNCIA  DE
AÇÃO.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  PLANO  DE
SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO
CONTRATO.  RECONHECIMENTO  DO
PEDIDO  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO.
AUSÊNCIA  DE  NOTIFICAÇÃO  PESSOAL.
INADIMPLÊNCIA  SUPERIOR  A  SESSENTA
DIAS  NÃO  COMPROVADA.  PAGAMENTO
DAS  PARCELAS  SUBSEQUENTES.
VIOLAÇÃO DA REGRA DO VENIRE CONTRA
FACTUM  PROPRIUM.  CONDUTA  ILÍCITA.
DANO  MORAL  CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. DESPROVIMENTO.

– Comprovada nos autos a pretensão resistida a
viabilizar a busca pela prestação jurisdicional, restam
presentes o binômio necessidade/utilidade a afastar a
alegação  de  carência  de  ação  por  ausência  de
interesse processual.

– Constatando-se pela tese da defesa que houve o
reconhecimento do pedido da autora de declaração de
inexistência  de  débito,  há  necessariamente  a
automática  procedência  deste  pleito  contido  na
exordial, nos termos do art. 269, inciso II, do Código
de Processo Civil.
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– A teor do disposto no art. 13, parágrafo único,
inciso II,  da Lei 9.656/98, é vedada a suspensão ou o
cancelamento  unilateral  do  contrato  de  plano  de
saúde, admitindo-os, como exceção, apenas nos casos
de  não  pagamento  da  mensalidade  por  período
superior a 60 (sessenta) dias, desde que o consumidor
seja notificado pessoalmente até o quinquagésimo dia
de inadimplência.

– É ilícita  a  conduta  da  operadora  de  plano de
saúde  que  rescinde  unilateralmente  o  contrato  de
assistência  médico-hospitalar  sem  observar  as
exigências legais para tanto.

– Ao  receber  o  pagamento  das  contribuições
mensais posteriores àquela que ensejou a notificação,
a  ré  demonstra  comportamento  contraditório com a
pretensão de rescisão do contrato, constituindo venire
contra factum proprium, o que não se pode prestigiar.

– O cancelamento  indevido  do  plano  de  saúde,
além de frustrar o objetivo primordial da contratação
em  questão, certamente  foi  causa  de  insegurança,
aflição, sofrimento e maiores preocupações à autora,
portadora  de  sérios  problemas  cardíacos,
configurando dano moral a ser ressarcido.

– O montante arbitrado juiz de primeiro grau, à
título de indenização por danos morais, é condizente
com as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do
dano e  seu  efeito  lesivo.   Observou,  outrossim,  os
critérios  de  proporcionalidade  e  razoabilidade,  sem
implicar em enriquecimento ilícito do beneficiário e
atendendo, ainda, ao objetivo de inibir o ofensor da
prática de condutas futuras semelhantes.

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  interposta  por  Jocelma  Justino  Cruz
Araújo em face da sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca
de  Campina  Grande,  nos  autos  da  Ação  de  Restituição  de  Valores  c/c
Indenização por Danos Morais c/c Rescisão Contratual  ajuizada contra a
Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal – APCEF.   
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Na  peça  de  ingresso,  relatou  a  autora  ter  celebrado  com  a
demandada contrato de adesão para prestação de serviço de plano de saúde.
Contudo, asseverou que, em novembro de 2006, fora excluída do plano, sem
qualquer  notificação  prévia,  em razão  do  atraso  no  pagamento  referente  à
mensalidade de agosto de 2006. 

Afirmou que foi realizado o pagamento em atraso da parcela,
contudo, em virtude do cancelamento contratual procedido pela demandada,
ficou a promovente impedida de realizar consultas e tratamentos médicos dos
quais necessitava, o que lhe trouxe graves transtornos.

Em  decorrência  deste  cancelamento  repentino  e  diante  da
premente necessidade de dar imediata continuidade ao tratamento, alegou que
se viu obrigada a adentrar com ação cautelar preparatória, na qual fora-lhe
deferida medida liminar para reativação do seu plano.

Sustentando o abuso da extinção unilateral do contrato pela ré,
requereu a declaração de inexistência de débito, no que tange à fatura com
vencimento em agosto de 2006, bem como  a condenação da promovida em
danos morais.

Ao  ser  citada,  a  parte  requerida  apresentou  contestação  (fls.
57/78), arguindo, preliminarmente, a carência do direito de ação por falta de
interesse de agir, tendo em vista que a pendência financeira, acerca da qual a
demandante  requer  a  declaração de  inexistência,  não  mais  subsistiria,  pois
devidamente quitado o débito. 

Meritoriamente, defendeu que a CAPESAÚDE se trata de uma
operadora de saúde na modalidade autogestão,  não lhe sendo aplicáveis  as
disposições da Lei 8.078/90. Ademais, asseverou que o contrato foi cancelado
por inadimplência da autora, o que teria amparo no artigo 8º, alínea “c”, do
Regulamento do Plano de Benefícios Assistenciais da CAPESESP, bem como
no artigo 13, parágrafo único, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 9.656/98.

Consignou  que  todos  os  pagamentos  do  ano de  2006  foram
realizados com atraso pelo titular do plano. Acrescentou que o requerente teria
sido devidamente  notificado de seu inadimplemento,  recebendo informação
sobre a data limite de pagamento. Alegando que foi o autor quem deu causa ao
desfazimento do contrato, sustentou a inexistência da responsabilidade pelo
pagamento de indenização por dano moral e material.

Réplica impugnatória (fls. 162/164).

Sobreveio sentença de procedência (fls. 195/202), nos seguintes
termos: 

“Ante  o  exposto,  JULGO  PROCENDENTES  o
pedido,  para  o  fim  de  DECLARAR  inexistente  os
débitos  descritos  na  inicial,  bem  como  para
CONDENAR a promovida a pagar, à promovente, a
título de reparação por danos morais, a quantia de
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R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida
pelo INPC, a contar desta data (Súmula 362 do STJ)
e acrescida de juros moratórios de 1% a.m., estes a
partir da citação (Art. 405 CC)”.  

Irresignada,  a  parte  ré  interpôs  Apelação  (fls.  204/217),
reivindicando  a  reforma total  do  decisum, sustentando,  preliminarmente,  a
ausência de interesse de agir da autora, ante o pagamento da parcela em atraso,
não havendo razão, assim, para que fosse declarada a inexistência dos débitos
alegados na inicial. No mérito, afirma que a sentença objurgada não observou
as provas encartadas no autos, em especial os demonstrativos de pagamentos
das contribuições realizadas pela apelada, que comprovam a inadimplência da
apelada.

Em  adição,  assevera  que  a  notificação  também  restou
comprovada e defende existir expressa previsão contratual e legal acerca da
possibilidade  de  rescisão  unilateral  do  contrato  quando  houver  atraso  no
pagamento  das  mensalidades,  por  período  superior  a  60  (sessenta)  dias,
consecutivos ou não. 

Afirma que não houve ato ilícito  apto a gerar  danos morais,
posto  que  o  pagamento  da  fatura  em  atraso  somente  ocorreu  após  o
desligamento  da  apelada.  Pede  o  provimento  do  recurso  para  que  sejam
julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais ou, caso seja mantida a
condenação em danos morais, seja reduzido o quantum fixado.

Contrarrazões apresentadas (fls. 227/239). 

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu
parecer (fls. 398/404), opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento do  recurso.

É o relatório.

VOTO.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos que autorizam a
sua admissibilidade.

- Da preliminar – carência de ação

Argui o ente municipal a carência de ação por falta de interesse
de agir, ante o pagamento da parcela em atraso, não havendo razão, assim,
para que fosse declarada a inexistência dos débitos alegados na inicial.

 
Neste ínterim, é de se  destacar que o interesse processual se

configura  quando presente  o  binômio necessidade/adequação.  Afirmando  a
parte necessitar da intervenção estatal para ver reconhecido o direito que alega
e verificando-se que o provimento jurisdicional,  sendo favorável,  trar-lhe-á
benefícios,  tem-se  evidente  o  interesse  de  agir,  por  estarem  presentes  a
necessidade e, principalmente, a utilidade na atuação do Judiciário.
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 Como  ensinam  Luiz  Guilherme  Marinoni  e Sérgio  Cruz
Arenhart:

"No que se refere ao interesse de agir, este repousa
sobre o binômio necessidade/adequação. A parte tem
'necessidade' quando seu direito material não pode
ser  realizado  sem a  intervenção  do juiz.  Contudo,
além da 'necessidade',  exige-se a 'adequação'. Se a
parte  requer  providência  jurisdicional  incapaz  de
remediar  a  situação  por  ela  narrada  na
fundamentação  do  seu  pedido,  também  falta  o
interesse  de  agir."  (In:  Manual  do  Processo  de
Conhecimento, 2ª ed. Editora Revista dos Tribunais,
São Paulo: 2003, p. 67).

No presente caso, a alegação não merece prosperar, porquanto
resta  comprovada nos  autos  a  pretensão resistida  a  viabilizar  a  busca  pela
prestação  jurisdicional,  havendo,  por  isso,  indiscutivelmente,  presentes  o
binômio necessidade/utilidade.

Consoante  acertadamente  pontuado  pelo  juiz  de  base,  na
demanda cautelar em apenso, a empresa apelante afirmou expressamente que a
resolução  do  contrato  se  deu  em  decorrência  do  inadimplemento  da
promovente em relação à mensalidade do mês de agosto de 2006.

Outrossim, o próprio requerido anexou, às fls.  152, cópia  de
uma circular que, em seu teor, informa a existência do referido débito.

Assim,  não cabe olvidar o interesse do autor em ver julgada
procedente a lide, para ver declarada a inexistência de dívida que alega ter sido
paga,  motivo pelo qual  o  ajuizamento da ação se mostra  útil  à solução da
causa, cumprindo, nesse aspecto, evidente interesse processual.

Com  base  na  argumentação  acima  alinhavada,  rechaço  a
preliminar.

-   Mérito:  

Consoante  relatado,  insurge-se  a  recorrente  em  face  da  r.
sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de
débito relativa à parcela do plano de saúde com vencimento em agosto de
2006,  condenando a promovida, ainda, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) a título de reparação por danos morais.

Pois bem.

Com relação à declaração de inexistência de débito, revela-se
despicienda maiores considerações. 
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Isso porque, neste ponto, vê-se pela tese da defesa que houve o
reconhecimento do pedido da autora, ora recorrida, por parte do apelante, ao
asseverar que o débito que deu azo ao desligamento da promovente do plano
de saúde foi integralmente quitado pelo associado titular (fls. 59).

Como  é  sabido,  em  havendo  o  reconhecimento  jurídico  do
pedido autoral, há necessariamente a automática procedência de pleito contido
na exordial. Tal circunstância é expressamente prevista pelo legislador pátrio
no art. 269, inciso II, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 269. Haverá resolução de mérito:
[…]
II  –  quando  o  réu  reconhecer  a  procedência  do
pedido”.

 Na hipótese vertente, assentindo peremptoriamente o apelante
com  a  afirmação  de  que  a  dívida  estaria  adimplida,  imperiosa  se  faz  a
observância do dispositivo acima citado. 

A aplicação da norma em análise não gera maiores discussões,
consubstanciando-se  em  entendimento  pacífico  no  âmbito  dos  Tribunais
Pátrios. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL
NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA  EM  RECURSO  ESPECIAL.
CONCURSO  PÚBLICO  PARA  SOLDADO  DA
POLÍCIA  MILITAR  DO  DISTRITO  FEDERAL.
SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO Nº 28.169/07.
RECONHECIMENTO DO PEDIDO.  PROCESSO
EXTINTO  COM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.
ARGUIÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE
PELO  PRÓPRIO  ENTE  FEDERATIVO.  NÃO
CABIMENTO.  VÍCIO  INEXISTENTE.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  FIXADOS  COM
BASE NO ART. 20, § 4º, DO CPC. AGRAVO NÃO
PROVIDO.  1.  O  Decreto  nº  28.169/07,  do
Governador do Distrito Federal,  que determinou a
promoção e a efetivação,  em caráter definitivo,  de
Soldados  Policiais  Militares  que  se  encontram  na
condição  sub  judice,  incluindo  as  autoras,  ora
agravadas,  configura  o  reconhecimento  do  pedido
formulado em juízo, pondo fim ao litígio instaurado
quanto ao concurso público. 2. O reconhecimento da
superveniência  de  fato  novo  que  influencia
diretamente  no  julgamento  da  lide,  nos  termos  do
art. 462 do CPC, pode se dar após a prolação da
sentença (RSTJ 87/237). 3. Pelo ente federativo não
é  invocável,  na  esfera  judicial,  a  declaração  de
inconstitucionalidade  de  seus  próprios  atos
normativos. Ao contrário, cabe-lhe a defesa do ato.
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Inteligência do art.  4º,  parágrafo  único,  da Lei  nº
4.337,  de  1º/6/64.  4.  Inconstitucionalidade  que,  de
qualquer  forma,  não  se  constata  porquanto  foram
efetivados,  em  caráter  definitivo,  tão  somente  os
policiais  que  foram  aprovados  e  classificados  no
concurso  público,  inclusive  no  curso  de  formação
correspondente.  Assim, o Decreto nº 28.169/07,  do
Governador  do  Distrito  Federal,  encontra  sua
validade nas disposições constantes no art. 37, inciso
II,  da Constituição Federal.  5. A extinção do feito
com resolução de mérito deu-se com fundamento no
art.  269,  inciso  II,  do  CPC,  diante  do
reconhecimento  superveniente  do  pedido  das
autoras. Dessa  forma,  como  nos  pronunciamentos
judiciais anteriores não havia esse fato, não há como
simplesmente restabelecer o acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
conforme  pleiteado  pelo  agravante.  6.  Honorários
advocatícios fixados no valor de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), de acordo com o art. 20, § 4º, do CPC. 7.
Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AgRg-
EREsp 305.900; Proc.  2001/0140813-9; DF; Corte
Especial;  Rel.  Min.  Arnaldo  Esteves  Lima;  Julg.
06/10/2010; DJE 09/11/2010). (grifo nosso).

Ultrapassada a referida discussão, a controvérsia a ser apreciada
pela  instância  revisora,  neste  momento,  consiste  em  saber  se é  devida  a
indenização por danos morais pleiteada por Waleska da Silva Candido dos
Santos,  e,  em  caso  positivo,  se  houve  a  correta  fixação  do  quantum
indenizatório pelo juiz sentenciante.

Prefacialmente, consigno que os contratos de planos de saúde
estão  submetidos  às  disposições  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,
enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços
médico-hospitalares,  conforme  estabelece  o  enunciado  sumular  nº  469  do
Superior Tribunal de Justiça. 

Com feito, a alegada condição especial da apelante, por ser uma
entidade  que  atua  em favor  exclusivamente  de  seus  associados,  servidores
públicos da FUNASA, bem como, de seus respectivos grupos familiares, na
modalidade de autogestão, não a dispensa de obedecer as regras contratuais e a
legislação protetiva do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte,  o  fato  de  a  recorrente  atuar  na  modalidade  de
“autogestão” não a isenta de atender às disposições insertas na Lei dos Planos
e Seguros Privados de Saúde. A respeito do tema vejamos o que preconiza o
art. 1º da Lei nº 9.656/98, in verbis:

“Art.  1°Submetem-se  às  disposições  desta  Lei  as
pessoas  jurídicas  de  direito  privado  que  operam
planos  de  assistência  à  saúde,  sem  prejuízo  do
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cumprimento da legislação específica que rege a sua
atividade,  adotando-se,  para fins  de aplicação das
normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: 
I - Plano Privado de Assistência à Saúde: (...)
II  -  Operadora  de  Plano  de  Assistência  à  Saúde:
pessoa  jurídica  constituída  sob  a  modalidade  de
sociedade  civil  ou  comercial,  cooperativa, ou
entidade de autogestão, que opere produto, serviço
ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; 
III -Carteira: (...)
(...)
§  2º  Incluem-se  na  abrangência  desta  Lei  as
cooperativas que operem os produtos de que tratam
o  inciso  I  e  o  §  1o  deste  artigo,  bem  assim  as
entidades  ou  empresas  que  mantêm  sistemas  de
assistência à saúde, pela modalidade de autogestão
ou de administração”. 

Neste  contexto,  cumpre  ressaltar  que  a  supracitada  Lei  nº
9.656/98,  em  vários  dispositivos,  ao  tratar  dos  assistidos,  utiliza  a
nomenclatura técnica “consumidor”, o que denota a incidência da legislação
consumerista.

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.

No que concerne ao pedido relativo à indenização por danos
extrapatrimoniais, registro que o dano moral caracteriza-se pela lesão sofrida
por pessoa, física ou jurídica, em certos aspectos da sua personalidade, em
razão  de  investidas  injustas  de  outrem,  atingindo-se  na  esfera  íntima  da
moralidade,  da  honra,  do  afeto,  da  psique,  da  liberdade,  causando-lhe
constrangimentos. Não deve ser confundido com qualquer dissabor, amargura
ou contrariedade da vida cotidiana, somente devendo ser reconhecido ante a
violação grave à dignidade ou à paz interior da pessoa, causando-lhe vexame
público ou perante familiares.  

Carlos Roberto Gonçalves leciona com propriedade: 

"(...)  só  se  deve  reputar  como  dano  moral  a  dor,
vexame,  sofrimento  ou  humilhação  que,  fugindo  à
normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico  do  indivíduo,  causando-lhe  aflições,
angústia  e  desequilíbrio  em  seu  bem  estar.  Mero
dissabor,  aborrecimento,  mágoa,  irritação  ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral,  porquanto,  além  de  fazerem  parte  da
normalidade  do  nosso  dia-a-dia,  no  trabalho,  no
trânsito,  entre os amigos e  até no ambiente familiar,
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tais situações, não são intensas e duradouras, a ponto
de  romper  o  equilíbrio  psicológico  do  indivíduo"
(Responsabilidade  Civil.  São Paulo:  Saraiva,  2003.  p.
550).

Sobre o tema, o Código Civil estabelece em seus arts. 186 e
927, in verbis: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência  ou  imprudência,  violar  direito  e  causar
dano  a  outrem,  ainda  que  exclusivamente  moral,
comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

Assim, para que seja configurado o dever de indenizar, devem
estar demonstrados o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. 

No  caso  em  testilha,  a  conduta  ilícita  da  promovida  restou
devidamente configurada. Senão vejamos.

A  respeito  da  possibilidade  de  cancelamento  unilateral  do
contrato de saúde pelas operados, a Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e
seguros privados de assistência à saúde, preleciona, em seu art. 13, parágrafo
único, inciso II, o seguinte:

“Art. 13 (...)

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput,
contratados individualmente, terão vigência mínima
de um ano, sendo vedadas: 

(...)
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato,
salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade
por período superior a sessenta dias, consecutivos ou
não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde  que  o  consumidor  seja  comprovadamente
notificado  até  o  qüinquagésimo  dia  de
inadimplência;”

A teor do disposto na propalada norma, é vedada a suspensão
ou o cancelamento unilateral  do contrato de plano de saúde,  admitindo-os,
como exceção, apenas nos casos de fraude ou não pagamento da mensalidade
por  período  superior  a  60  (sessenta)  dias,  desde  que  o  consumidor  seja
comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

Ocorre que, conforme muito bem observado pelo douto juízo
magistrado,  inexiste  a  comprovação  da  notificação  prévia  e  pessoal do
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segurado para pagamento, sob pena de rescisão do contrato de plano de saúde
firmado entre as partes. 

Consoante análise dos documentos de fls. 152/153, verifica-se
que  a  apelante  promoveu  a  notificação  extrajudicial  da  ré  quanto  ao
inadimplemento referente à mensalidade com vencimento em agosto de 2006,
informando-a acerca da possibilidade de suspensão do serviço e, persistindo o
não pagamento, o desligamento definitivo do plano.

Em que pese tal constatação, infere-se dos autos que o aviso de
recebimento referente à mencionada comunicação (fls. 153) não fora firmado
pela apelada, mas por terceira pessoa, fato este que afasta a alegação de que a
consumidora tenha sido regularmente notificada quanto à possível cessação da
avença.

Acerca do tema, assim tem se portado a jurisprudência:

“APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  COMINATÓRIA  -
PLANO  DE  SAÚDE  -  CONTRATO  ASSINADO
ANTERIORMENTE  À  LEI  9.656/98  -  ATO
JURÍDICO  PERFEITO  -  PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL  -  ATRASO  DAS
MENSALIDADES POR MAIS DE NOVENTA DIAS -
NÃO COMPROVAÇÃO - RESCISÃO UNILATERAL-
NOTIFICAÇÃO  PRÉVIA  PESSOAL  -
NECESSIDADE  -  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.

- Não se aplicam as disposições da Lei 9.656/98 aos
contratos  de  plano  de  saúde  pactuados
anteriormente à edição desta lei, eis que trata-se de
ato jurídico perfeito, constitucionalmente protegido.
É nula de pleno direito a cláusula que dispõe sobre a
rescisão  contratual  unilateral  e  automática  do
contrato, sendo que patente a sua abusividade com
fulcro nas normas consumeristas, na medida em que
ofende  o  princípio  da  boa-fé  e  da  equidade.
-  A impontualidade  no  pagamento  das  prestações
mensais não implica em cancelamento automático
do contrato de plano de saúde, mormente quando
não  se  comprovar  que  o  contratante  ficou
inadimplente pelo prazo previsto no contrato, além
de  haver  exigência  pelo  Código  de  Defesa  do
Consumidor de constituição em mora do contratante
pela  operadora,  através  de  notificação  prévia  e
pessoal do consumidor.”

(TJMG,  Apelação  Cível  1.0016.13.009623-9/001,
Relator(a):  Des.(a)  Valdez  Leite  Machado  ,  14ª
CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  25/04/2014,
publicação da súmula em 09/05/2014) (grifei)
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“EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL  -  PLANO  DE
SAÚDE  -  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER
CUMULADA  COM  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS  -  RELAÇÃO  DE  CONSUMO  -
APLICAÇÃO  DO  CDC (SÚMULA  469,  DO STJ)-
CONTRATO  ANTERIOR  À  LEI  Nº  9.656/98  -
AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DE  QUE  A
APELANTE  TENHA  OPORTUNIZADO  À
CONSUMIDORA A ADEQUAÇÃO DO SEU PLANO
À  NOVA  LEGISLAÇÃO,  MEDIANTE  PROPOSTA
ELABORADA,  EM  CONFORMIDADE  COM  A
RESOLUÇÃO  NORMATIVA  N.  64/03,  DA  ANS  E
DO  ARTIGO  35,  DA  LEI  9.656/98  -
INADIMPLEMENTO  DE  MENSALIDADE  -
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  ISENTA  DE
DÚVIDA  DE  NOTIFICAÇÃO  PESSOAL  -
EXIGÊNCIA LEGAL (ARTIGO 13, INCISO II, DA
LEI  N.9.656/98)-  REQUISITO INDISPENSÁVEL
A  FIM  DE  CONSTITUIR  EM  MORA  O
CONSUMIDOR  E  DE  ALERTÁ-LO  DO
POSSÍVEL  CANCELAMENTO  DO  PLANO  DE
SAÚDE -  SUCUMBÊNCIA  -  ADEQUAÇÃO  -
RECURSO - PARCIAL PROVIMENTO.”

(TJ-PR - APL: 13105896 PR 1310589-6 (Acórdão),
Relator: Sérgio Luiz Patitucci, Data de Julgamento:
19/02/2015, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação:
DJ: 1531 23/03/2015) (grifei)

Não fosse isso, não merece prosperar a alegação da ré de que o
pagamento  da  contribuição  do  mês  de  julho  de  2006  somente  teria  sido
efetuada em 03/11/2006, após o desligamento da autora. 

Num  simples  compaginar  dos  autos,  verifica-se  que  o
comprovante de fls. 22 demonstra, de forma inconteste, o adimplemento da
mensalidade referida em 07 de agosto de 2006. O próprio recorrente afirma,
em suas razões, que “ o boleto de fl. 22 – referente a contribuição julho/2006
– com vencimento em 07/07/2006 – somente foi quitado em 01/08/2006” (fls.
209).

No  que  tange  às  demais  contribuições  do  ano  de  2006,
desnecessárias maiores tergiversações, pois, além de não terem sido objeto da
rescisão em debate, o próprio recorrente aponta, pormenorizadamente, mês a
mês, o adimplemento por parte da autora. Ademais, embora muitas vezes o
pagamento das faturas tenha sido realizado com certo atraso, a quitação fora
devidamente aceita pela entidade (fls. 210).

Desta  forma,  não  se  verifica,  in  casu,  o  inadimplemento
superior a 60 (sessenta) dias alegado pelo apelante.
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Cabe ressaltar,  por oportuno, que inobstante  o pagamento da
mensalidade  que  ensejou a  notificação tenha  sido intempestivo,  a  apelante
com ele aquiesceu. Além disso, também recebeu o pagamento das faturas dos
meses  subsequentes,  o  que  denota  uma  conduta  incompatível  com  quem
pretendia rescindir o contrato.

Sendo assim, em casos como o presente, impera a teoria dos
atos próprios ou da proibição do venire contra factum proprium, o qual veda
que um agente, em momentos distintos, assuma comportamentos diversos e
contraditórios  entre  si,  de  forma a  frustrar  as  expectativas  geradas  à  parte
adversária, agindo em prejuízo deste.

A  propósito,  Gladston  Mamede  exterioriza  esclarecedores
ensinamentos sobre o tema:

“O comportamento contraditório não é probo, nem
revela boa-fé, em termos objetivos (independente do
dolo)  ou  subjetivos  (considerado  o  desiderato  do
agente).  Por  isso  não  se  permite  que  a  parte  aja
contra  ato  seu,  anterior,  procurando  beneficiar-se
ilegitimamente  do  que  fez,  adotando  postura
incompatível, paradoxal, com a ação anterior. (...) a
ação que se sustenta na contradição, na incoerência,
é ilícita,  na medida em que enreda o negócio num
paradoxo  que  vitimaria  a  parte  contrária  e
beneficiaria aquele que, juridicamente, é responsável
pelo  que  se  fez  ou  deixou  de  fazer.”  (MAMEDE,
Gladston. Direito empresarial brasileiro. v. 5: Teoria
Geral dos Contratos. São Paulo: Atlas, 2010. p. 83-
85).

Portanto,  ao receber  as  contribuições  mensais  posteriores  ao
mês de agosto de 2006,  a ré demonstra comportamento contraditório com a
pretensão  de  rescisão  do  contrato,  constituindo  venire  contra  factum
proprium, o que não se pode prestigiar.

Acerca  da  aplicação  do  referido  postulado,  em  casos
semelhantes,  assim vêm se manifestando os Tribunais Pátrios:

“EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO
ORDINÁRIA  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS  -CONTRATO  DE  PLANO  DE  SAÚDE  -
MORA  RELATIVA  A  UMA  PARCELA  -
NOTIFICAÇÃO  IRREGULAR  -  CANCELAMENTO
UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - COBRANÇA
E  PAGAMENTO  DAS  PARCELAS
SUBSEQUENTES - VENIRE CONTRA FACTUM
PROPRIUM - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
-  FIXAÇÃO  -  RAZOABILIADE  E
PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO. É
abusiva a conduta da operadora de plano de saúde
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que resolve relação contratual sob o argumento de
que teria sido inadimplida uma única prestação, se
além  de  ter  aceitado  fossem  pagas  mensalidades
subseqüentes,  não  notificou  validamente  a
beneficiária,  aplicando-se  ao  caso  a  vedação  ao
venire contra factum proprium, consubstanciada na
boa fé objetiva. O fato noticiado nos autos gerou não
um mero aborrecimento, mas profunda indignação e
sensação de impotência a apelante, o que, por si só,
configura evento danoso e  o consequente  dever de
indenizar.  No  que  concerne  ao  quantum
indenizatório,  cumpre asseverar  que a indenização
por danos morais não deve implicar enriquecimento
ilícito, tampouco ser irrisória, de forma a perder seu
caráter de justa composição e preventivo.” 
(TJMG  -  Apelação  Cível  1.0194.13.006642-7/001,
Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA
CÍVEL,  julgamento  em 12/02/2015,  publicação  da
súmula em 27/02/2015) (grifei)

“ACÓRDÃO Apelação Cível. Relação de Consumo.
Ação  de  Obrigação  de  Fazer  c/c  Indenizatória.
Plano  de  Saúde.  Impossibilidade  de  realização  de
exame,  em  razão  do  cancelamento  unilateral  do
contrato.  Autores adimplentes.  Alegação do réu de
que  o  contrato  foi  celebrado  com  os  autores  na
modalidade  coletiva,  prevista  na  Lei  9656/98.
Cancelamento  decorrente  da  rescisão  contratual
com  o  ex-empregador.  Cobrança  de  mensalidades
nos meses subsequentes a rescisão do plano coletivo.
Conduta  contraditória.  Impossiblidade.  Aplicação
do  instituto  do  Venire  contra  factum  proprium.
Conduta abusiva do prestador de serviço, que atenta
contra  a  própria  Dignidade  da  Pessoa  Humana.
Violação do princípio da boa-fé objetiva. Falha na
prestação do serviço. Violação dos deveres anexos à
boa-fé  objetiva.  Situação  que  ultrapassa  o  mero
aborrecimento  cotidiano.  Dano moral  configurado.
Verba  reparatória  fixada  em consonância  com  os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
bem  como  às  peculiaridades  do  caso  concreto.
Precedentes  citados:  0320418-58.2012.8.19.0001
APELAÇÃO  DES.  REGINA  LUCIA  PASSOS  -
Julgamento:  14/11/2013  -  VIGESIMA  QUARTA
CÂMARA  CIVEL  0011016-32.2011.8.19.0075  -
APELAÇÃO DES. PETERSON BARROSO SIMAO -
Julgamento:  14/10/2013  -  VIGÉSIMA  QUARTA
CÂMARA  CÍVEL  CONSUMIDOR  0184619-
43.2012.8.19.0001  -  APELAÇÃO  DES.  REGINA
LUCIA  PASSOS  -  Julgamento:  19/11/2013  -
VIGÉSIMA  QUARTA  CÂMARA  CÍVEL
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CONSUMIDOR.  PROVIMENTO  DO  PRIMEIRO
RECURSO E DESPROVIMENTO DO SEGUNDO.”

(TJ-RJ - APL: 03719504220108190001 RJ 0371950-
42.2010.8.19.0001,  Relator:  DES.  REGINA LUCIA
PASSOS,  Data  de  Julgamento:  26/02/2014,
VIGÉSIMA  QUARTA  CAMARA  CIVEL/
CONSUMIDOR,  Data  de  Publicação:  07/03/2014
00:00) (grifei)

Assim, a despeito da tese sustentada nas razões recursais, em
cotejo aos autos, vê-se que a conduta da operadora de plano de saúde não se
revestiu das exigências legais encartadas no art. 13 do prefalado diploma legal,
afigurando-se, assim, ilícita.

Em vista de tais considerações, entendo que o dano moral suportado pela 
autora é evidente. O comportamento da ré em cancelar o plano de saúde da 
autora, além de ter frustrado o próprio objetivo da contratação em questão, 
certamente foi causa de insegurança, aflição, sofrimento e maiores 
preocupações à autora, portadora de sérios problemas cardíacos. 

Não há dúvidas que o fato noticiado nos autos ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a
concessão de uma compensação de ordem pecuniária à vítima.

Acerca da matéria, destaco o entendimento desta Egrégia Corte:

“AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
INDENIZAÇÃO Plano de  Saúde GEAP -  Rescisão
contratual Inexistência de inadimplência Ausência de
comunicação  prévia  ao  consumidor  Dano  moral
puro  Quantificação  razoável  e  proporcional
Sentença  mantida  Desprovimento  do  recurso
apelatório.
– Ante  a  ausência  de  critérios  legais  para  a
fixação dos danos morais, os Tribunais, através de
construção jurisprudencial, delimitaram parâmetros
que devem orientar o julgador a encontrar um valor
que  se  mostre  razoável,  que  não  proporcione  o
enriquecimento  ilícito  do  lesado,  mas  que  leve
também em consideração a condição econômica do
agressor,  de  forma  a  não  levá-  lo  à  ruína  ou  ao
embaraçamento de suas atividades, mas que também
não perca o seu caráter punitivo.”

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00120090119403001, 1ª Câmara cível, Relator Des.
Manoel Soares Monteiro , j. em 16-02-2012) 
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“APELAÇÃO  CÍVEL  -  Plano  de  Saúde.  Rescisão
unilateral  de  contrato.  Possibilidade,  desde  que
cumprida as exigências legais.  Cooperativa médica
que  não  obedeceu  os  prazos  estabelecidos  em lei.
Consumidor  que,  apesar  de  inadimplente,  não  foi
notificado  previamente  da  suspensão  dos  serviços.
Direito  à  informação  que  foi  usurpado.  Serviço
interrompido de forma abrupta e sem possibilitar a
regularização do pagamento. Dano moral inconteste.
Dever  de  indenizar.  Reforma  da  sentença.
Provimento do apelo. 
- A suspensão ou a rescisão unilateral do contrato,
salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade
por período superior a sessenta dias, consecutivos ou
não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde  que  o  consumidor  seja  comprovadamente
notificado  até  o  qüinquagésimo  dia  de
inadimplência. 
-  O  dano  se  mostra  inconteste,  ao  passo  que  a
recorrente  foi  surpreendida  com  a  rescisão
unilateral  do contrato de plano de saúde,  sem  que
fosse  notificada  previamente  para  que  pudesse
regularizar  a situação,  direito  que lhe é  garantido
por lei.”

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00120060275318001, 1ª Câmara Cível, Relator José
di Lorenzo Serpa , j. em 04-06-2009) 

Quanto à fixação do valor devido a título de reparação moral, o
magistrado  deve  se  guiar  pelo  binômio  compensação/punição,  já  referido
linhas atrás. O valor tende a refletir uma satisfação pela dor sofrida, mas não
um lucro fácil ao lesado. Por outro lado, deve ter envergadura para servir de
punição ao causador do dano, sobretudo como fator de desestímulo de novas
condutas do gênero, tomando-lhe como base a capacidade financeira. É dizer:
deve  conservar  o  caráter  pedagógico,  sem  se  revestir  de  enriquecimento
irrazoável da vítima. 

No caso, considerando a função pedagógica da compensação, a
capacidade  econômica  do  agente,  seu  grau  de  culpa,  a  posição  social  ou
política da ofendida e a intensidade da dor sofrida por estas,  entendo que o
valor  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais)   mostra-se  plenamente  adequado  às
peculiaridades apresentadas.

Ante  o  exposto,  NEGO PROVIMENTO  AO  RECURSO,
mantendo incólume a sentença vergastada. 

É COMO VOTO.  

Presidiu a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da Cunha
Ramos.  Participaram do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
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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 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, 14 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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