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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0105460-76.2012.815.2001.
ORIGEM: 11ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Adriano Celso de Lima Araújo.
ADVOGADO: Nadir Leopoldo Valengo.
APELADO: Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico.
ADVOGADO: Evandro Souza Neves Neto.

EMENTA: COMINATÓRIA. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE POR
INADIMPLÊNCIA.  AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO  PRÉVIA  DO
CONSUMIDOR.  DETERMINAÇÃO  CONTIDA  NO  ART.  13,  PARÁGRAFO
ÚNICO,  II,  DA  LEI  N.º  9.656/98.  PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS  DE
REATIVAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. APELAÇÃO DO AUTOR. REQUERIMENTO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE
ATENDER  À NECESSIDADE PUNITIVA E OBSERVAR O CARÁTER
REPARATÓRIO. VALOR FIXADO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO
MAGISTRADO. ELEVAÇÃO  DO  MONTANTE  A  UM  PATAMAR  MAIS
CONDIZENTE  COM  AS  PECULIARIDADES  DO  CASO  CONCRETO.
PRECEDENTES DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DESTE TJPB EM CASOS
SEMELHANTES. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

“A indenização deve proporcionar  à  vítima satisfação na justa  medida do abalo
sofrido,  de modo a evitar o enriquecimento sem causa,  servindo não como uma
punição, mas como um desestímulo à repetição do ilícito, atendendo, desta forma,
ao caráter pedagógico do qual se reveste”  (TJPB; AC 0801845-70.2005.815.0000;
Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João  Alves  da  Silva;  DJPB
01/12/2015).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º 0105460-76.2012.815.2001,  em que figuram como Apelante Adriano Celso de
Lima Araújo e como Apelada a Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  Relator, em conhecer  da Apelação e  dar-lhe  provimento
parcial.

VOTO.

Adriano  Celso  de  Lima  Araújo  interpôs  Apelação contra  a  Sentença
prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca desta Capital, f. 105/114, nos
autos  da  Ação  Cominatória  por  ele  ajuizada  em  face  da  Unimed  Belém  –
Cooperativa de Trabalho Médico, que julgou procedente o pedido, condenando a
Ré, ora Apelada, à reativação do plano de saúde dele, Apelante, e ao pagamento de
indenização  por  danos  morais  no  importe  de  R$  2.000,00,  corrigidos
monetariamente pelo INPC a partir da sentença, e acrescido de juros de mora de 1%



ao mês  a  contar  do  ato  ilícito,  bem como das  custas  e  honorários  advocatícios
fixados em 20% sobre o valor da condenação,  ao fundamento de que a Ré não
observou  o  disposto  no  art.  13,  parágrafo  único,  II,  da  Lei  n.º  9.656/98,  que
determina a notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência
anteriormente ao cancelamento do plano de saúde por ausência de pagamento de
mensalidade.

Em suas razões, f. 119/122, pugnou pela reforma da Sentença para que seja
majorado o montante indenizatório para R$ 20.000,00, ao argumento de que o valor
arbitrado  pelo  Juízo  não  atende  aos  critérios  fixados  para  garantir  o  caráter
pedagógico, repressivo e preventivo da indenização por danos morais, devendo, no
seu dizer, ser levada em consideração a capacidade econômica da Apelada, bem
como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazoando, f. 126/131, a Apelada requereu o desprovimento do Apelo,
ao  argumento  de  que  o  valor  foi  fixado  em  observância  aos  critérios  da
razoabilidade e proporcionalidade. 

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Parecer,  f.  162/164,  opinando  pelo
desprovimento  do  Recurso,  ao  argumento  de  que  o  Juízo  observou  os  critérios
necessários à justa fixação do quantum indenizatório.

É o Relatório.

O Recurso  é  tempestivo  e  o  seu preparo  dispensado,  por  ser  o  Apelante
beneficiário da gratuidade judiciária, pelo que,  presentes os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.

A  discussão  do  presente  Recurso  se  limita  à  majoração  do  valor  da
indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00.

Para quantificação dos danos morais há que se levar em conta os critérios da
razoabilidade, proporcionalidade e equidade, bem como o grau de culpa dos
envolvidos, a extensão do dano, e a necessidade de efetiva punição do ofensor, a fim
de evitar que reincida na sua conduta ofensiva1.

No caso, deve ser considerado que a Apelada procedeu ao cancelamento do
plano de saúde sem a observância da notificação prévia do Consumidor, deixando-o
impedido  de  realizar  os  procedimentos  médicos,  sendo  evidente  e  grave  a
perturbação  de  ordem moral  que  experimentou,  pois  quem procura  atendimento
médico está, em regra, acometido de problemas de saúde e não fica na conta de um
mero dissabor a privação de cobertura pelo plano contratado para oferecer segurança
e tranquilidade em tais momentos.

1 APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA
CARDÍACA  COM  IMPLANTE  DE  MARCAPASSO.  NEGATIVA  DE  COBERTURA.
CLÁUSULA  ABUSIVA.  VERIFICAÇÃO.  RESTITUIÇÃO  DEVIDA.  DANO  MORAL.
CONFIGURAÇÃO.  QUANTUM  ARBITRADO.  RAZOABILIDADE.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 20, § 3º, DO CPC. REDUÇÃO.
DESCABIMENTO.  DESPROVIMENTO  DOS  RECURSOS.  […]  -  A  indenização  deve
proporcionar  à  vítima  satisfação  na  justa  medida  do  abalo  sofrido,  de  modo  a  evitar  o
enriquecimento sem causa, servindo não como uma punição, mas como um desestímulo à repetição
do ilícito,  atendendo,  desta  forma,  ao  caráter  pedagógico  do  qual  se  reveste.  […]  (TJPB;  AC
0801845-70.2005.815.0000; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João Alves da Silva;
DJPB 01/12/2015).



Nesse  contexto,  considerando a conduta da  Apelada  e a extensão dos
prejuízos causados ao Apelante,  entendo que  o  montante  indenizatório  deve  ser
majorado  para  a  quantia  de  R$  5.000,00,  em  consonância  com  os  precedentes
jurisprudenciais  dos  Órgãos  Fracionários  deste  TJPB  em  casos  semelhantes2,
merecendo reforma a Sentença neste ponto.

Posto  isso,  conhecido  o  Recurso,  dou-lhe  provimento  parcial  para
majorar o  quantum  indenizatório para a quantia de R$ 5.000,00, mantida a
Sentença em seus demais termos. 

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 31 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva,
dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

2 Apl. Cív. nº 07578739020078152001, Relator Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, julgado em
01/10/2015.

Apl. Cív. nº 20020050501564001, Relator Des. José di Lorenzo Serpa, julgado em 18/06/2009.


