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                                           ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

                        GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL  Nº 0022829-36.2009.815.0011
ORIGEM                  :7ª Vara Cível da Comarca de  Campina Grande
RELATOR          : Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
 APELANTE(S)       : Jaqueline Costa Santos Lucena
ADVOGADO(A/S)   : Celio Gonçalves Vieira e Alexei Ramos de Amorim
APELADO (A/S)      : Unimed Campina Grande – Cooperativa de Trabalho 
Médico Ltda
ADVOGADO(A/S)   :Ramona Porto Amorim Guedes

PROCESSUAL CIVIL  –  Apelação Cível –
Ação de indenização por danos morais c/c
declaratória  de  nulidade  de  cláusulas
contratuais  -  Plano de  saúde – Neoplasia
maligna  –  Exclusão  contratual  –  Cláusula
abusiva  -  Procedência  do  pedido   –
Indenização  por  dano  moral  –  Juros
moratórios  –  Correção  monetária  –
Irresignação da autora apenas em relação à
incidência dos juros de mora – Reforma –
Incidem a partir da citação – Provimento.

- É pacífico no STJ que em se tratando de
responsabilidade  contratual,  os  juros  de
mora  fluem  a  partir  da  citação  e  não  da
publicação da sentença.

V I  S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, dar provimento à apelação cível,
nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento.
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R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Ação de indenização por danos
morais c/c declaratória de nulidade de cláusulas contratuais promovida por
JAQUELINE  COSTA SANTOS  LUCENA  em  face  da UNIMED  CAMPINA
GRANDE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em  sentença  exarada  às  fls.  105/109,  a
MM. Juíza “a quo” julgou procedente o pedido e, em consequência, ratificou
os termos da liminar concedida na cautelar em apenso, declarando nula a
cláusula 14.1.1 do aditivo contratual de fls. 28/34, condenando a promovida ao
pagamento de R$ 3.000,00 (três mil  reais) em favor da autora,  a título de
danos morais, acrescidos de juros moratórios à base de 1% (um por cento) ao
mês e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença. Condenou, por fim,
a  demandada  ao  pagamento  das  custas  processuais  e  honorários
advocatícios, estes fixados no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), o que fez
com base no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC.

Embargos  de  declaração  interposto  pela
parte autora às fls. 112/113, os quais foram rejeitados às fls. 121/122..

Irresignada, a parte autora interpôs recurso
de apelação, alegando, tão somente, que por tratar-se de ação de reparação
civil  por  responsabilidade contratual,  os  juros de mora incidem a partir  da
citação (fls. 124/129).

A empresa ré não apresentou contestação,
conforme certidão de fl. 133.

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria
de Justiça opinou prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito
(fls. 137/140).

É o relatório. 

VOTO

Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  a
autora,  usuária  do  plano  de  saúde,  necessitou  realizar  um  tratamento
quimioterápico  sistêmico,  por  ter  sido  acometida  de  neoplasia  maligna,  no
entanto, teve sua cobertura negada pela promovida, sol a alegação de que a
autora seria vinculada a um contrato não regulamentado pela Lei nº 9.656/98.

Inconformada,  a  promovente  ajuizou  a
presente  ação,  na  qual  a  MM.  Juíza  “a  quo”  julgou  procedente  o  pedido,
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determinando que a promovida não se negue a custear os procedimentos de
quimioterapia  notoriamente  necessários  e  eficazes  para  o  tratamento  da
patologia, bem como condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, em favor da autora, acrescidos de juros moratórios à
base de 1% por mês e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença.

Todavia,  a  promovente  apelou,  tão
somente,  em relação a incidência  dos juros de mora,  aduzindo que estes
incidem  a  partir  da  citação,  e  não  da  sentença,  por  se  tratar  de  relação
contratual.

Com razão a parte apelante.

É  que  é  entendimento  pacificado  na
jurisprudência  Superior  Tribunal  de  Justiça  que  o  termo  inicial  dos  juros
moratórios é a data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual,
tendo em vista a recusa da operadora do plano de saúde em proceder ao
atendimento do procedimento necessário para o tratamento da ora apelante.
Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  INFECÇÃO  HOSPITALAR.
RESPONSABILIDADE  CONTRATUAL.  TERMO
INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS.  INEXISTÊNCIA
DOS  VÍCIOS  DO  ART.  535  DO  CPC.  CARÁTER
INFRINGENTE  DA  PRETENSÃO.  FINALIDADE
INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DO RECURSO. 1.
Os embargos de declaração visam aclarar obscuridade,
eliminar  contradição  ou  suprir  omissão  a  respeito  de
questão jurídica de especial relevância para o desate da
lide.  Ausentes  essas  hipóteses,  não  prospera  a
irresignação  recursal.  2.  A  atribuição  de  efeitos
infringentes  a  embargos  declaratórios  é  medida
excepcional, cabível tão somente nas situações em que,
sanada  a  omissão,  contradição  ou  obscuridade,  a
alteração do julgado surja como consequência natural
da correção efetuada.  3.  Tratando-se  de reparação de
dano moral, os juros de mora incidem desde o evento
danoso,  em casos  de responsabilidade  extracontratual
(Súmula n. 54/STJ), e desde a citação da parte ré, no
caso  de  responsabilidade  contratual.  4.  Embargos  de
declaração rejeitados.

(STJ  -  EDcl  nos  EREsp:  903258  RS  2012/0000176-8,
Relator:  Ministro  ARI  PARGENDLER,  Data  de
Julgamento: 06/05/2015,  CE - CORTE ESPECIAL, Data
de Publicação: DJe 11/06/2015)

E:
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AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  RECUSA  DE
COBERTURA  PELA  OPERADORA  DE  PLANO  DE
SAÚDE.  ATENDIMENTO  DE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA.  DANO  MORAL.  JUROS
MORATÓRIOS.  ILÍCITO  CONTRATUAL.  TERMO
INICIAL.  CITAÇÃO.  1.  Consoante  entendimento
pacificado  nesta  Corte,  o  termo  inicial  dos  juros
moratórios  é  a  data  da  citação,  por  se  tratar  de
responsabilidade contratual, tendo em vista a recusa da
operadora  de  plano  de  saúde,  ora  agravante,  em
proceder a atendimento médico de urgência. 2. Agravo
regimental provido.
(STJ  -  AgRg  no  REsp:  1348146  DF  2012/0214241-0,
Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
08/10/2013,   T4  -  QUARTA  TURMA,  Data  de
Publicação: DJe 29/11/2013)

No  mesmo  sentido,  já  decidiu  os  nossos
Tribunais Pátrios. Observe-se:

CIVIL.  PROCESSO  CIVIL.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA.
DÍVIDA  INEXISTENTE.  DANOS  MORAIS.
RESPONSABILIDADE  DO  FORNECEDOR  DE
SERVIÇOS.  FIXAÇÃO  DO  VALOR.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANOS
MORAIS.  JUROS  MORATÓRIOS.
RESPONSABILIDADE  CONTRATUAL.  TERMO
INICIAL.  DATA  DA  CITAÇÃO.  SENTENÇA
REFORMADA  PARCIALMENTE.  1  -  Os  bancos  ao
praticarem a sua atividade financeira devem suportar os
riscos profissionais inerentes a mesma. A devolução do
cheque  emitido  pela  autora  foi  ocasionada  pela
insuficiência  de  fundos  provocada  pela  compensação
indevida  do  cheque  fraudado,  cujo  talonário  foi
extraviado,  restando  suficientemente  demonstrado  o
constrangimento e a ofensa aos direitos da apelada, uma
vez que a injusta recusa ao pagamento do título emitido
pela  autora  provocou-lhe  situação  vexatória.  2  -  A
indenização por danos morais deve ser fixada levando-se
em consideração a proporcionalidade e razoabilidade da
condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida,
de forma a assegurar-se a reparação pelos danos morais
experimentados, o que implica no adequado exame das
circunstâncias do caso, mostrando-se razoável o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado em sentença. 3 � O
marco inicial para contagem dos juros moratórios nos
casos  de  responsabilidade  contratual,  segundo  a
jurisprudência  do  C.  STJ  é  a  citação.  4  �Recurso
conhecido e provido parcialmente.
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(TJ-DF  -  APC:  20131310008538  DF  0000822-
15.2013.8.07.0017, Relator: LEILA ARLANCH, Data de
Julgamento:  17/12/2014,   2ª  Turma  Cível,  Data  de
Publicação: Publicado no DJE : 20/01/2015 . Pág.: 495)

E:

RESPONSABILIDADE  CIVIL  Contrato  de  compra  e
venda  em  parcelas  Alegação  de  não  pagamento  da
diferença relativa à tarifa de emissão de boleto bancário
Inadmissibilidade  Encargo  abusivo,  sequer  previsto  no
contrato e/ou no próprio título de cobrança Inteligência
dos arts. 4º, caput, c.c. 6º, III, c.c. 46 c.c. 51, XII, do CDC
Orientação  do  STJ  Precedente  desta  Corte  Recurso
desprovido. DANO MORAL In re ipsa Desnecessidade de
prova Decorrência imediata da negativação sem causa
Diretriz  consolidada  no  STJ  Fixação  em  R$  3.000,00
Hipótese em que, por não representar quantum irrisório
nem exorbitante, se prestigia a liquidação definitiva na
origem Funções compensatória e intimidativa atendidas
Recurso  desprovido.  DANO  MORAL Juros  moratórios
Responsabilidade  contratual  Termo  inicial  a  partir  da
citação  Art.  405  do  CC  Recurso  provido  em  parte
mínima.
(TJ-SP  -  APL:  00046296020098260306  SP  0004629-
60.2009.8.26.0306,  Relator: Ferreira da Cruz,  Data de
Julgamento: 19/02/2014,  7ª Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 20/02/2014)

Pelo exposto, verifica-se que o termo inicial
sobre os danos morais, com origem contratual, deve se dar por meio do art.
405 do Código Civil, ou seja, a partir da citação.

Por tais razões,  DÁ-SE PROVIMENTO ao
presente recurso, tão somente, a fim de que os juros de mora incidam  a partir
da citação, nos termos acima expostos, por se tratar de responsabilidade civil
contratual.

      É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Val-
berto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.
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Sala de Sessões da Segunda Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
31 de maio de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
relator
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