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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  E  NULIDADE  DE
CLÁUSULA.  PLANO  DE  SAÚDE.  COBERTURA
DE  PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO  DE
ARTROPLASTIA  TOTAL  DO  QUADRIL.
AUTORIZAÇÃO NEGADA. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE COBERTURA. VEDAÇÃO
CONTRATUAL. RECUSA ILEGAL E ABUSIVA.
NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO
CONTRATUAL À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. DANOS  MORAIS
EVIDENCIADOS.  REDUÇÃO  DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  MEDIDA  QUE  SE  IMPÕE.
VALOR  DAS  CUSTAS.  BASE  DE  CÁLCULO.
CONDENAÇÃO.  POSSIBILIDADE.  JUROS  DE
MORA CORRIGIDOS PELA SELIC A PARTIR DA
CITAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

- É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde
que  exclui  o  custeio  dos  meios  e  materiais
necessários ao melhor desempenho do tratamento
clínico ou do procedimento cirúrgico, mesmo quando
escritas  em  termos  claros,  com  caracteres
ostensivos e legíveis e em destaque.

-  A recusa  injustificada para o fornecimento de
tratamento médico causa danos morais, pois quando
realizou o contrato, pagando pelos procedimentos
clínicos que, porventura, viessem a ocorrer, o fez
visando o pronto restabelecimento de sua saúde.
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-  A alegação de que inexistiu dano moral parece
totalmente desprovida de razoabilidade,  pois  é
evidente o dano moral experimentado pelo paciente
que, em momento de extrema necessidade, viu
negada a cobertura médica esperada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados: 

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, PROVER PARCIALMENTE o Apelo, nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.211. 

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível manejada pela  UNIMED Campina

Grande Cooperativa de Trabalho Médico  contra decisão do Juízo da 1ª Vara

Cível da Comarca de Campina Grande de fls. 127/131 que, nos autos da Ação

de Indenização por Danos Morais e Nulidade de Cláusula Contratual, julgou

procedente o pedido e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00

(dez mil reais) a título de danos morais em favor da Apelada.

Nas razões do Recurso  de  Apelação de fls. 134/149,  o

Apelante  alegou que foi  negada a  realização  do procedimento  cirúrgico  de

Artroplastia  total  do  quadril,  em  virtude  da  falta  de  cobertura  contratual

específica.  Alegou  que  não  ocorreu  a  adaptação  do  contrato  do  Autor,

permanecendo a aplicação das regras anteriores a Lei nº 9.656/98. Sustentou,

também, que não houve danos morais a serem reparados. Aduziu, ainda, que a

base de cálculo das custas não pode ser a condenação,  bem como que a

aplicação de 1% de juros de mora fere os arts. 394 e 406 do Código Civil. Por

fim, pediu o provimento do Apelo para reformar a Sentença na íntegra. 

Contrarrazões ofertadas às fls. 174/184.

A Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  199/206,  pelo  provimento

parcial do Recurso Apelatório.

É o relatório. 

VOTO 

2



 Apelação Cível nº 0005529-56.2012.815.0011

Infere-se dos autos que Joana Bezerra de Almeida sofreu um

acidente  que  lhe  ocasionou  fratura  femoral,  conforme  atesta  solicitação  de

internação  apensa  e  que,  diante  da  gravidade  da  lesão,  o  médico  da

Promovente  indicou  uma  cirurgia  denominada  Artroplastia  Total  do  Quadril,

caracterizada pela substituição do quadril com a colocação de uma prótese. 

Entretanto,  a  Unimed  negou-se  a  cobrir  os  gastos  com  a

referida cirurgia sob o argumento de que a cláusula 4.2, constante no contrato,

vedava a cobertura do tratamento.

Todavia, ante a urgência do caso, fora autorizado liminarmente

o  procedimento  cirúrgico,  nos  autos  da  Cautelar  Inominada  nº  0002940-

91.2012.815.0011 apensada a este caderno processual.

Pois bem.

Apesar  de,  ab  initio, ser  inaplicável  a  Lei  n.º  9.656/98  ao

presente  caso,  por  ter  sido  o  contrato  de  prestação  de  serviços  médico-

hospitalares firmado em janeiro de 1996, não se pode negar a incidência das

normas  protecionistas  previstas  no  Código  de  Defesa  do  Consumidor  à

hipótese em apreço (art. 35, CDC), em respeito à função social do contrato,

boa fé das partes e equidade nas relações contratuais. 

Revela-se,  portanto,  perfeitamente  plausível  a  discussão  da

cláusula  restritiva  mencionada,  tendo  em  vista  a  característica  peculiar  do

contrato de plano de saúde, que é de trato sucessivo, bem como o fato das

normas  previstas  na  legislação  consumerista  serem de  ordem pública  com

aplicação imediata. 

Analisando literalmente a cláusula nº 4.2, do contrato de plano

de  saúde  em  questão,  dúvidas  não  remanescem  acerca  da  exclusão  do

tratamento no plano de saúde contratado, ferindo o princípio da razoabilidade.

E, à medida que se admite a incidência da lei consumerista, in casu, vislumbra-
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se  a  abusividade  de  tal  cláusula  impeditiva  de  cobertura,  inclusive,  da

colocação de prótese.

Normalmente, esses contratos são, por natureza, de adesão,

colocando o consumidor em exagerada desvantagem. 

Esse raciocínio traduz-se exatamente no conteúdo do art. 51,

IV, da Lei nº 8.078/90, onde se reconhece a nulidade, de pleno direito,  das

cláusulas  contratuais  que  estabeleçam  obrigações  consideradas  iníquas,

abusivas, e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja,

incompatíveis com a boa-fé e a equidade.

Acerca  da  matéria,  é  válido  colacionar  o  seguinte  aresto:

“RECURSO  ESPECIAL  -  PLANO  DE  SAÚDE  -
EXCLUSÃO  DA  COBERTURA  O  CUSTEIO  OU  O
RESSARCIMENTO  DE  IMPLANTAÇÃO  DE  PRÓTESE
IMPORTADA  IMPRESCINDÍVEL  PARA  O  ÊXITO  DA
INTERVENÇÃO CIRÚRGICA COBERTA PELO PLANO -
INADMISSILIDADE  -  ABUSIVIDADE  MANIFESTA  DA
CLÁUSULA  RESTRITIVA  DE  DIREITOS  -  RECURSO
ESPECIAL  PROVIDO.  I  -  Ainda  que  se  admita  a
possibilidade  do  contrato  de  plano  de  saúde  conter
cláusulas que limitem direitos do consumidor, desde que
estas  estejam  redigidas  com  destaque,  permitindo  sua
imediata  e  fácil  compreensão,  nos  termos  do  §  4º  do
artigo 54 do CDC, mostra-se abusiva a cláusula restritiva
de  direito  que  prevê  o  não  custeio  de  prótese,
imprescindível  para  o  êxito  do  procedimento  cirúrgico
coberto  pelo  plano,  sendo  indiferente,  para  tanto,  se
referido  material  é  ou  não  importado;
II - Recurso provido .

          Não  diverge  o  entendimento  dessa  Egrégia  Corte  de  Justiça:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PLANO  DE  SAÚDE.
CONTRATO.  HEMODIÁLISE  EXCLUÍDA  DA
COBERTURA.  CLÁUSULA  QUE  COLOCA  O
CONSUMIDOR  EM  DESVANTAGEM  EXCESSIVA.
REDAÇÃO  EM  LETRAS  DE  TAMANHO  MINÚSCULO.
OFENSA AO CDC. DESPROVIMENTO DO RECURSO.  
-  É  nula  a  cláusula  que  exclui  do  plano  de  saúde  a
cobertura  do  tratamento  da  hemodiálise,  porquanto
coloca o consumidor em desvantagem exagerada e viola
os  princípios  da  boa-fé  e  da  eqüidade.  
- Nos termos do artigo 54, § 4º, do CDC, as cláusulas que
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implicarem  limitação  de  direito  do  consumidor  deverão
ser  redigidas  em  destaque,  permitindo  sua  imediata  e
fácil  compreensão.  NEGADO  PROVIMENTO  AO
RECURSO. 

                   A cláusula é abusiva porque impede que o consumidor tenha

acesso a  objeto  imprescindível  para  que o  tratamento  médico  que lhe  fora

garantido contratualmente seja prestado,  revelando a contrariedade lesiva a

necessidade da interpretação a seu favor.

Vê-se, pois, que o plano de saúde que se presta, a partir de

uma  contraprestação  do  associado,  a  assisti-lo  em  serviços  médico-

hospitalares,  não pode se amparar  em cláusula  contratual  que inviabilize o

alcance da finalidade do contrato, sob pena de afronta à boa-fé e à função

social do contrato, não havendo, dessa maneira, como prosperar sob qualquer

aspecto a insurreição da Unimed.

Em caso análogo, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR
À  LEI  9.656/98.  PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO
COBERTO  PELO  PLANO.  PRÓTESE.  CUSTEIO
DEVIDO.  JURISPRUDÊNCIA DO  STJ.  AUSÊNCIA DE
AFRONTA  AO  ARTIGO  535  DO  CPC.  RECURSO
ESPECIAL.  PRETENSÃO  DE  REVISÃO  DE  MATÉRIA
FÁTICA  E  CLÁUSULA  CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULAS  5  E  7  DO  STJ
FUNDAMENTAÇÃO  RECURSAL  DEFICIENTE  E
AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  A  ARGUMENTO
CONSTITUCIONAL  DO  ACÓRDÃO.  APLICAÇÃO  DAS
SÚMULA 284  E 283  DO STF.  AGRAVO REGIMENTAL
NÃO  PROVIDO  COM  APLICAÇÃO  DE  MULTA.
1.  Inexiste  afronta  ao  artigo  535  do  CPC,  quando  o
acórdão  enfrentou  a  matéria  controvertida  na  lide  e
declinou  os  fundamentos  pelos  quais  decidiu.
2.  Não  prospera  a  pretensão  no  sentido  de  que  o
reconhecimento de ausência de violação ao artigo 535 do
CPC,  implica  no  preenchimento  do  requisito  do
prequestionamento,  pois  o  juiz  pode  decidir  à  luz  de
preceitos  diferentes  daqueles  indicados  no  recurso
especial.  3.  Afigura-se  inviável,  em  sede  de  recurso
especial,  a  revisão  de  matéria  fática  e  de  cláusula
contratual.  Incidem  as  Súmulas  5  e  7  do  STJ.
4. A ausência de impugnação a fundamento constitucional
do acórdão, assim como a deficiência na argumentação
desenvolvida no recurso especial, atraem a aplicação das
Súmulas  283  e  284  do  colendo  STF.
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5. Nos termos da jurisprudência consolidada no STJ "É
considerada abusiva, mesmo para contratos celebrados
anteriormente  à  Lei  9.656/98,  a  recusa  em  conferir
cobertura securitária, para indenizar o valor de próteses
necessárias  ao  restabelecimento  da  saúde"  (REsp
918.392/RN,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  DJe
01/04/2008).  6.  Agravo  regimental  não  provido,  com
aplicação de multa.  (AgRg no AREsp 143.474/PB,  Rel.
Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,
julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012)

Desse modo, mantenho a Sentença nesse ponto.

Quanto  a  reparação  por  danos  morais,  tenho  que,  são

plenamente aplicáveis ao caso as normas de proteção e defesa do consumidor,

na medida em que se trata de relação de consumo, em decorrência tanto de

disposição legal (CDC, art. 3º, § 2º) como da natureza da relação estabelecida,

de nítida assimetria contratual, entre o Autor, na condição de destinatário final

do plano de saúde, e a Cooperativa (rede credenciada), na qualidade de

fornecedora desse serviço.

 O objetivo contratual da assistência médica comunica-se,

necessariamente, com a obrigação de restabelecer ou procurar restabelecer,

através dos meios técnicos possíveis, a saúde do paciente, confrontando-se

com o princípio mencionado qualquer limitação contratual que impede a

prestação do serviço médico hospitalar, na forma pleiteada,  como  já

mencionado. 

A recusa  injustificada para o fornecimento de tratamento

médico  causa danos morais, pois quando realizou o contrato, pagando pelos

procedimentos clínicos que, porventura, viessem a ocorrer, o fez visando o

pronto restabelecimento de sua saúde.

Nesse sentido:

CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA
AFASTADAS. DEMORA DEMASIADA PARA
AUTORIZAÇÃO DE EXAME. URGÊNCIA. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA
POR PARTE DA CONSUMIDORA. NÃO
COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
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DO PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CONTRATAÇÃO DE CIRURGIA PARTICULAR. DANO
MATERIAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXCEDERAM O
MERO DESCUMPRIMENTO DO AJUSTE VIOLANDO
DIREITOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR.
DANO MORAL CONFIGURADO. SOLIDARIEDADE
ENTRE A ASSOCIAÇÃO E O PLANO DE SAÚDE.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A titular de plano de saúde
tem legitimidade para pugnar a restituição de valores
gastos com tratamento médico, independentemente de
ter-se associado diretamente ou por intermédio da
associação de servidores. De igual forma, a associação
de servidores à qual a ré é associada também é parte
legítima para figurar no polo passivo da demanda, já que
o contrato de serviços médicos e hospitalares fora por ela
firmado, sendo, inclusive, a responsável pelos descontos
das mensalidades e pelo repasse ao plano de saúde. 2.
Não há dúvidas que aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor nas relações entre plano de saúde,
segurados e associação, uma vez que esta última
também presta serviços a seus associados,
intermediando a relação jurídica e administrando os
valores a serem repassados ao convênio médico. Assim,
tratando-se de relação de consumo, o seu exame deve
ser feito à luz da Lei consumerista, sendo cabível a
inversão do ônus da prova. 3. Restando comprovada a
demora demasiada e injustificada do plano de saúde
e da associação em liberar autorização do exame
solicitado pela consumidora, e diante da
responsabilidade objetiva das rés, configurado fica o
seu descumprimento contratual, caso em que os
danos de natureza material e moral devem ser
reparados. 4. Cumpria às rés a obrigação de fazer prova
de fato que afastasse o direito da autora, que seria a
demonstração de sua inadimplência, o que não ocorreu,
restando injustificada a negativa de atendimento. Não
havendo prova de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da consumidora, incabíveis os
argumentos da instituição financeira, segundo preceitua o
artigo 333, inciso II do CPC, c/c art. 6º, VIII do CDC. 5. O
excesso de burocracia e a morosidade no simples
fato de expedir autorização para exame pré-cirúrgico,
que demanda urgência, configura ofensa e
desrespeito ao consumidor, que não pode arcar com
os prejuízos decorrentes do custeio de atendimento
médico-hospitalar que, em tese, deveria ser coberto
pelo plano de saúde. 6. Comprovado nos autos o dano
material e a falha na prestação do serviço, não podem as
rés fugirem da indenização relativa ao ressarcimento dos
gastos com o tratamento e com os procedimentos aos
quais fora submetida a paciente, sendo devido o
reembolso das referidas despesas. 7. O dano moral é
representado pelos transtornos com as frustradas
idas e vindas da consumidora a fim de ter seu exame
autorizado, tudo isso aliado ao abalo emocional já
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característico de qualquer pessoa prestes a ser
submetida a uma cirurgia. Além disso, o desrespeito
das rés restou evidente, já que trataram a autora como
inadimplente, suspendendo os atendimentos e o acesso
aos serviços médicos oferecidos pelo plano de saúde. 8.
O valor da condenação por danos morais mostra-se
compatível com as circunstâncias vivenciadas e
obedece à finalidade punitiva e também pedagógica,
não configurando enriquecimento indevido e
atendendo à dupla finalidade da sanção. 9. Nos termos
do art. 7º, parágrafo único, do CDC, havendo mais de um
autor dos danos ao consumidor, ambos respondem
solidariamente, não se podendo afastar a
responsabilidade das recorrentes. 10. Conhecido dos
recursos, a sentença restou mantida. 11. Custas e
honorários pelos recorrentes, nos moldes do art. 55, da
Lei nº 9.099/95, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação devidamente atualizado. É como voto. 12.
Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
(TJDF; Rec 2007.11.1.010097-5; Ac. 339.295; Segunda
Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais; Rel. Juiz Robson Barbosa de Azevedo;
DJDFTE 22/01/2009)  

Ademais, o plano de saúde pode até estabelecer quais

doenças estão cobertas, mas jamais pode decidir que tipo de tratamento ou

exame deve se submeter o paciente para obter a respectiva cura.

A alegação de que inexistiu dano moral parece totalmente

desprovida de razoabilidade, pois é evidente o dano moral experimentado pelo

paciente que, em momento de extrema necessidade, viu negada a cobertura

médica esperada.

Dessa forma, a Apelada viu frustrada sua legítima expectativa

de ver realizado seu tratamento de saúde. Trata-se de dano moral subjetivo,

que atingiu a esfera da intimidade psíquica da Recorrida, tendo como efeito os

sentimentos de angústia e frustração.

Quanto ao valor indenizatório, como é sabido,  a reparação não

visa recompor a situação jurídico patrimonial da parte lesada, mas sim, definir

um valor adequado, pela dor, pela angústia, pelo constrangimento

experimentado como meio de compensação, pois, o fim da teoria em análise

não é apagar os efeitos da lesão, mas reparar os danos.
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A indenização surge como forma de coibir condutas danosas

ao particular e deve ser feita com prudência pelo julgador, observando as

peculiaridades e a repercussão do dano, bem como, a situação financeira dos

ofendidos e do ofensor, de modo que este não seja excessivo a ponto de se

converter em fonte de enriquecimento ilícito, nem tão módico que se torne

inexpressivo.

No caso, demonstrada a ocorrência do fato gerador lesivo,

entendo que o valor deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto

que este atende ao  princípio da razoabilidade e está longe do que pode ser

considerado “excessivo”.

No  que se  refere  questionamento  sobre  o  valor  das  custas,

melhor sorte não teve o Apelante. É que a base de cálculo das custas é o valor

econômico alcançado, apurado na condenação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO
ESPECIFICADO. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA
CONDENAÇÃO.  BASE  DE  CÁLCULO  DAS  CUSTAS
PROCESSUAIS.  CONTROVÉRSIA  EM  TORNO  DA
BASE  DE  CÁLCULO  DAS  CUSTAS  PROCESSUAIS:
VALOR  DA  CAUSA  OU  CONDENAÇÃO.  CUSTAS
SUCUMBENCIAIS  CALCULADAS  COM  LASTRO  NO
PROVEITO  ECONÔMICO  OBTIDO  COM  A  AÇÃO.
Apurado  o  exato  valor  econômico  obtido,  as  custas
processuais devem ser calculadas com base no montante
atualizado da condenação e não sobre o valor provisório
fixado na ação de indenização, dada a obrigatoriedade da
atribuição  de  valor  à  causa  à  petição...  (TJ-RS  -  AG:
70051708865 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva,
Data  de  Julgamento:  24/10/2012,   Décima  Primeira
Câmara Cível,)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE. BASE DE
CÁLCULO  DAS  CUSTAS  PROCESSUAIS.
CONTROVÉRSIA EM TORNO DA BASE DE CÁLCULO
DAS CUSTAS PROCESSUAIS: VALOR DA CAUSA OU
CONDENAÇÃO.  CUSTAS  SUCUMBENCIAIS
CALCULADAS  COM  LASTRO  NO  PROVEITO
ECONÔMICO  OBTIDO  COM  A  AÇÃO.  RECURSO
PROVIDO.  (Agravo  de  Instrumento  Nº  70062978929,
Décima Primeira  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do
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RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em
11/12/2014). (TJ-RS - AI: 70062978929 RS, Relator: Katia
Elenise  Oliveira  da  Silva,  Data  de  Julgamento:
11/12/2014,  Décima  Primeira  Câmara  Cível,  Data  de
Publicação: Diário da Justiça do dia 15/12/2014)

No que diz respeito aos juros de mora, a jurisprudência do STJ,

a qual me filio, consolidou-se no sentido de que, nos casos de responsabilidade

contratual, como na espécie, os juros de mora devem incidir a partir da citação

e a condenação deve ser corrigida pela taxa SELIC.

Vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC.  NÃO
OCORRÊNCIA.  RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO
HOSPITAL.  DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
VERIFICAÇÃO.  SÚMULA  N.  7/STJ.  DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.  BASES  FÁTICAS  DISTINTAS.
DANO  MORAL.  JUROS  DE  MORA.  TERMO  INICIAL.
CITAÇÃO.  RESPONSABILIDADE  CONTRATUAL.  1.
Afasta-se a alegada violação do art. 535 do CPC quando
o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos
embargos  de  declaração,  dirime,  de  forma  expressa,
congruente  e  motivada,  as  questões  suscitadas  nas
razões recursais. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na
hipótese  em  que  o  acolhimento  da  tese  defendida  no
recurso  especial  reclama  a  análise  dos  elementos
probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Não se
conhece  da  divergência  jurisprudencial  quando  os
julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas.
4.  Tratando-se  de  responsabilidade  contratual,  os
juros moratórios incidem a partir da citação. 5. Agravo
regimental  desprovido.  (AgRg  no  AREsp  394.107/PR,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 12/12/2014)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
PROCESSUAL  CIVIL.INDENIZAÇÃO  POR  DANO
MORAL.  RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.  JUROS
DE  MORA.  TERMO  INICIAL.  DECISÃO  MANTIDA.
AGRAVO  DESPROVIDO.  1.  A  jurisprudência  desta
Corte  é  pacífica ao afirmar que,  em se tratando de
indenização  por  danos  morais  decorrente  de
responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros
de mora é a data da citação. Precedentes.  2.  Agravo
regimental  a  que se nega provimento.  (AgRg no REsp
1473815/DF,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA
TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 13/11/2014)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO  ESPECIAL.  INDENIZAÇÃO  POR  DANO
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MORAL.  RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.  JUROS
DE MORA. TERMO INICIAL. DECISÃO MANTIDA.  1. A
jurisprudência desta Corte é pacífica ao afirmar que,
em  se  tratando  de  indenização  por  danos  morais
decorrente  de  responsabilidade  contratual,  o  termo
inicial  dos  juros  de  mora  é  a  data  da  citação.
Precedentes.  2.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento.  (AgRg  no  REsp  1328708/SP,  Rel.  Ministro
ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,  QUARTA  TURMA,
julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014)

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  ERRO  MÉDICO.
NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.  NÃO
OCORRÊNCIA.  RELAÇÃO  CONTRATUAL.  JUROS  DE
MORA. TERMO INICIAL. PARCIAL PROVIMENTO. 1.  Se
as questões trazidas  à discussão foram dirimidas,  pelo
Tribunal  de  origem,  de  forma  suficientemente  ampla,
fundamentada  e  sem  omissões,  deve  ser  afastada  a
alegada  negativa  de  prestação  jurisdicional.  2. Em  se
tratando  de  indenização  por  danos  morais
decorrentes  de  obrigação  contratual,  os  juros  de
mora são devidos a partir da citação.  Precedentes. 3.
Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no REsp
1406707/SC,  Rel.  Ministra  MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA  TURMA,  julgado  em  07/08/2014,  DJe
19/08/2014)

ADMINISTRATIVO  –  RESPONSABILIDADE  CIVIL  –
JUROS DE MORA –  ART.  1º-F  DA LEI  N.  9.494/97  –
INAPLICABILIDADE – APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART.
406  DO  NOVO  CÓDIGO  CIVIL  –  TAXA  SELIC  –
APLICABILIDADE A PARTIR DO NOVO CÓDIGO CIVIL.
1. A questão discutida nos autos, qual seja, a indenização
por danos morais, não se sujeita à regra do art. 1º-F da
Lei  n.  9.494/97,  de  modo  que  o  regime  de  juros
moratórios  aplicável  é  aquele  previsto  no  art.  406  do
Código  Civil,  verbis:  "Quando  os  juros  moratórios  não
forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada,
ou  quando  provierem  de  determinação  da  lei,  serão
fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora
do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional."
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de que, à luz do princípio do tempus regit actum, devem
os juros moratórios ser fixados à taxa de 0,5% ao mês
(art.  1.062 do CC/1916)  no período anterior  à  data  de
vigência do novo Código Civil (10.1.2003); e, em relação
ao período posterior, aplica-se o disposto no art. 406 do
Código Civil de 2002. 3. Todavia, cumpre ressaltar que
a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento
dos  embargos  de  divergência  727.842/SP,  firmou
posicionamento de que o art.  406 do CC/2002 trata,
atualmente,  da incidência da SELIC como índice de
juros  de  mora quando não estiver  estipulado outro
valor. 4. Ressalte-se que "a contar da entrada em vigor
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do  novo  Código  Civil,  momento  a  partir  do  qual  é
aplicável  a  taxa  Selic,  não  poderá  ser  computado
qualquer  outro  índice  a  título  de  correção  monetária."
(EDcl  no  REsp  694.116/RJ,  Rel.  Min.  Mauro  Campbell
Marques,  Segunda  Turma,  julgado  em  17.3.2009,  DJe
16.4.2009). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp
970.452/SP,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  01/10/2009,  DJe
14/10/2009)

Desse modo, a sentença merece reparo nesse capítulo.

Frente ao exposto, PROVEJO PARCIALMENTE o Apelo, para

minorar o valor da condenação em danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil

reais)  e  corrigir  o  valor  condenatório  pela  SELIC,  sendo  os  juros  de  mora

computados a partir da citação, mantendo a sentença nos demais termos.

É o voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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