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ACÓRDÃO

CONSUMIDOR. APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO 
COMINATÓRIA  C/C  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MORAIS.  PLANO  DE 
SAÚDE.NEGATIVA  DE  TRATAMENTO. 
PACIENTE  PORTADOR  DE  CÂNCER  DE 
PRÓSTATA.  ABUSIVIDADE  NA  NEGATIVA. 
DANO  MORAL.  OCORRÊNCIA.  VALOR 
FIXADO  DE  FORMA  RAZOÁVEL  E 
PROPORCIONAL  AO  CASO. MANUTENÇÃO 
DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO.

1.  Comprovada  a  ilegalidade  da  conduta  da 
operadora de plano de saúde,  a reparação do 
dano moral  encontra amparo constitucional,  no 
artigo 5º, incisos V e X, e no Código Civil,  em 
seus artigos 186 e 927, exigindo do magistrado 
o  bom  senso  prático,  ao  considerar  o  caso 
concreto,  pautando-se  nos  princípios  da 
proporcionalidade e da razoabilidade,  a fim de 
se chegar a um valor justo ao ressarcimento, o 
que fora observado pelo Juízo a quo.

2. Estando a sentença em conformidade com o 
entendimento firmado pela jurisprudência pátria, 
cabível o desprovimento do recurso apelatório.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.
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ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em desprover o recurso, 
nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 207.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  Unimed 
Campina Grande contra sentença (fls. 164/168) que julgou procedente o 
pedido  constante  na  “ação  cominatória  c/c  indenização  por  danos 
morais” ajuizada por  Jaime Kosman, garantindo o direito do autor, ora 
recorrido, em realizar o tratamento de um tumor de câncer de próstata, 
além de condenar a promovida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) por danos morais.

Nas  razões  do  recurso  voluntário  (fls.  170/188)  aduz  a 
recorrente,  em  síntese,  que  inexistiu  dano  moral  com  a  negativa  do 
tratamento  solicitado,  tendo em vista  ausência  de previsão  contratual. 
Pede, alternativamente, pela redução do valor da condenação em sede 
de dano moral.

Sem contrarrazões, nos termos da certidão de fl. 194.

Parecer  da  D.  Procuradoria  de  Justiça  às  fls.200/203, 
opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Sem preliminares, passo, desde logo, ao mérito recursal.

Mérito

Consta  nos  autos  que  Jaime  Kosman  propôs  ação 
cominatória  c/c  indenização  por  danos  morais  em  face  da  Unimed 
Campina Grande, objetivando a realização do tratamento de radioterapia 
com as técnicas IMRT associada ao IGRT por ser portador de tumor de 
próstata (CID-10-c61), que foi negada a cobertura pelo plano de saúde.

O pedido foi contestado e julgado procedente.

A  discussão  recursal  se  restringe  a  existência  de  dano 
moral e ao valor fixado pelo julgador “a quo” em R$ 10.000,00 (dez mil 
reais).

Pois bem. 
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Ressalto,  inicialmente,  que  o  objetivo  contratual  de  um 
plano  de  saúde  consiste,  precipuamente,  em  recuperar  ou  tentar 
restabelecer a saúde do paciente através dos meios técnicos possíveis, 
tem-se  que  qualquer  limitação  à  prestação  eficaz  do  serviço  médico-
hospitalar  viola  o  direito  à  vida  e  à  saúde,  bem como o  princípio  da 
dignidade da pessoa humana, configurando, portanto, dano moral. 

Ademais,  registre-se que o tratamento médico solicitado 
indispensável  ao  restabelecimento  da  saúde  do  autor/recorrido  - 
radioterapia com as técnicas IMRT associada ao IGRT - não pode ser 
excluído  da  cobertura  contratual  do  plano  de  saúde,  como  o  faz  a 
apelante,  sob  pena  de  afronta  aos  princípios  constitucionais 
supramencionados.

Nesse sentido é entendimento sedimentado no Superior 
Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

“AGRAVO  REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL.   DANOS 
MORAIS.   PLANO   DE   SAÚDE.   NEGATIVA   DE 
COBERTURA  DE  PRÓTESE  NECESSÁRIA  A 
PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO.  DANOS  MORAIS. 
CABIMENTO.  QUANTUM  COMPENSATÓRIO.  VALOR 
RAZOÁVEL. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.  É abusiva a cláusula que exclua da cobertura órteses,  
próteses  e  materiais   diretamente   ligados   ao 
procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor.  
Precedentes.

2.  A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça 
entende ser passível    de   indenização  a  título   de 
danos   morais   a   recusa  indevida/injustificada  pela  
operadora do plano de saúde em autorizar  a cobertura 
financeira de tratamento médico.

3.  O  entendimento desta Corte é pacífico no sentido de 
que  o  valor  estabelecido  pelas  instâncias  ordinárias  a 
título de indenização por danos  morais  pode ser revisto 
nas hipóteses em que a condenação se revelar  irrisória 
ou   exorbitante,   distanciando-se  dos  padrões  de 
razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela.

4.  No caso, não se mostra exorbitante a condenação  
da  recorrente  no  valor   de   R$  10.000,00  (dez  mil  
reais),  a  título  de  reparação moral  decorrente    da 
recusa    indevida/injustificada   da   operadora   em 
autorizar a cobertura do tratamento médico.

5.  Agravo  regimental  não  provido.”  (AgRg  no  AREsp 
590.457/SE,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA 
TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)
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AGRAVO REGIMENTAL  NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL.  CIVIL.  DANOS  MORAIS.  PLANO  DE 
SAÚDE.  NEGATIVA  DE  COBERTURA  DE  CIRURGIA 
CARDIOVASCULAR.  CARÁTER  DE  URGÊNCIA.  
DOENÇA  PREEXISTENTE  NÃO  COMPROVADA. 
DANOS  MORAIS.  CABIMENTO.  QUANTUM 
COMPENSATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. REGIMENTAL 
NÃO PROVIDO.

1. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de 
que  o  valor  estabelecido  pelas  instâncias  ordinárias  a 
título de indenização por danos morais pode ser revisto 
nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória 
ou  exorbitante,  distanciando-se  dos  padrões  de 
razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela.

2. No caso, não se mostra exorbitante a condenação  
da  recorrente  no  valor  de  R$  30.000,00  (trinta  mil  
reais),  a  título  de  reparação  moral  decorrente  da 
recusa  indevida/injustificada  da  operadora  em 
autorizar  a  cobertura  do  tratamento  médico  de 
urgência pleiteado.

3.  Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  no  AREsp 
849.599/MG,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA 
TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016)

Assim,  conclui-se  que  a  narrativa  dos  autos  demonstra 
claramente os constrangimentos e transtornos suportados pelo recorrido, 
os  quais  violaram  direitos  extrapatrimoniais  do  paciente  e  merecem, 
portanto,  a devida  compensação pelos  danos  morais  de correntes  da 
conduta negativa por parte da Cooperativa.

Quanto ao valor da indenização (R$ 10.000,00 – dez mil 
reais), verifico que fora arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, 
não sendo cabível qualquer modificação.

Como  se  sabe,  a  reparação  do  dano  moral  encontra 
amparo constitucional, no artigo 5º, incisos V e X, e no Código Civil, em 
seus artigos 186 e 927, exigindo do magistrado o bom senso prático, ao 
considerar  o  caso  concreto,  pautando-se  nos  princípios  da 
proporcionalidade e da razoabilidade. Desse modo, é possível chegar a 
um valor justo da indenização.

Não obstante,  destaca-se que a verba indenizatória não 
deve  ser  excessiva,  de  modo  que  se  converta  em  fonte  de 
enriquecimento injustificado, nem ínfima, que se torne inexpressiva. Deve 
ser reprimenda a desestimular a reiteração do ilícito.

Destacando, nesse aspecto, o disposto no artigo 944 do 
Código Civil, e sopesadas, de forma objetiva, a gravidade potencial da 
conduta ilícita e as circunstâncias do fato, além de considerado o duplo 
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caráter  da  indenização  (punitivo-pedagógico),  tenho  que  merece  ser 
manutenida a verba fixada na origem, cujo montante (R$ 10.000,00) se 
revelou  adequado  e  proporcional  aos  danos  suportados  pelo 
promovente/recorrido.

Ante  o  exposto,  NEGO PROVIMENTO AO  RECURSO, 
mantendo-se inalterada a sentença.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. José Aurélio da Cruz. 
Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz 
(Relator), a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, e o Exmo. 
Dr.  Marcos William de Oliveira (Juiz  convocado para substituir  o Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Doriel  Veloso  Gouveia, 
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 02 de junho de 2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio Da Cruz
RELATOR
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