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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 0004073-18.2011.815.0331
ORIGEM                  : 5ª Vara da Comarca de Santa Rita
RELATOR          : Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE(S)        : Isabella de Sousa Oliveira e Silva
ADVOGADO(A/S)  : Maxwell da Silva Araujo – OAB/PB 13.396
APELADO(A/S)      : Esmale Assistência Internacional de Saúde e Hospital João
Paulo II
ADVOGADO(A/S)  : José Areias Bulhões – OAB/AL 789, Thais Malta Bulhões  –
OAB/AL 6.097 e Sérgio de Figueiredo Silveira – OAB/AL 10.695, Sammiris 
Anacleto – OAB/PB 16.387 

CONSTITUCIONAL  E  CONSUMIDOR  –
Apelação  Cível  –  Ação  ordinária  de
indenização por danos morais e materiais com
repetição  de  indébito  e  pedido  de  rescisão
contratual    -   Plano de saúde –  Paciente
necessitando realizar  cirurgia de urgência  -
Médico  não  credenciado  –  Situação  de
urgência/emergência  -   –  Cobertura  de
despesa  –  Reembolso  devido  –  Pedido  de
rescisão  contratual   –  Rescisão  realizada
antes da propositura da ação – Ausência de
cobrança  indevida  –  Dano  moral  –  Não
configuração -  Desprovimento. 

-  O  reembolso  das  despesas  médicas   e
hospitalares  realizadas  por  médicos  e
hospitais não conveniados ao plano é previsto
na Lei 9.656/98 em casos excepcionais e de
urgência/emergência.

− Não restando provado nos autos o evento
danoso,  não  estará  demonstrado  o  dano
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moral, uma vez que este ocorre "in re ipsa", ou
seja, decorre do próprio fato ilícito.

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, negar provimento à apelação, nos
termos do voto do Relator e da súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Ação de  indenização por danos
morais e materiais com repetição do indébito e pedido de rescisão contratual
promovida por ISABELLA DE SOUSA OLIVEIRA E SILVA em face da ESMALE
ASSISTÊNCIA  INTERNACIONAL  DE  SAÚDE E  LADY  CENTER
MATERNIDADE (HOSPITAL JOÃO PAULO II LTDA).

Em sentença exarada às fls.  194/196,  a MM.
Juíza “a  quo”  rejeitou  as  preliminares  arguidas,  e  no  mérito,  extinguiu  o
processo sem resolução de mérito com relação ao pedido de rescisão contratual
e julgou improcedente os demais pedidos, extinguindo o processo nos termos do
art.  269,  inc.  I,  do  CPC.  Custas  processuais  e  honorários  advocatícios  no
importe  de  15%  (quinze  por  cento)  sobre  o  valor  da  causa,  suspensa  sua
exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso
de apelação às fls. 203/220, aduzindo, que caso não ocorra o julgamento direto
do mérito referente a rescisão contratual, declarando por sentença a rescisão
contratual nada impede que a apelada promova a ação de cobrança da referida
multa, afinal a mesma tem previsão contratual. Dessa forma, requereu a reforma
do julgado em relação a declaração de rescisão contratual por má prestação de
serviço,  bem  como  condenar  o  apelado  a  devolver  o  valor  referente  a
mensalidade de 14/11/2011, cobrada indevidamente no cartão da apelante. 

Asseverou,  ainda, ser  devida a repetição do
indébito,  uma  vez  que  a  cobrança  dos  R$  400,00  (quatrocentos  reais)  foi
indevida,  a  necessidade  da  inversão  do  ônus  da  prova,  bem  como  a
configuração do dano moral, sendo prudente fixar a indenização em valor não
inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pelo  exposto,  pugnou  pelo  conhecimento  e
provimento do recurso, com a reforma da r. sentença.
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Às  223/243,  a  Esmale  Assistência
Internacional de Saúde Ltda e João Paulo II Ltda apresentaram contrarrazões,
requerendo a manutenção da r. sentença.

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria de
Justiça opinou pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito (fls.
266/269).

É o relatório. 

VOTO

Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  a
autora, usuária do plano de saúde necessitou realizar um procedimento cirúrgico
de curetagem uterina em razão de um aborto  espontâneo sofrido.  Alegou,  a
promovida, que quando já estava pronta para ingressar no bloco cirúrgico, foi
surpreendida com a notícia de que não havia anestesista nas dependências da
maternidade  e  que  teria  que  efetuar  o  pagamento  no  valor  de  R$  400,00
(quatrocentos reais), muito embora conste na cobertura do plano a previsão de
vários especialistas credenciados, tendo que pedir dinheiro emprestado a seus
familiares para a conclusão da cirurgia.

Após a realização da cirurgia, asseverou que
tentou cancelar o plano de saúde, porém foi informada que tal atitude geraria
uma multa exorbitante.

Dessa  forma,  pugnou  pela  repetição  do
indébito no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), dano moral, de forma solidária,
em razão da má prestação de serviço,  além do cancelamento do contrato e
anulação de qualquer cobrança referente a este.

A MM. Juíza “a quo” ao sentenciar, observou
que o contrato em questão foi devidamente cancelado em 14/10/2011, sendo o
pagamento  realizado  em  05/11/2011,  via  cartão  de  crédito,  referente  a
competência de 2011, período que o plano de saúde ainda estava a disposição
da segurada. Dessa forma, entendeu que rescindido o contrato sem qualquer
cobrança excessiva ou aplicação de multa prevista contratualmente, há notória
perda de objeto quanto a esse pedido.

Assim, extinguiu o processo sem resolução de
mérito com relação ao pedido de rescisão contratual e julgou improcedentes os
demais pedidos.

A  parte  autora,  inconformada,  apelou,
aduzindo,  que  caso  não  ocorra  o  julgamento  direto  do  mérito  referente  a
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rescisão contratual, declarando por sentença a rescisão contratual nada impede
que a apelada promova a ação de cobrança da referida multa, afinal a mesma
tem previsão contratual.

No entanto, razão não assiste à apelante.

É  que  restou  devidamente  comprovado  nos
autos  que  o  contrato  foi  rescindido  sem  qualquer  cobrança  de  multa  em
14/10/2011  (fl.  97)  e  cobrança  de  novas  mensalidades,  antes  mesmo  do
ajuizamento da presente ação. Ressalte-se, ainda,  que o pagamento realizado
em 05/11/2011, via cartão de crédito, refere-se a cobrança do mês de outubro de
2011, período que o plano de saúde ainda estava a disposição da segurada.

Assim, observa-se que a referida empresa do
plano  de  saúde,  ora  apelada,  rescindiu  o  contrato  sem  realizar  qualquer
cobrança  excessiva  ou  aplicação  da  multa  prevista  contratualmente,  não
podendo, posteriormente, vim a realizar qualquer cobrança da multa.

Por tais razões, de fato houve perda de objeto
quando ao pedido de rescisão contratual,  posto que o contrato  já tinha sido
rescindido antes mesmo do ajuizamento da ação.

No tocante ao pleito da repetição do indébito,
certo é que   o Código de Defesa do Consumidor,  em seu art.  42, parágrafo
único, aborda a matéria da seguinte maneira:

“Art.  42,  parágrafo  único.  O  consumidor  cobrado  em
quantia indevida tem direito  à repetição do indébito,  por
valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de
correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável.”

Portanto,  segundo  o  legislador  ordinário,  a
única hipótese em que a repetição em dobro do indébito pode ser excepcionada
seria  no  caso  de  engano  justificável  por  parte  de  quem  efetua  a  cobrança
indevida.

Além do engano justificável,  a jurisprudência
do Colendo STJ passou a exigir  um segundo requisito  para  a  repetição em
dobro do indébito, qual seja, a má-fé de quem realiza a cobrança indevida. 

A  propósito,  colhem-se  os  seguintes
precedentes:

“RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE
TURMA RECURSAL ESTADUAL E A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.  RESOLUÇÃO STJ  N.  12/2009.  CONSUMIDOR.
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DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO  DO  INDÉBITO.
NECESSIDADE  DE  DEMONSTRAÇÃO  DA  MÁ-FÉ  DO
CREDOR.
1.(...).  2.  A  egrégia  Segunda  Seção  desta  Corte  tem
entendimento consolidado no sentido de que a repetição
em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único,
do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  não prescinde  da
demonstração  da  má-fé  do  credor.
3.  Reclamação  procedente.”  (STJ,  Rcl  4.892/PR,  Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
27/04/2011, DJe 11/05/2011)

E:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  RELAÇÃO  JURÍDICA  C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS  MORAIS.  DANO MORAL.
INEXISTÊNCIA.  DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO.
DESCABIMENTO.  AUSÊNCIA  DE  MÁ-FÉ.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA.
1.- [...]
2.-  A devolução em dobro dos valores pagos a maior só é
cabível em caso de demonstrada má-fé, o que não ficou
caracterizado na hipótese dos autos. (STJ - AgRg no REsp
1346581/SP,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 12/11/2012).  (grifei).

No caso em apreço, vê-se que realmente, a
promovente,  ora  apelante,  arcou  com  o  pagamento  no  valor  de  R$  400,00
(quatrocentos reais), diante da inexistência de médico anestesista na unidade de
saúde em que precisou fazer o procedimento de curetagem uterina de urgência.

Todavia,  observa-se  que  não  restou
caracterizada  ilegal  a  cobrança  do  médico,  uma  vez  que  não  havia,  no
momento,  nenhum  médico  credenciado  no  hospital,  para  atendimento  de
urgência, tendo o pagamento sido realizado diretamente ao médico contratado,
e posteriormente,  ocorreu o devido reembolso.  Ademais,  também não houve
comprovação de má-fé da ora apelada.

O art. 12, inciso VI, da Lei 9.656/98 dispõe os
casos  em  que  os  planos  de  saúde   reembolsará  as  despesas  médicas
realizadas pelos seus beneficiários. Veja-se:

Art. 12.  São facultadas a oferta, a contratação e a vigência
dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o
desta  Lei,  nas  segmentações  previstas  nos  incisos  I  a  IV
deste  artigo,  respeitadas  as  respectivas  amplitudes  de
cobertura definidas no plano-referência de que trata o art.
10, segundo as seguintes exigências mínimas:
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(...)
VI  -  reembolso,  em  todos  os  tipos  de  produtos  de  que
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites
das  obrigações  contratuais,  das  despesas  efetuadas  pelo
beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência
ou emergência, quando não for possível  a utilização dos
serviços  próprios,  contratados,  credenciados  ou
referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação
de  preços  de  serviços  médicos  e  hospitalares  praticados
pelo  respectivo  produto,  pagáveis  no  prazo  máximo  de
trinta dias após a entrega da documentação adequada;  ”.
(grifo nosso)

Assim,  vê-se  claramente  que  o  caso  em
questão se enquadra na situação descrita no inciso VI, sendo a gravidade do
quadro  da autora incontestável  e configura situação de urgência/emergência,
posto  que  a  demandante  necessitava  fazer  um procedimento  de  curetagem
uterina de urgência, devido a um aborto espontâneo que sofrera.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça
já decidiu. Veja-se:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
PEDIDO  DE  RESSARCIMENTO  DE  DESPESAS
HOSPITALARES  REALIZADAS  FORA  DA  REDE
CREDENCIADA.  REEMBOLSO  NO  CASO  DE
ATENDIMENTO  DE  URGÊNCIA.  POSSIBILIDADE.
SITUAÇÃO  NÃO  COMPROVADA  NA  ESPÉCIE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1.  O reembolso das despesas hospitalares  realizadas em
hospital não conveniado ao plano de saúde é admitido em
casos excepcionais e de urgência.
2.  No  presente  caso,  a  sentença  e  o  acórdão  não
determinaram  que  situação  levou  o  segurado  a  buscar
tratamento na rede não credenciada, de modo que a análise
da situação fática para provimento do recurso especial, na
forma em que se  encontra,  requer o reexame de matéria
probatória,  o  que  encontra  óbice  no  enunciado  n.  7  da
Súmula do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 54.991/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe
21/11/2012)

Ainda:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
FUNDAMENTOS  INSUFICIENTES  PARA REFORMAR A
DECISÃO  AGRAVADA.  PLANO  DE  SAÚDE.
REEMBOLSO.  HOSPITAL  NÃO  CONVENIADO. 1.  Os
agravantes  não  trouxeram  argumentos  novos  capazes  de
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infirmar  os  fundamentos  que  alicerçaram  a  decisão
agravada,  razão que enseja a negativa do provimento ao
agravo regimental. 2.  O reembolso das despesas efetuadas
pela  internação  em  hospital  não  conveniado  e_por
profissional não credenciado, é admitido em casos especiais
(inexistência  de  estabelecimento  credenciado  no  local,
recusa  do  hospital  conveniado  de  receber  o  paciente,
urgência  da  internação etc).  Se  tais  situações  não foram
reconhecidas pelas instâncias ordinárias, rever a conclusão
adotada encontra óbice no Enunciado n° 7 da Súmula desta
Corte.  Precedentes.  3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento.  (STJ;  AgRg-REsp  917.668;  Proc.
2007/0010975-3; SC; Terceira Turma; Rel. Des. Conv. Vasco
Delia Giustina; Julg. 01/09/2009; DJE 17/09/2009)

Este Egrégio Tribunal de Justiça  também já
se manifestou sobre a matéria. Observe-se:

PLANO  DE  SAÚDE.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA  POR
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS  C/C  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER. Apelação Cível. Cirurgia de urgência. Hospital não
conveniado. Irrelevância. Abusividade de cláusula que nega
a restituição. Nosocômio integrante de cooperativa que faz
parte  de  Sistema  Nacional.  Danos  materiais  e  morais
configurados. Valores fixados corretamente. Manutenção da
sentença.  Desprovimento  do  recurso.  -  As  cláusulas  do
contrato de seguro de adesão devem ser interpretadas de
forma restritiva e da maneira mais favorável ao segurado,
nos termos do artigo 47 e 51, XV, do CDC. -  0 reembolso
das  despesas  efetuadas  pela  internação em hospital  não
conveniado  é  admitido  em  casos  excepcional,  como  na
hipótese de urgência da internação. A negativa indevida de
atendimento dá ensejo à indenização por danos morais  a
paciente  porque  gera  irresignação,  humilhação  e
perplexidade, obrigando a consumidora a realizar despesas
que não esperava. 0 valor da indenização por danos morais
deve atender ao seu caráter dúplice compensatório da dor
da vítima e punitivo do causador do dano. No entanto, não
pode ser  demasiadamente  elevada,  pois  caracterizar-se-ia
enriquecimento  ilícito,  nem  significativamente  baixa,  que
não consiga  cobrir  os  prejuízos  sofridos  pela  vítima.  AC
037.2001.003.371-2/001, Rel. Des. Antônio de Pádua Lima
Montenegro, Quanta Câmara Cível, julgado em 06.09.2005,
DJ  20.09.2005.
TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  20020077660286002  -
Órgão  (1  CAMARA  CIVEL)  -  Relator  DES.  JOSÉ  DI
LORENZO SERPA - j. em 12/07/2012

Joeirando os autos, observa-se que a empresa
apelada  realizou  o  reembolso  devidamente  em  07/02/2012,  não  havendo
comprovação de que a demora ocorreu por culpa exclusiva da apelada.
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Assim,  conforme  disposto  na  r.  sentença,
inexistindo cobrança indevida e já realizado o reembolso, não há que se falar
em repetição de indébito, seja em forma simples ou dobrada.

No tocante ao pleito de indenização por danos
morais,  Certo é que  o dano moral ocorre “in re ipsa”,  ou seja, a demora ou a
recusa indevida à cobertura pleiteada, por si só, já justifica a indenização por
danos  morais,  uma  vez  que  agrava  a  situação  de  aflição  psicológica  e  de
angustia no segurado.

Como é cediço, a tese da irreparabilidade dos
danos  morais  encontra-se  completamente  superada,  tendo  o  legislador
constitucional previsto a possibilidade de sua indenização, sempre que violados
direitos subjetivos de outrem. Veja-se:

Art. 5º. Omissis
V -  é  assegurado  o  direito  de  resposta,  proporcional  ao
agravo, além da indenização por dano material, moral ou à
imagem;  
(...)
X – São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e
a imagem das pessoas, assegurando o direito a indenização
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

De  igual  forma,  o  Código  de  Defesa  do
Consumidor  (Lei  nº.  8.078/90)  em  seu  art.  6º,  incisos  VI  e  VII,  prevê  a
possibilidade de reparação dos danos materiais e morais sofridos pela vítima.
Observe-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(...)
VI a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e
morais, individuais, coletivos e difusos
VII o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com
vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e
morais,  individuais,  coletivos  ou  difusos,  assegurada  a
proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados

Mais  recentemente,  o  Código  Civil  (Lei  nº.
10.406/2002) também reconheceu a possibilidade de ressarcimento da vítima
por danos morais e materiais sofridos. Confira-se:

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

De regra, o dano moral se configura pela dor,
sofrimento,  angústia,  humilhação  experimentados  pela  vítima.  Desse  modo,
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entendem a doutrina e a jurisprudência brasileira que seria absurdo, até mesmo,
impossível se exigir do lesado a prova do seu sofrimento. Por essa razão, tem-
se entendido que o dano moral ocorre “in re ipsa”, ou seja, decorre da própria
conduta ofensiva do agressor.

Nessa  mesma  esteira  de  raciocínio,  o
eminente Desembargador e catedrático fluminense SÉRGIO CAVALIERI FILHO1

leciona:

"(...)  por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do
dano  não  pode  ser  feita  através  dos  mesmos  meios
utilizados  para  a  comprovação  do  dano  material.  Seria
uma  demasia,  algo  ate  impossível,  exigir  que  a  vítima
comprove  a  dor,  a  tristeza  ou  a  humilhação  através  de
depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como
demonstrar  o  descrédito,  o  repúdio  ou  o  desprestigio
através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria
por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano
moral em razão de fatores instrumentais.
Neste  ponto  a  razão  se  coloca  ao  lado  daqueles  que
entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa,
decorre  da  gravidade  do  ilícito  em  si. (...) Em  outras
palavras,  o  dano  moral  existe  in  re  ipsa;  deriva
inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que,
provada  a  ofensa,  ispso  facto  está  demonstrado  o  dano
moral, à guisa de uma presunção natural."  (sem grifos no
original).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça
já sufragou o entendimento:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  PLANO  DE  SAÚDE.  COBERTURA.
CIRURGIA COM COLOCAÇÃO DE PRÓTESE. RECUSA
INDEVIDA.  DANO  MORAL.  VALOR  ARBITRADO.
RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº
7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte firmou posicionamento no
sentido de que há direito ao ressarcimento do abalo moral
oriundo da injusta recusa de cobertura securitária médica,
pois esta conduta agrava a situação de aflição psicológica
e  de  angústia  no  espírito  do  segurado,  já  abalado  em
virtude da doença.
2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas
peculiaridades da causa. Assim, afastando a incidência da
Súmula  nº  7/STJ,  somente  comporta  revisão  por  este
Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu
na hipótese dos autos, em que o valor foi  arbitrado em R$
5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.

1 in Programa de Responsabilidade Civil, 6 ed., Malheiros, 2005, p. 108.
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(AgRg  no  AREsp  134.629/RS,  Rel.  Ministro  RICARDO
VILLAS  BÔAS CUEVA,  TERCEIRA TURMA,  julgado  em
23/04/2013, DJe 02/05/2013)

E:

CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  INDENIZAÇÃO.  DANO
MORAL.  NEGATIVA  INJUSTA  DE  COBERTURA
SECURITÁRIA MÉDICA. CABIMENTO.
1. Afigura-se a ocorrência de dano moral na hipótese de a
parte, já internada e prestes a ser operada - naturalmente
abalada pela notícia de que estava acometida de câncer -,
ser  surpreendida  pela  notícia  de  que  a  prótese  a  ser
utilizada na cirurgia não seria custeada pelo plano de saúde
no  qual  depositava  confiança  há  quase  20  anos,  sendo
obrigada  a  emitir  cheque  desprovido  de  fundos  para
garantir a realização da intervenção médica. A toda a carga
emocional que antecede uma operação somou-se a angústia
decorrente  não  apenas  da  incerteza  quanto  à  própria
realização  da  cirurgia  mas  também  acerca  dos  seus
desdobramentos,  em  especial  a  alta  hospitalar,  sua
recuperação  e  a  continuidade  do  tratamento,  tudo  em
virtude  de  uma  negativa  de  cobertura  que,  ao  final,  se
demonstrou injustificada, ilegal e abusiva.
2.  Conquanto  geralmente  nos  contratos  o  mero
inadimplemento não seja causa para ocorrência de danos
morais,  a  jurisprudência  do  STJ  vem  reconhecendo  o
direito  ao  ressarcimento  dos  danos  morais  advindos  da
injusta recusa de cobertura securitária médica, na medida
em que a conduta agrava a situação de aflição psicológica
e de angústia no espírito do segurado, o qual, ao pedir a
autorização da seguradora, já se encontra em condição de
dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada.
3. Recurso especial provido.
(REsp  1190880/RS,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  19/05/2011,  DJe
20/06/2011)

Por fim:

AGRAVO  REGIMENTAL.  PLANO  DE  SAÚDE.  RECUSA
NO ATENDIMENTO.  DANO MORAL.  CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM.  RAZOABILIDADE.  CORREÇÃO
MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULAS STF/282
E 356. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.
I. Na esteira de diversos precedentes do STJ, verifica-se que
a  recusa  indevida  à  cobertura  médica  pleiteada  pelo
segurado é causa de danos morais, pois agrava a situação
de aflição psicológica e de angústia no espírito daquele.
II.  É  possível  a  intervenção  desta  Corte  para  reduzir  ou
aumentar o valor indenizatório por dano moral apenas nos
casos em que o quantum arbitrado pelo Acórdão recorrido
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se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz
presente no caso em tela.
III.  Os  dispositivos  apontados  como  violados  não  foram
objeto  de  debate  no  Acórdão  recorrido,  tampouco  foram
interpostos  Embargos de Declaração para suprir  eventual
omissão,  de  modo  que,  ausente  está  o  necessário
prequestionamento, incidem as Súmulas STF/282 e 356.
Agravo Regimental improvido.
(AgRg  no  REsp  1229872/AM,  Rel.  Ministro  SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe
01/07/2011)

No entanto, na hipótese dos autos, não restou
caracterizado o dano moral,  uma vez que, como dito alhures, a cobrança do
médico por ausência de profissional habilitado credenciado não foi ilegal, e após
o pagamento houve o devido reembolso.

Dessa  forma,  não  restou  caracterizada  o
comportamento  lesivo  da  promovida,  nem  o  nexo  causal  entre  o  dano  e  a
conduta ofensiva.

Por  essas  razões,  NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a r. sentença.

Tratando-se  de  recurso  interposto  contra
decisão publicada já sob a égide do novo Código de Processo Civil, impõe-se a
majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, a teor do § 11, de seu
art. 85, do NCPC. Assim, elevo o valor dos honorários advocatícios para 20%
(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se, entretanto, o
disposto no art. 98, § 3º, do NCPC. 

     É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos (relator), o Exmo Des. Luís Silvio Ramalho Junior  e o
Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.  

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Francisco Antônio de Oliveira Sarmento, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
08 de agosto de 2017.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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