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DE CAUÇÃO – POSTERIOR ASSUNÇÃO PELO PLANO
DE  SAÚDE  –  PAGAMENTO  DAS  DESPESAS  –
SITUAÇÃO QUE NÃO EXIME DO DEVER DE INDENIZAR
– MERA OBRIGAÇÃO – DANO MORAL – NEXO CAUSAL
E CULPA REVELADOS – REQUISITOS AUTORIZADORES
PECULIARIDADES DO CASO – INEXISTÊNCIA DE MERO
DISSABOR  –  INDENIZAÇÃO  CABÍVEL  –  FIXAÇÃO  –
PROVIMENTO DO RECURSO.

Nos termos do Art. 35-C II da Lei 9.656/98, é obrigatória a
cobertura  do  atendimento  nos  casos  de  urgência,  assim
entendidos  os  resultantes  de  acidentes  pessoais  ou  de
complicações no processo gestacional.

Consoante  referido pela  declaração da médica,  de que a
paciente  era  “considerada  uma  Gestante  de  Alto  Risco”,
tenho  que  tal  situação,  sem  dúvida,  enquadra-se na
hipótese do inciso II da Lei, sendo de urgência.

Portanto,  não  poderia  ter  o  atendimento  negado,  nem
mesmo pelo simples fato de ter havido equívoco em relação
do  número  da  beneficiária,  em  razão  da  troca  do  plano
assistencial, sendo patente o seu direito de atendimento.

Para que se tenha a obrigação de indenizar, é necessário
que  existam  três  elementos  essenciais:  a  ofensa  a  uma
norma preexistente ou um erro de conduta,  um dano e o
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nexo de causalidade entre eles. Restando evidenciado nos
autos  que  a  negativa  da  assistência  médico-hospitalar  a
paciente classificada de alto risco, foi suficiente para atingir
o  animus  da  personalidade,  provocando  atribulações,  há
que se falar em dano moral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

 Trata-se de Apelação Cível (fls.  234/238) interposta por Danielle
Spencer  Rodrigues  de  Sousa  e  Boanerges  Marcus  Rodrigues  de  Souza
buscando reformar a sentença (fls. 231/232) proferida pelo Juízo de Direito da
4ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande,  nos  autos  da  Ação  de
Reparação por  Danos  Morais  promovida pelos apelantes contra  Geap Auto
Gestão em Saúde, que julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que
“não restou caracterizada […] lesão a direito de personalidade que justifique a
indenização por danos morais”.

Ainda ressaltou que “o transtorno vivenciado pelos autores, ainda
que de significativa proporção,  não pode ser classificado como um legítimo
dano moral […]. Na realidade, os autores enfrentaram enorme aborrecimento e
incômodo,  mas que foi  contornado pela atuação do plano demandado,  que
arcou  com  os  custos  da  internação  independentemente  de  qualquer
provocação judicial ou administrativa”. 

Em apelação, os autores sustentam a seguinte tese defensiva: 1)
os autores pagam o plano de saúde em elevado custo receber o devido serviço
de assistência médica; 2) as mensalidades estavam em dia; 3) por se tratar de
direito a vida é inadmissível aceitar os equívocos apontados pela demandada,
ao se reportar ao número de identificação do cartão do plano;  4) indevida a
exigência de caução; 4) a atitude da ré caracteriza a existência de dano moral,
que deve ser arbitrado em R$10.000,00 reais.

Ao fim, requer o provimento integral do recurso, para seja julgada
procedente a ação.

Intimado para apresentar contrarrazões, o apelado manifestou-se
pelo desprovimento do recurso, fls. 240/246.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, com
a condenação em danos morais, fls. 253/255.

VOTO

O  cerne  da  questão  gira  em  torno  da  existência  de  dano,
motivado por ação da ré/apelada, na medida os autores/apelantes afirmam que
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houve  recusa  injustificada  na  cobertura  do  plano  de  assistência  médica
desenvolvido pela promovida/apelada. 

Antes de apreciar  as insurgências recursais,  faço as seguintes
ponderações.

1 – a autora era usuária do Plano de Saúde GEAPSAÚDE de
09/02/1995 a 26/08/2011, passando a inscrição no Plano GEAPFAMÍLIA – na
condição de participante (fls. 131) a partir de 31/08/2011; 

2 – Demonstração de internação, fls. 150;

3 – Declaração da GEAP que no dia 05 de setembro de 2011 as
carências estavam cumpridas; 

4 – Afirmação dos recorrentes de que no dia 04 de setembro de
2011, a apelada  Danielle Spencer Rodrigues “foi internada no Hospital Clipse,
em caráter de urgência/urgentíssima objetivando ser submetida a tratamento
para inibição de uma parto prematuro […] tendo sido recusado o atendimento,
em razão da não autorização pelo plano, a Autora teve que ser submeter a
atendimento através do ISEA”, fls. 03;

5 – Também que a “UTI neonatal do ISEA não tinha condições de
acomodar o menor nascituro, o mesmo teve de ser levado a Clínica Santa
Clara”, fls. 04; 

6 – Foi prestada caução no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
para atendimento em UTI Neonatal  do Recém-nascido de Danielle  Spencer
Rodrigues, fls. 29, a qual não chegou a ser utilizada;

7  –  Pelo  recorrido  foi  mencionado:  “ocorre  que  o  Hospital,
provavelmente, ao analisar o sistema integrado, verificou equivocadamente que
a  Autora  estaria  cancelada,  não  havendo,  portanto,  direito  de  realizar  o
internamento por meio do Plano. Na verdade, Exa, o que de fato ocorreu e que
pode ser levado ao problema é que a Sra. Danielle até o dia 26 de agosto de
2011  possuía  um  Cartão  de  Identificação  de  Beneficiário  de  nº
101001858230426 e a partir de 31 de agosto de 2011, recebeu outro, agora de
nº 201010523460090”, fls. 42;

8 – A GEAP Saúde custeou as despesas hospitalares do RN –
Matheus  Spencer  Rodrigues de  Souza  Lima,  no  valor  de  R$66.993,29,  fls.
184/190.

Após  análise  do  pedido,  o  Magistrado  julgou-o  improcedente,
alegando  a  inexistência  de  dano  moral,  embora  tenha  ressaltado  que  “os
autores enfrentaram enorme aborrecimento e incômodo”.

Com  efeito,  não  obstante  a  fundamentação  esposada  pelo
magistrado, tenho que assiste razão aos apelantes.

                                   Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa    
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A  autora  Danielle  Spencer  Rodrigues  procurou  atendimento
médico e, pelo que se verifica da declaração de fls. 30, visava “inibição de um
parto  prematuro,  já  que  mesma constava  com um pouco  mais  de  6  (seis)
meses de gestação, sendo considerada uma Gestante de Alto Risco”. Ainda,
assim, pelo desenrolar dos acontecimentos, o parto ocorreu, com o nascimento
do filho Matheus que precisou de cuidados médicos da UTI Neonatal. 

Com base em tais dados, pode-se compreender que  o caso em
tela1 se enquadra nas hipóteses de inadmissão da negativa de atendimento
médico dado o caráter de urgência e emergência envolvido, notadamente pela
prematuridade do parto e, por óbvio, a situação do recém-nascido.

A Lei nº. 9.656/96, que dispõe sobre os planos e seguros privados
de  assistência  à  saúde,  deve  ser  aplicada  de  acordo  com os  princípios  e
normas gerais da lei nº. 8.078/90.

É  evidente  que,  in  casu, deve  prevalecer  a  aplicação  das
disposições contidas no artigo 35-C da lei, determina:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos
casos: 
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem
risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o
paciente,  caracterizado  em  declaração  do  médico
assistente; 
II  -  de  urgência,  assim  entendidos  os  resultantes  de
acidentes  pessoais  ou  de  complicações  no  processo
gestacional; 
III - de planejamento familiar.

Como referido pela declaração da médica ginecologista Obstetra
(fls. 30), a autora era “considerada uma Gestante de Alto Risco”, com inibição
de parto prematuro e, por óbvio, o recém-nascido também era prematuro. Tal
1CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO  ESPECIAL.  CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
NEGATlVA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA.   CONFIGURADO O DANO MORAL.  REVISÃO DO VALOR  DA
CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM  RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES.
1. As instâncias ordinárias reconheceram que houve recusa injustificada de cobertura de seguro para o atendimento
médico de emergência e internação em unidade de tratamento intensiva (parto de urgência e internação dos recém-
nascidos).
2. O Superior Tribunal de Justiça orienta que é abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência para
situações de emergência, em que a vida do segurado ou do nascituro encontram-se em risco, pois o valor da vida
humana se sobrepõe a qualquer outro interesse.
3.  Mostra-se  razoável  a  fixação  em  R$  10.000,00 (dez  mil  reais)  para  reparação  do dano moral  pelo  ato  ilícito
reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes.
4. Este sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o valor arbitrado pelo
acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela.
5. A prestadora de serviço não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em
entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula 83, do STJ.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 570.044/PE,  Rel.  Ministro  MOURA RIBEIRO,  TERCEIRA TURMA,  julgado em 02/10/2014,  DJe
20/10/2014)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 702.238 - RS (2015/0092447-4) RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO
SANSEVERINO – Decisão Monocrática: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL (CPC/1973).
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.  INOCORRÊNCIA.  PERÍODO DE CARÊNCIA.
PARTO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL GRAVE.   CONFIGURAÇÃO.  AGRAVO CONHECIDO PARA,  DESDE LOGO,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL NA PARTE CONHECIDA. […] Brasília (DF), 18 de outubro de 2016.
MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO
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situação, sem dúvida, enquadra-se na hipótese do inciso II da Lei, sendo de
urgência.

Portanto, não poderia ter o atendimento negado, nem mesmo pelo
simples fato de ter havido equívoco em relação do número da beneficiária, em
razão  da  troca  do  plano  assistencial,  sendo  patente  o  seu  direito  de
atendimento.

Dessa forma, não se mostra justo e foge a qualquer razoabilidade,
que a paciente, usuária dos serviços médico-hospitalares prestados pela forne-
cedora, seja privada de procedimento de urgência necessário para salvar sua
vida e de seu filho, ter que se encaminhar a mais de um hospital, seja da rede
pública ou particular, para poder ser atendida e ter realizado o seu parto de alto
risco.

Registre-se que, por outro lado, há nos autos farta documentação
comprovando,  por  meio  de  declaração  médica,  a  delicadeza  da  questão,
chegando ao ponto a necessidade de o recém-nascido ficar interno em UTI
Neo natal. Bem por isso, resta demonstrado que o procedimento adotado pela
ré-apelante,  quando  nega  o  tratamento,  constitui  prática  repelível  a  ser
reparada.

Por outro lado, não vejo que a atitude da ré em arcar com as
despesas inerentes a internação do bebê na UTI do Hospital Santa Clara tenha
o condão de isentá-lo no dever de indenizar. Tal atitude deve ser vista como
simples cumprimento de obrigação contratual,  inclusive a lei preceitua no art.
12,  inciso  III  que,  “quando  incluir  atendimento  obstétrico: a)  cobertura  assistencial  ao
recém-nascido,  filho  natural  ou adotivo do consumidor,  ou de seu  dependente,  durante os
primeiros trinta dias após o parto.” 

Feitos tais comentários, entendo a sentença  merece reparo,  ao
deixar de reconhecer o dever de indenizar, em razão dos danos morais sofridos
pelos  autores em  decorrência  da  atitude  daquela  que  negou  cobertura
securitária para a realização do atendimento em questão. 

Neste sentido:

PLANO  DE  SAÚDE  PARTO  PREMATURO.  Alegação  de
não  cumprimento  da  carência  contratual Inviabilidade
Urgência reconhecida ante a complicação no processo
gestacional  Restrição  que  não  prevalece  sobre  o
imprevisível Abuso que afronta texto expresso de Lei Arts.
12, V, c, C.C. 35-C, II, da Lei nº 9.656/98 Precedentes desta
Corte  Indenização material devida Recurso provido. DANO
MORAL Direitos da personalidade que compõem apenas
uma  parcela  do  patrimônio  imaterial  protegido  pelo
sistema jurídico,  mas não a única Hipótese em que a
classificação  do  dano  apenas  pelo  critério  da
patrimonialidade  não  alcança  o  extenso  plano  dos
danos  morais  Dever  de  indenizar  caracterizado  pela
simples falha do produto ou do serviço fornecidos, sem
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reflexos  patrimoniais  diretos  nem  morais,  se
considerados  stricto  sensu  Suficiência  da  quebra  da
expectativa  legítima  da  correção,  da  qualidade  e  da
segurança oferecidas Recurso provido. DANO MORAL
Restando  incontroversa  a  dor  psíquica  decorrente  da
injusta  negativa  de  cobertura,  impõe-se  a  reparação
moral A regra no sentido de que o mero inadimplemento
contratual  não  ocasiona  danos  morais  cede  a  certas
hipóteses Jurisprudência do STJ cada vez mais flexível
e  tendente  a  essa  análise  concreta  Hipótese  em que
houve  quebra  da  segurança  quanto  à  cobertura
contratual  em momento  de  acentuada  vulnerabilidade
Arbitramento em R$ 8.000,00 para cada autor Recurso
provido.2

APELAÇÃO MEDIDA CAUTELAR INOMINADA E AÇÃO
COMINATÓRIA  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C.C.
Indenização  por  danos  morais  Plano  de  saúde
Internação emergencial  Recusa da  seguradora  Autora
acometida  de  hipertensão  arterial  gestacional  (pré-
eclâmpsia), a qual trazia risco de morte para a gestante
e para o feto Mesmo vigente a carência, não se pode
limitar  o  período  de  internação  para  os  casos  de
urgência ou emergência Aplicação do artigo 12, V, 'c', da
Lei nº 9.656/1998, o qual estabelece que, em casos de
urgência ou emergência, o prazo de carência é de, no
máximo, 24 (vinte e quatro) horas Impossibilidade das
cláusulas  restritivas  de  direito  representarem  ônus
excessivo  para  o  consumidor  Contrato  de  adesão
submetido  aos  ditames  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor  Doutrina  e  Jurisprudência  Recusa  do
atendimento  da  autora  se  caracteriza  como  ato  abusivo
passível  de  gerar  indenização  por  dano  moral
Responsabilidade  da  ré  reconhecida  Valor  do  dano
moral  mantido  Procedência  das  ações  mantida
Recursos improvidos.3

Portanto,  restando  caracterizada  a  responsabilidade  civil  da
promovida exsurge cristalino o dever de reparar, em decorrência da negativa
de  cobertura  do  procedimento  de  urgência  que  necessitava,  com  o
consequente  acolhimento  da  pretensão  recursal,  no  tocante  ao  dever  de
indenizar.

Agora,  reconhecida  a  obrigação,  abaliza-se o  quantum a  ser
cominado. Inexistindo critérios legais, a indenização deve ser entregue ao livre
arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido
a exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à
luz das provas que forem produzidas.

2(TJSP; APL 0181215-85.2009.8.26.0100; Ac. 5972009; SP; 7ªCâmara de Direito Privado; Des. Ferreira da Cruz; Julg.
13/06/2012; DJESP 04/07/2012) 
3(TJSP; APL 0506319-78.2010.8.26.0000; Ac. 4928490;  São Paulo; Terceira Câmara de Direito Privado;  Rel.  Des.
Beretta da Silveira; Julg. 08/02/2011; DJESP 02/03/2011) 
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O  que prepondera,  tanto  na  doutrina,  como  na  jurisprudência,
repita-se, é o entendimento de que a fixação do dano moral fica ao prudente
arbítrio do juiz, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as
condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se
torne fonte de enriquecimento, tampouco que seja inexpressivo a ponto de não
atender aos fins a que se propõe. 

Nesse diapasão, é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

Na  fixação  do  valor  da  condenação  por  dano  moral,
deve  o  julgador  atender  a  certos  critérios,  tais  como
nível  cultural  do  causador  do  dano;  condição  sócio-
econômica  do ofensor  e  do  ofendido;  intensidade do
dolo  ou  grau  da  culpa  (se  for  o  caso)  do  autor  da
ofensa; efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as
repercussões  do  fato  na  comunidade  em  que  vive  a
vítima.4

Nessa senda, a fixação do dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil
reais)5, é razoável para o caso em questão, valor que serve para amenizar os
transtornos, bem como, para servir como fator de desestímulo, a fim de que o
réu não torne a praticar novos atos de tal natureza6. 

Meditante tais considerações, dou provimento o apelo  para
reconhecer  o  dever  de  indenizar  a  título  de dano  moral  e  arbitrar  em
R$10.000,00  (dez mil  reais),  montante  a  ser  pago  em  favor  dos  autores,
acrescido de juros de mora a contar da citação e correção monetária a contar
do arbitramento do dano moral (Súmula 362 do STJ) 7.

4 REsp 355392/RJ, rel. Min. Castro Filho, DJ 17.06.02.

5DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO À LEI
FEDERAL.  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.  INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ.  PLANO  DE  SAÚDE.
DENGUE  TIPO  HEMORRÁGICA.  PESSOA  IDOSA  (79  ANOS).  SITUAÇÃO  DE  EMERGÊNCIA.  RECUSA  DE
COBERTURA.  CLÁUSULA  QUE  PREVÊ  PERÍODO  DE  CARÊNCIA.  CARÁTER  ABUSIVO.  DANO  MORAL
CONFIGURADO. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.  […]  4. Nos
termos da jurisprudência consolidada neste Pretório,  é passível  de condenação por danos morais a operadora de
planos de saúde que se recusa injustificadamente a efetuar a cobertura do tratamento do segurado. 5.  Na fixação de
indenização  por  danos  morais,  são  levadas  em  consideração  as  peculiaridades  da  causa.  Nessas
circunstâncias, considerando a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da
indenização  e  os  parâmetros  adotados  em  casos  semelhantes,  não  se  mostra  desarrazoada  ou
desproporcional a fixação do quantum indenizatório em R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais).  6. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 520.750/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 05/02/2015, DJe 23/02/2015)

6AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO  DE
EMERGÊNCIA.  INFARTO  DO  MIOCÁRDIO.  PRAZO  DE  CARÊNCIA.  CLÁUSULA  ABUSIVA.  RECUSA  DE
COBERTURA.  DANO  MORAL CONFIGURADO.  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  […]  2.  Nos  termos  da
jurisprudência consolidada neste Pretório, é passível de condenação por danos morais a operadora de planos
de saúde que se recusa injustificadamente a efetuar a cobertura do tratamento do segurado, sem que haja
necessidade de comprovação do sofrimento ou do abalo psicológico, pois a sua ocorrência é presumida.  3.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 474.625/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 21/08/2014)
7PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. […] . DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E
PROPORCIONAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DECISÃO MANTIDA. 1. […] 3. Na linha da jurisprudência
do STJ, tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide,
respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
AgRg no REsp 1372202/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016,
DJe 10/02/2016)
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Honorários advocatícios ao vencido,  que fixo  em 20% sobre  o
valor da condenação, art. 85 do NCPC. 

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o Des. Lean-
dro dos Santos. Presente à sessão a Exmª. Dr.Vasti Cléa Marinho Costa Lopes,
Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Má-
rio Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 22 de agos-
to de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/04
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